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SAMMANFATTNING 

Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem som orsakar enskilt lidande och stora 

samhällsekonomiska kostnader. Insatser som främjar psykisk hälsa hos barn och unga är 

högst relevant och skolan har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet. Skolkuratorn blev en 

lagstadgad del av elevhälsan år 2010 och ska i sin roll främst arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer i Västmanland 

arbetar för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa hos ungdomar. En kvalitativ 

metod med en induktiv ansats valdes. Insamlingsmetoden var enskilda semistrukturerade 

intervjuer. Urvalet för studien var sex skolkuratorer som arbetar på en eller flera grund-

högstadie-och/eller gymnasieskolor i Västmanlands län. En intervjuguide användes under 

intervjuerna som spelades in, transkriberades och analyserades genom en manifest 

innehållsanalys. Resultatet visade att skolkuratorerna har metoder för att arbeta 

förebyggande dock nämndes få metoder som enbart är hälsofrämjande. Skolkuratorerna 

främjar barns och ungas psykiska hälsa genom att vara ett socialt stöd och stärka deras 

egenkraft. Det som upplevs försvåra eller omöjliggöra det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet är bristen på tid. Slutsatsen av studien är att det behövs tydligare riktlinjer kring hur 

skolkuratorer ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt ökade resurser för att detta 

arbete ska kunna bedrivas. 

 

Nyckelord: Elevhälsan, Empowerment, Kulturprojektet Läget, Kvalitativa intervjuer, Psykisk 

ohälsa, Socialt stöd. 

 

  



 

ABSTRACT 

Mental illness is a major public health problem that causes individual suffering and huge 

economic costs. Operations promoting mental health in children and adolescents are highly 

relevant where the school has an important role. School counselors became a statutory part 

of student welfare in 2010 whose main mission is to work with prevention and health 

promotion. The aim of this study was to examine how school counselors in Västmanland 

works to prevent mental illness and promote mental health in adolescents. A qualitative 

method with an inductive approach was chosen. Collection method was individual 

semistructured interviews. The sample for the study was six school counselors working in one 

or several primary-secondary school and/or high schools in Västmanland. An interview guide 

was used during the interviews that were recorded, transcribed and analyzed by a manifest 

content analysis. The results showed that school counselors have methods for preventive 

work but they did not mention many specific health promotion methods. They promote 

children and young people's mental health by being a social support and strengthen their 

empowerment. The school counselors all wanted to work more with prevention and health 

promotion but described the difficulty due to lack of time. The conclusion of this study is that 

there is a need for clearer guidelines on how school counselors should work with prevention 

and health promotion as well as increased resources for this work to be pursued. 

 

Keywords: Culture Project Läget, Empowerment, Mental illness, Social support, Student 

welfare, Qualitative interviews.
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1 INTRODUKTION 

Under 1990- och 2000-talet har barns och ungdomars psykiska ohälsa ökat och är ett 

växande folkhälsoproblem. Ökningen har skett inom hela gruppen och inte enbart hos de 

som har en ökad risk för att drabbas som till exempel barn till psykiskt sjuka föräldrar. En 

förklaring till ökningen kan vara att det har skett förändringar i miljöer som barn vistas i, 

som till exempel skolan. Ett av regeringens elva målområden för folkhälsoarbetet innefattar 

barn och ungas uppväxtvillkor. Förhållanden under barndomen och tonåren har stor 

betydelse för en individs psykiska hälsa under hela livet. Hälsofrämjande insatser bör därför 

riktas till barnets närmiljö.  

En strategi och grundprincip för hälsofrämjande arbete är att skapa stödjande miljöer som 

handlar om att stärka hälsofrämjande faktorer samt angripa hälsoproblem i de arenor där 

människor befinner sig. Eftersom barn och unga tillbringar större delen av sin vakna tid på 

skolan är det en betydelsefull arena för hälsofrämjande arbete. På alla skolor i Sverige ska det 

finnas en elevhälsa med tillgång till skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, psykolog och 

kurator. Skolkuratorn blev en lagstadgad del av elevhälsan år 2010, och ska i sin roll precis 

som elevhälsan i stort främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande ur ett 

helhetsperspektiv. Det är viktigt att undersöka hur skolkuratorernas förebyggande och 

hälsofrämjande arbete ser ut i praktiken. Hur de upplever sina möjligheter att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande samt vad de själva anser behövs för att det förebyggande 

och hälsofrämjande arbetet ska utvecklas ytterligare. 

Under min studietid på folkhälsoprogrammet har det tydligt framgått vilket stort 

folkhälsoproblem psykisk ohälsa är och vilka konsekvenser det får för individer och 

samhället. Insatser för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa hos barn och 

unga är otroligt viktigt för folkhälsan och därför har jag valt att studera detta ämne närmare. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning som gjordes på Kompetenscentrum för hälsa på 

Landstinget Västmanland stärktes mitt intresse för att främja barns och ungas psykiska 

hälsa. Där fick jag en inblick i projektet Läget som syftar till att främja psykisk hälsa hos 

ungdomar genom kultur och delaktighet. Bland annat har elever på Kopparlundsgymnasiet i 

Västerås skapat magasinet Läget som innehåller ungas egna tankar om hälsa och resultat 

från undersökningen Liv och Hälsa Ung. Några skolkuratorer i Västmanland har sedan på 

eget initiativ valt att använda magasinet som ett verktyg i deras arbete med ungdomar. Av 

Kompetenscentrum för hälsa har jag fått i uppdrag att undersöka om det finns fler 

skolkuratorer i Västmanland som har använt sig av magasinet Läget i sitt arbete och vad de 

iså fall anser om materialet som ett arbetsverktyg.  
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2 BAKGRUND  

2.1 Psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa innebär både lindrigare former av psykiska besvär som oro och 

ångest men även allvarligare former av psykiska sjukdomar. Psykisk ohälsa hos barn och 

ungdomar har ökat de senaste årtiondena och innebär bland annat att de som drabbas har 

sämre möjligheter att etablera sig i samhället. Något som i längden innebär ett växande 

folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2013). För att skapa en heltäckande bild av situationen 

beslutade regeringen år 2009 att genomföra en nationell kartläggning av barns och ungas 

psykiska hälsa. En enkätundersökning genomfördes på samtliga elever i årskurs 6 och 9 i 

Sverige. Övervägande delen av eleverna uppgav att de mådde bra, dock visade resultaten att 

den psykiska hälsan försämrades från årskurs 6 till 9 och att flickorna hade en sämre psykisk 

hälsa än pojkarna (Folkhälsomyndigheten, 2011).  

Att flickor upplever psykisk ohälsa i högre grad än pojkar är något som ofta rapporteras och 

förklaringarna till denna skillnad varierar. I en studie genomförd på elever i årskurs nio i 

Sverige undersöktes om psykosociala faktorer i skolan var förknippade med en högre grad av 

psykiska symtom. Resultaten visade att en negativ psykosocial faktor för skolmiljön var 

sexuella trakasserier. Något som flickor var utsatta för i högre utsträckning än pojkar och 

som visade sig ha ett signifikant samband med psykisk ohälsa hos flickor. Hälsofrämjande 

arbete i skolan måste erkänna sexuella trakasserier som ett arbetsmiljö-och hälsoproblem. 

Det behövs även en genusanalys i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet (Gådin & 

Hammarström, 2005). 

En studie gjord på delar av den svenska befolkningen i åldern 16-74 visade att upplevd oro 

och ångest starkt var relaterat till risker för självmordsförsök och psykisk sjukdom. De med 

ångest och oro hade också en högre risk för hjärtsjukdom, sjukhusvård och dödlighet oavsett 

orsak. Eftersom upplevd oro ökar i det svenska samhället är detta alarmerande resultat 

(Ringback & Rosén, 2005). Självmord är den tredje vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 

15-24 år och behovet av förebyggande arbete är stort. Många skolkuratorer känner sig dåligt 

rustade för förebyggande och ingripande metoder att använda sig av för att förebygga psykisk 

ohälsa (Wiley, 2012). Med tanke på förekomsten av ungdomars psykiska ohälsa och den 

inverkan det har på ungdomars utveckling och skolresultat har skolkuratorer en stor 

utmaning i att tillhandahålla lämpliga förebyggande och hälsofrämjande insatser (Walley & 

Grothaus, 2009). 

2.2 Hälsa och folkhälsa 
Det finns en mängd olika definitioner av begreppet hälsa. Den mest kända definitionen är 

WHO:s från 1948 som beskriver hälsa som ett tillstånd av fullkomligt psykiskt, fysiskt och 

socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom 

(http://www.who.int/about/definition/en/print.html). Definitionen har kritiserats för att 
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vara omöjlig att uppnå. Dock utgår den från individers egen känsla av välbefinnande samt 

visar att hälsa kan ha flera dimensioner (Hillman, 2010). Psykisk hälsa definieras enligt 

WHO som ett tillstånd av välbefinnande där en individ kan hantera livets normala 

påfrestningar, bidra till samhället och arbeta produktivt samt inse sin egen potential 

(http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/.) 

Psykisk ohälsa är både en konsekvens av ojämlikhet och en orsak till ojämlikhet i hälsa i 

Europa. Hälsa 2020 har antagits av de 53 länder som finns inom WHO:s europaregion och 

innehåller rekommendationer för att förbättra hälsan och göra den mer jämlik för alla. Fyra 

prioriteringsområden har identifierats. Det första området handlar om att investera i hälsa 

under individers hela livscykel. Hälsofrämjande insatser är särskilt viktigt tidigt i barndomen 

för att främja hälsa och motverka ojämlikhet i hälsa. Strategier och krafter som stödjande 

miljöer och självbestämmande lyfts fram som något som främjar hälsa. Program som främjar 

psykisk hälsa är viktigt då en av fyra i Europa någon gång under livet kommer drabbas av 

psykiska problem (World Health Organization [WHO], 2013). 

Sverige har ett övergripande nationellt mål för folkhälsoarbetet som innebär att hela 

befolkningen ska ges samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. För att 

uppnå detta har elva målområden skapats varav ett innefattar barn och ungas uppväxtvillkor. 

Förhållanden under barndomen och tonåren har stor betydelse för en individs psykiska hälsa 

under hela livet. Hälsofrämjande insatser bör riktas till barnets närmiljö och där har skolan 

en viktig roll (Socialdepartementet, 2002). 

Inom folkhälsoarbete finns tre olika arbetsstrategier. Att behandla sjukdom, förebygga 

sjukdom samt att främja hälsa. Dessa strategier utgår från två olika synsätt. Att behandla och 

förebygga hör till det patogena synsättet som handlar om att identifiera faktorer som orsakar 

sjukdom. Att främja hälsa hör till det salutogena synsättet som handlar om att identifiera 

faktorer som skapar hälsa (Hanson, 2004). 

2.2.1 Hälsofrämjande arbete 

Den första introduktionen till hälsofrämjande arbete ägde rum under den internationella 

Ottawa konferensen 1986. Begreppet innebär den process som skapar möjlighet för 

människor att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. Hälsofrämjande arbete strävar 

efter att uppnå jämlikhet i hälsa. Detta genom insatser som syftar till att skapa möjligheter 

för människor att uppnå sin fulla hälsopotential och minska skillnaderna i nuvarande 

hälsotillstånd (http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/). 

Perspektiven inom folkhälsoarbete har förskjutits. Från förebyggande arbete som innebär ett 

risktänk till hälsofrämjande arbete som innebär att utifrån olika arenor skapa en positiv 

hälsoutveckling. Under konferensen framhölls vikten av att hälsa ska ses som en helhet med 

fysiska, sociala och andliga dimensioner. Begreppet hälsa är positivt och ska ses som en 

resurs, och inte ett mål i vardagen (Haglund, 1996). 
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2.2.2 Läget - Ett kulturprojekt baserat på Liv och Hälsa Ung 

I Västmanland pågår kulturprojektet Läget för att främja ungdomars psykiska hälsa. Det 

treåriga projektet syftar till att förmedla resultaten från Liv och hälsa Ung undersökningen 

till ungdomarna via olika kulturella uttryck där ungdomarna är delaktiga i hela processen. 

Liv och Hälsa Ung undersökningen genomförs av Kompetenscentrum för hälsa och ger en 

ögonblicksbild av Västmanländska ungdomars hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. 

Enkätundersökningen genomförs vartannat år och besvaras av elever i årskurs 7, 9 samt 2 på 

gymnasiet. Resultaten från Liv och Hälsa Ung visar att många unga och främst flickor 

upplever psykosomatiska besvär, stress och depressionssymtom. Projektet Lägets mål är att 

ge ungdomar en ökad kunskap om hälsans bestämningsfaktorer för att kunna förbättra sin 

egen hälsa och stärka egenkraften. Målet är också att inspirera unga till egna kulturella 

uttryck samt skapa en bred samverkan mellan skolor, föreningsliv, landstinget och övriga 

civilsamhället. Målgruppen är alla unga i Västmanlands län mellan 13-19 år. Bland annat har 

elever på Kopparlundsgymnasiet i Västerås skapat magasinet Läget som innehåller ungas 

egna tankar om hälsa och livsstilsfrågor. 20 000 exemplar av magasinet har delats ut till 

målgruppen och alla högstadie-och gymnasieskolor i länet (Landstinget Västmanland, 2013). 

2.2.3 Stödjande miljöer och skolan som hälsofrämjande arena 

En viktig strategi och grundprincip för hälsofrämjande arbete är att skapa stödjande miljöer. 

Begreppet stödjande miljöer introducerades vid Ottawa konferensen men definierades vid 

världshälsokonferensen i Sundsvall 1991. Stödjande miljöer innebär den fysiska och sociala 

miljön där människor lever och befinner sig, som exempelvis i deras hem, på arbetsplatser 

eller i skolan. Begreppet inkluderar även förhållanden som möjliggör makt och tillgång till 

levnadsresurser. Genom att miljön och hälsa fick ett samband växte en ekologisk dimension 

av hälsa fram. Att skapa stödjande miljöer handlar om att stärka hälsofrämjande faktorer 

samt angripa hälsoproblem i de arenor där människor befinner sig (Haglund, 1996). 

Eftersom barn och unga tillbringar större delen av sin vakna tid på skolan är det en viktig 

arena för hälsofrämjande arbete. Genom ett hälsofrämjande perspektiv kan ytterligare 

kunskap nås om skolan som stödjande miljö (Warne, 2013). Skolan som stödjande miljö 

innefattar att hela skolan och lärandemiljön utformas som en del av stödstrukturen. Det 

handlar alltså inte endast om enskilda elever i behov av särskilda stödinsatser (Hillman, 

2010). 

2.3 Elevhälsan och skolkuratorns roll 
I Skollagen (SFS, 2010:800) beskrivs att det på alla skolor ska finnas en elevhälsa med 

tillgång till skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, psykolog och kurator. Elevhälsan ska 

främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Tanken med elevhälsan som organisation är 

att visa behovet av en ökad samverkan mellan de olika yrkesgrupperna i skolan. Lärare på 

skolan ingår inte formellt i elevhälsan, dock är de troligtvis de viktigaste aktörerna i arbetet 

för att eleverna ska utvecklas och må bra. Det finns stora skillnader i elevhälsan som 
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organisation mellan olika skolor. Därför är det viktigt att skolor formulerar en lokal 

elevhälsoplan för elever, föräldrar och personal där elevhälsoteamets uppgifter framgår 

(Hillman, 2010). 

Skolkuratorn blev en lagstadgad del av elevhälsan år 2010, och ska i sin roll arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande ur ett helhetsperspektiv. Skolkuratorn har kompetens 

inom det psykosociala området och arbetar bland annat med stödsamtal och rådgivning till 

elever, föräldrar och skolpersonal (Statens offentliga utredningar [SOU], 2000). 

Skolkuratorn kontaktar och samverkar också mycket med olika verksamheter och 

myndigheter (Backlund, 2007). 

En avhandling om elevvård i grundskolan visade att var tionde skola inte hade tillgång till en 

skolkurator, men att alla skolor i urvalet hade en skolsköterska. På skolor där det fanns en 

skolkurator spelade hen dock en viktig roll för elevvården. Resultatet i en av delstudierna 

visade att det verkar tas för givet att andra aktörer och inte skolkuratorn själv definierar vad 

skolkuratorns arbete ska innehålla. Generellt riktades resurserna inom elevvården mot 

tonåringar istället för barn i yngre åldrar, vilket ur ett förebyggande perspektiv kan 

diskuteras (Backlund, 2007).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

2.4.1 Salutogent perspektiv och KASAM 

Salutogenes betyder hälsans ursprung och är ett begrepp som myntades av Aaron 

Antonovsky (2005) Det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som skapar och 

bevarar hälsa. Antonovsky upptäckte i sina studier faktorer som gjorde att vissa människor 

behöll sin hälsa och klarade påfrestningar lättare än andra. Han såg att dessa individer i hög 

grad hade en känsla av sammanhang och skapade teorin KASAM. En teori som hör till den 

salutogena forskningen och som består av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet innebär att en individ upplever intryck och information som 

strukturerade och kan förstå hur saker och ting förhåller sig. Hanterbarhet innebär att en 

individ känner att hen har resurser att klara av olika saker utifrån de krav som ställs. 

Resurserna behöver inte komma från individen själv utan kan också komma från individer i 

personens miljö. Meningsfullhet innebär att en individ känner engagemang, vilja och 

betydelse av att göra någonting. Av de tre komponenterna anses meningsfullhet vara den 

viktigaste för att främja hälsan (Antonovsky, 2005). 

2.4.2 Empowerment 

Empowerment, som på svenska kan översättas till egenmakt eller egenkraft handlar om att 

individer ska få mer inflytande över sitt eget liv. Ett empowermentbaserat socialt arbete 

innebär bland annat att tydliggöra för klienten dennes rätt till självbestämmande och 

inflytande i samhället. Att stärka klientens tro och tillit till den egna förmågan samt gå in i 
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rollen som företrädare för klienten i förhandlingar med personer i maktpositioner (Askheim 

& Starrin, 2007). 

Empowerment innebär att individer möjliggörs mer egenmakt över sin hälsa och är en 

princip som ska finnas med i alla folkhälsofrämjande insatser (World Health Organization 

[WHO], 2001). Empowerment är förknippat med en god självkänsla, som tillsammans med 

livskunskap bidrar till att en individ kan ha makt över sitt eget liv och hälsa (Green & Tones, 

2010).  

En studie gjord av Scales, Benson och Roehlkepartain (2010) har undersökt kraften i att 

identifiera och vårda ungdomars passioner, låta deras röster höras och tillhandahålla 

relationer och möjligheter som stärker dem. I studiens resultat fann man att kombinationen 

relationella möjligheter samt deras känsla av egenmakt starkt var förknippade med bättre 

psykologiska, sociala och akademiska beteenden. Att hjälpa ungdomar till egenmakt under 

den speciellt utmanande tiden i puberteten kan vara en gynnsam strategi för att främja en 

positiv ungdomsutveckling och stimulera ungdomar till att på olika sätt bidra i samhället. 

2.4.3 Socialt stöd 

Teorin om socialt stöd utarbetades av House (1987) som menar att det finns fyra olika sorters 

socialt stöd. Informativt stöd innebär att ge råd och information för utveckling. Emotionellt 

stöd handlar om att visa omtanke och förtroende för en annan individ. Värderande stöd 

innebär att ge återkoppling och bekräftelse samt instrumentellt stöd som handlar om att ge 

praktisk hjälp. Alla former av stöd är viktigt men när det handlar om stress och hälsa är det 

emotionella stödet viktigast. Genom att en individ får socialt stöd kan mänskliga behov som 

social kontakt, trygghet och tillhörighet tillgodoses vilket har positiva effekter på hälsan. 

Socialt stöd kan även hjälpa en individ att uppleva påfrestande situationer som mer 

hanterbara. Graden av vilken betydelse det sociala stödet har beror på vart det kommer ifrån. 

House beskriver att det kan finnas olika källor till stödet som exempelvis familj, vänner, 

arbetsledare eller personal inom olika arenor (House, 1987). 

Begreppet socialt stöd innebär någon form av relationsstruktur som genom psykologiska, 

biologiska och beteendeprocesser kan ha positiva effekter. Effekterna kan vara direkta, 

förebyggande eller en kombination av båda. Stödet innebär en positiv, hälsofrämjande eller 

stressförebyggande aspekt av en relation. Som vid exempelvis praktiskt, emotionellt eller 

informativt stöd. Stödjande relationer genererar direkt något som människor behöver för att 

hålla sig friska eller bättre kunna hantera stress (House, Umberson & Landis, 1988). 

En metaanalys gjord på över 300 000 deltagare visade att personer med starka sociala 

relationer och ett socialt stöd hade 50 % ökad chans för överlevnad. Detta oavsett exempelvis 

initialt hälsotillstånd, ålder och kön. Otillräckligt socialt stöd överstiger därmed många andra 

kända riskfaktorer för dödlighet som fysisk inaktivitet och fetma (Holt-Lundstad, Smith & 

Layton, 2010). 
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2.5 Problemformulering 
Skolkuratorn blev en lagstadgad del av elevhälsan år 2010 och ska främst arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande (SOU, 2000). Den psykiska ohälsan ökar bland barn och 

unga i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Det finns därför ett behov av att undersöka hur 

skolkuratorns arbete ser ut i praktiken. Detta eftersom skolan är en stor och betydelsefull 

arena för att främja psykisk hälsa hos barn och unga (Socialdepartementet, 2002). 

3 SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer i Västmanland arbetar för att 

förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa hos ungdomar. 

3.1 Frågeställningar 

• Hur upplever skolkuratorerna sin arbetsroll? 

• Hur arbetar skolkuratorerna för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk 

hälsa? 

• Använder skolkuratorerna magasinet Läget som ett arbetsverktyg? 

• Hur upplever skolkuratorerna sina förutsättningar för att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande? 

• Vad anser skolkuratorerna behövs för att det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet ska utvecklas ytterligare? 

4 METOD 

4.1 Metodval 
Metoden har valts utifrån studiens syfte och frågeställningar som handlar om att undersöka 

hur skolkuratorer arbetar förebyggande och hälsofrämjande, med frågeställningar kring 

deras upplevelser och tankar. Därför valdes en kvalitativ metod med enskilda intervjuer som 

insamlingsmetod. En kvalitativ metod används när forskaren vill försöka förklara och förstå 

individers beteenden, upplevelser och känslor om något. Det kan förklaras som en slags 

social undersökning som syftar till att försöka förstå människors uppfattningar och världen 
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de lever i (Holloway & Wheeler, 2010). Studien kommer att utgå från en induktiv ansats 

vilket innebär att slutsatser kommer att dras från erfarenheterna av studien. Induktion 

handlar om att observera verkligheten och sedan dra slutsatser från erfarenheterna. 

Motsatsen kallas deduktion som innebär att forskaren utgår från en teori eller allmän 

sanning som sedan prövas (Birkler, 2012). 

4.2 Urval 
Urvalet för studien var sex skolkuratorer som arbetar på en eller flera grund-högstadie-

och/eller gymnasieskolor i Västmanlands län. Deltagarna i studien är av olika kön och har 

olika lång erfarenhet av att arbeta som skolkurator. Den med längst erfarenhet har arbetat 

över 30 år som skolkurator och den med kortast erfarenhet har arbetat mindre än ett år. 

Antal skolor som skolkuratorerna arbetar på samtidigt skiljer sig mellan en till tre skolor, där 

en även arbetar som kurator på en ungdomsmottagning. En skolkurator har sitt kontor 

placerat på en skola i Västmanland men arbetar i ett områdesteam som täcker sju skolor. 

Hen ska i sin roll stödja och konsultera skolor gällande elever som har det svårast i skolan. 

Hälften av skolkuratorerna i studien är utbildade socionomer och hälften beteendevetare.  

Geografiskt fanns en spridning i urvalet mellan skolkuratorer som arbetar på skolor i tätorten 

samt landsbygd. Det fanns också en spridning mellan kommunala och privata skolor som 

skolkuratorerna arbetade på. En del skolkuratorer arbetade på skolor i mer socioekonomiskt 

utsatta områden än övriga. Kriteriet för att delta i studien var att individen skulle arbeta som 

skolkurator på en skola i Västmanland med elever i åldern 13-19 år. Eftersom deltagarna 

valdes utifrån förvalda kriterier var urvalet målinriktat. Ett målinriktat urval innebär att 

forskaren väljer ut intervjupersoner som hen vet kommer kunna ge informationsrik data till 

forskningsmålet (Holloway & Wheeler, 2010). Studien avgränsades därmed till att intervjua 

skolkuratorer som arbetar på skolor med högstadie-eller gymnasieelever i Västmanland. 

Tidigt i studien kontaktades en utvald skolkurator i Västmanland via kontaktuppgifter från 

Kompetenscentrum för hälsa. Denne skolkurator tillhandahöll kontaktuppgifter till ett 

kuratorsnätverk som många skolkuratorer i Västmanland är med i. Ett missivbrev 

formulerades (Bilaga A) som via mail skickades ut till 35 skolkuratorer i nätverket med en 

förfrågan om att delta i studien. Tre skolkuratorer svarade ja via mail direkt, varpå 

intervjutider bokades. Genom samtal och mail meddelande merparten av de tillfrågade 

skolkuratorerna att det inte hade möjlighet att delta i studien på grund av tidsbrist. Många av 

de tillfrågade skolkuratorerna svarade inte alls. Ytterligare skolkuratorer kontaktades via 

telefon efter att författaren sökt efter kontaktuppgifter på olika skolors hemsidor. Detta ledde 

till att tre intervjuer till kunde bokas in.  Ytterligare två skolkuratorer tackade ja till att delta i 

studien men hade inte möjlighet att avsätta tid inom den tidsram som fanns för 

datainsamlingen. 
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4.3 Datainsamling 
Inför datainsamlingen i form av enskilda intervjuer utformades en intervjuguide (Bilaga B) 

för att underlätta och följa en struktur under intervjuerna. För att uppnå studiens syfte 

formulerades intervjuguiden efter studiens frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Intervjuguiden delades in i fem specifika områden med flera öppna frågor under varje 

område. Intervjuguiden delades in i följande områden: Bakgrund, Skolkuratorers arbete för 

att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa, Om användning av magasinet Läget, 

Upplevda förutsättningar för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt Framtida 

behov och utmaningar. 

Intervjuguiden testades på två personer i författarens närhet för att se om guiden kunde 

utvecklas samt att frågorna uppfattades korrekt. Alla intervjuer med skolkuratorerna 

genomfördes på deras arbetsplats. Innan intervjun påbörjades tillfrågades intervjupersonen 

om hen hade läst det missivbrev som skickats ut via mail. Etiska principer tydliggjordes och 

respondenterna gav samtycke till att intervjun kunde starta. Intervjuerna hade en 

semistrukturerad form med öppna frågor där respondenten gavs frihet att svara på frågorna 

som hen själv ville. Under intervjun ställdes frågorna i samma ordning som i intervjuguiden. 

Frågor som uppkom spontant under intervjuns gång ställdes också vilket är möjligt att göra 

vid en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011).  

I några fall svarade intervjupersonerna i ett tidigt skede av intervjun på frågor som var tänkta 

att ställas senare under intervjun. Dessa frågor ställdes dock ändå om intervjupersonerna 

ville tillägga något om frågan. Intervjuerna blev i genomsnitt 60 minuter långa, med 

undantag för en intervju som blev 25 minuter och en som blev en timme och 40 minuter. Alla 

intervjuer spelades in med en mobiltelefon, vilket tydliggjordes innan intervjun startade. För 

att säkerställa kravet om konfidentialitet fördes ljudfilen över på en dator direkt efter 

genomförd intervju och raderades på mobiltelefonen. Efter genomförd intervju 

transkriberades det inspelade materialet då hela intervjun skrevs ut ord för ord. 

Intervjuutskrifterna blev sammanlagt 67 A4 sidor med enkelt radavstånd.  

4.4 Analys 
Som ett stöd vid analysen av det textmaterial som framkom av intervjuerna användes en 

manifest innehållsanalys. Innehållsanalys är en metod som används för att underlätta analys 

av innehållet i texter. En manifest innehållsanalys innebär att det synliga och uppenbara i en 

text analyseras (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att grundligt läsa igenom texten kan 

forskaren identifiera olika nyckelord eller meningar som kan vara av vikt för 

forskningsämnet. Meningarna kortas sedan ner för att kodas och sättas in i olika 

underkategorier och kategorier (Bryman, 2011). 

Analysen har genomförts i flera steg. Redan under intervjun och transkriberingen då varje 

intervju skrevs ut ordagrant uppfattades, analyserades och antecknades flera intressanta 

likheter och skillnader i skolkuratorernas upplevelser. När transkriberingen var klar lästes 

varje intervjuutskrift noggrant flera gånger och meningar eller stycken av intresse 



10 

markerades. Dessa meningsenheter kondenserades sedan för att tydliggöra det mest centrala 

i meningen. För att få en överblick över alla kondenserade meningsenheter namngavs de med 

ett eller några få ord. Orden förklarar innebörden av den kondenserade meningsenheten och 

utgör koden.  

Koderna underlättade en urskiljning av likheter och skillnader som analyserades av 

materialet. Flera koder med ett liknande innehåll kunde därefter bilda olika kategorier som 

döptes för att spegla innehållet. En kategori som bildades innehöll flera delar inom samma 

ämne som kunde separeras och paras ihop till egna mindre kategorier. Därför skapades fyra 

underkategorier till denna kategori. Analysprocessen beskrivs i tabell 1, från meningsenhet 

till kategori. De fem kategorierna som bildades var: Skolkuratorns arbetsroll, Syn på 

hälsofrämjande, Skolkuratorernas förebyggande och hälsofrämjande arbete (med 

underkategorierna: Hur skolkuratorerna upplever att de arbetar förebyggande och 

hälsofrämjande, Riktlinjer & lagar, Verktyg, strategier & metoder, Projektet & magasinet 

Läget) Förutsättningar för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt Behov och 

framtida utmaningar. 

Tabell 1: Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, 

underkategorier och kategori som uppkom vid den manifesta innehållsanalysen. 

 

Meningsenhet	   Kondenserad	  
meningsenhet	  

Kod	   Underkategori	   Kategori	  

Ja	  jag	  försöker	  ju	  när	  jag	  inte	  sitter	  i	  
samtal	  eller	  ringer	  eller	  skriver	  eller	  
gör	  nått	  annat,	  då	  försöker	  jag	  ju	  vara	  
ute	  på	  golvet.	  Så	  mycket	  jag	  kan	  för	  
det..det	  tycker	  jag	  är	  otroligt	  viktigt.	  
Att	  vara	  ute	  bland	  eleverna.	  Det	  är	  
liksom	  den	  roliga	  biten	  å	  liksom	  
umgås	  med	  dom	  är	  ju	  helt	  suveränt.	  

Anser	  att	  det	  
är	  viktigt	  att	  
vara	  synlig	  och	  
umgås	  med	  
eleverna,	  
försöker	  göra	  
det	  ofta.	  

Vara	  synlig	   Hur	  
skolkuratorerna	  
upplever	  att	  de	  
arbetar	  
förebyggande	  
eller	  
hälsofrämjande	  

Skolkuratorernas	  
förebyggande	  
och	  
hälsofrämjande	  
arbete	  	  

Så	  det	  är	  såna	  här	  termer	  som	  
systemteoretiskt	  tänk,	  att	  det	  är	  inte	  
bara	  individen	  utan	  man	  måste	  ju	  
jobba	  med	  hela	  systemet,	  det	  
inkluderar	  ju	  familj	  och	  lärare	  och	  alla.	  
Det	  är	  empowerment,	  att	  man	  liksom	  
så	  mycket	  som	  möjligt	  själv	  tar	  
kontroll	  över	  sitt	  liv,	  det	  är	  man	  själv	  
som	  vet	  vad	  man	  tycker	  och	  tänker	  
och	  känner.	  

Arbetar	  efter	  
en	  helhetssyn	  
och	  försöker	  
stärka	  barnens	  
egenmakt.	  

Systemteori	  
och	  
empowerment	  

Verktyg,	  
strategier	  och	  
metoder	  för	  att	  
främja	  psykisk	  
hälsa	  
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4.5 Kvalitetskriterier 
För att styrka en studies kvalitet och trovärdighet finns ett antal kriterier att ta hänsyn till. 

Holloway & Wheeler (2010) beskriver att trovärdighet inom kvalitativ forskning innebär att 

vald forskningsmetod är lämplig. För att avgöra studiens trovärdighet bedöms studiens 

tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt giltighet. För att en studie ska vara tillförlitlig 

krävs att den är metodiskt och korrekt beskriven. Läsaren ska kunna bedöma lämpligheten 

av metod och analys genom att följa hur varje steg i forskningsprocessen har gått till. Detta är 

även för att andra forskare ska kunna genomföra en likvärdig studie med liknande resultat 

som utfall. Pålitligheten i studien innebär att resultatet som beskrivs är sanningsenligt och 

överensstämmer med intervjupersonernas åsikter. Överförbarhet innebär att resultaten av 

studien kan överföras till liknande situationer eller deltagare. Att kunskaperna som 

framkommer i sammanhanget kommer att kunna vara relevanta även i andra. Studiens 

giltighet uppnås av att studiens syfte och frågeställningar besvaras i resultatdelen samt 

slutsatser. Det krävs också en öppenhet, ärlighet och ödmjukhet inför fenomenet som 

studeras. 

För att säkra studiens kvalitet har författaren genom hela forskningsprocessen varit ärlig, 

objektiv och redogjort för studiens alla steg. Metoden, urvalet, datainsamlingen, analysen och 

resultatet har tydligt beskrivits för att läsaren ska kunna bedöma metodens lämplighet. Detta 

är även för att studien ska kunna göras om och generera liknande resultat. Resultatet som 

skildras är sanningsenligt vilket stärks med citat från intervjupersonerna.  

4.6 Etiska aspekter 

All forskning som bedrivs måste ta hänsyn till de etiska principer som finns. 

Informationskravet innebär att alla deltagare informeras om studiens syfte, hur den är tänkt 

att genomföras, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta att vara med. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att all information om deltagare hanteras med största 

möjliga säkerhet och att obehöriga ej får tillgång till materialet. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifter från undersökningen bara används för den specifika forskningen (Vetenskapsrådet, 

2011).  

Genom hela studien har hänsyn tagits till dessa etiska principer. Intervjupersonerna har 

informerats skriftligt via missivbrevet om studiens syfte och alla etiska principer. Innan 

intervjun tydliggjordes också att deltagandet är frivilligt, att obehöriga inte kommer att ha 

tillgång till materialet samt att uppgifter som framkommer endast kommer användas i denna 

undersökning. Nyttjandekravet och konfidentialitetskravet har noga efterföljts. Exempelvis 

genom att ljudfilerna från intervjuerna fördes över till en dator direkt efter intervjuerna och 

togs bort från mobiltelefonen. Intervjupersonerna tilldelades även ett nummer för att inte 

kunna spåras vilket syns vid citaten i resultatdelen. Den information som framkommit av 

studien kommer endast att användas till denna studie.  
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5 RESULTAT 

Studiens resultat presenteras nedan utifrån de kategorier som framkommit i analysen och 

som beskrivs under rubrikerna: Skolkuratorns arbetsroll, Syn på hälsofrämjande, 

Skolkuratorernas förebyggande och hälsofrämjande arbete, Förutsättningar för att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande, Behov och framtida utmaningar.  

5.1 Skolkuratorns arbetsroll  
Kategorin beskriver skolkuratorernas uppfattning om sin arbetsroll. Skolkuratorerna 

beskriver att rollen och arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på ledare samt vilken skola 

de arbetar på. Uppdraget handlar dock om att arbeta för att elever ska må bra psykosocialt. 

En skolkurator beskriver att rollen är otydlig. Flera andra att deras arbete innehåller väldigt 

mycket olika saker. En hävdar att det inte finns några tydliga gränser för vad skolkuratorn 

inte kan göra. Några skolkuratorer beskriver att de ibland får ta hand om saker som 

egentligen är lärares eller skolsköterskans arbetsuppgifter. Som att kontakta elever som har 

mycket frånvaro eller plåstra om elever.  

Rollen upplevs av en skolkurator som svår att balansera, då hen vill alliera sig med eleverna 

samtidigt som hen är en myndighetsperson som måste göra anmälningar till exempel vid 

misstanke om övergrepp eller droganvändning. Skolkuratorerna beskriver att de i sitt arbete 

oftast möter elever när det redan har uppstått problem eller när de på olika sätt mår dåligt 

psykiskt. Det kan handla om elever som har hög frånvaro, svårigheter att klara skolan eller 

att eleven far illa i hemmet. Anledningarna till varför elever kommer till skolkuratorn är olika 

och rör sig över ett brett område. Från elever som vill diskutera något till elever som har 

depressioner, självskadebeteende, ätstörningar och ångest. 

Dom kommer ju till mig av en anledning och det är ju att dom mår dåligt på nått sätt, och det 

kan vara små eller stora problem. Man kanske har tjaffsat med en kompis idag liksom men det 

är löst imorgon. Och det kan vara att pappa dricker för mycket alkohol hemma, alltså det kan 

va, och man blir misshandlad. Ja de är smått och stort, och allt däremellan. Och allt sånt är ju 

psykisk ohälsa som jag hjälper till med. (IP4) 

Skolkuratorernas roll handlar mycket om att vara en stödjande funktion till elever, lärare och 

föräldrar. Att reda ut vad problemen eller måendet beror på, hjälpa och stötta efter förmåga 

och i vissa fall remittera vidare. Samtal är det som skolkuratorerna beskriver att de främst 

ägnar sig åt i sitt arbete. Detta sker både med elever, lärare, föräldrar samt olika instanser 

som barn och ungdomspsykiatrin, socialtjänst, polis med flera.  

På skolor där skolkuratorn inte arbetar heltid blir fokus att kontakta elever som inte är där, 

att få tillbaka så kallade hemmasittare. Alla skolkuratorer berättar att de ingår i ett 

elevhälsoteam på skolan samt samarbetar med exempelvis skolsköterska och specialpedagog. 

I övrigt beskrivs yrket av några som ganska ensamt, i den mån att det rymmer lite 

vuxenkontakt och kollegorna kan sakna samma tänk som dem då dessa är utbildade 
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pedagoger. Den skolkurator som arbetar i ett områdesteam beskriver att hen har lite 

traditionellt kurativa uppgifter. Hens roll handlar om att stödja och konsultera skolor 

gällande elever som har det svårast i skolan. Det kan vara elever med till exempel 

rörelsehinder eller autismspektrumstörningar.  

5.2 Syn på hälsofrämjande  

Kategorin beskriver skolkuratorernas syn på begreppet hälsofrämjande. Några beskrev 

hälsofrämjande som ett vitt begrepp som inkluderar både fysisk och psykisk hälsa. Flera av 

skolkuratorerna beskrev hälsofrämjande som att främja något som är gott, att underhålla en 

god hälsa och skapa en så god miljö som möjligt för eleverna. Samtidigt beskrev några också 

förebyggande och behandlande arbete när de lyfte fram exempel på hälsofrämjande arbete. 

Några uttryckte själva att de blandade ihop begreppen förebyggande och hälsofrämjande.  

Hälsofrämjande, Hrrm [harklar sig] Det är väl att man ska försöka..alltså.. främja nått som är 

gott, främja alltså det är ju att liksom förebygga så att det inte händer nå hälsodåligt, och 

hälsofrämjande, jag tycker att både jag och sköterskan, jag tycker inte jag gör annat än att tjata 

om vikten av att liksom det här äta bra, vara ute […] men främjande utav hälsa det är ju liksom 

att underhålla.. en god hälsa eller [skratt] eller också försöka få till en god hälsa hos nån som 

inte mår så bra. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det men… (IP2) 

5.3 Skolkuratorernas förebyggande och hälsofrämjande arbete 

5.3.1 Hur skolkuratorerna upplever att de arbetar förebyggande och hälsofrämjande 

Underkategorin beskriver hur skolkuratorerna upplever att de arbetar förebyggande eller 

hälsofrämjande mot området psykisk hälsa. Många ansåg att en viktig del i deras arbete 

handlar om att vara tillgänglig och synlig för att skapa eller bevara en relation med eleverna. 

Detta ansågs vara både förebyggande och hälsofrämjande men svårt att uppnå för dem som 

arbetar på flera skolor samtidigt. Många pratade om vikten av att ha en identitet på skolan 

som någon som går att lita på, som lyssnar och beskrev sig själva som barnens språkrör eller 

advokat.  

En skolkurator beskrev ett öppet klimat på skolan, att det där inte ska anses vara konstigt att 

komma till kuratorn. Hen är ofta ute i korridorerna och pratar med eleverna, även de som 

inte mår dåligt. En annan skolkurator hade sitt kontor placerat synligt i skolan där många 

passerar och arbetade ofta med öppen dörr. Dels för att vara tillgänglig men också för att 

hålla koll på vad som händer i korridorerna, vilket hen uttryckte så här. 

Sitter jag och dokumenterar så är min dörr öppen, för jag vill att dom, det kan bara slinka in 

en gäng killar här inne ”Kan vi komma in och stänga dörren?” ”Absolut, kom in!” Och då 

stänger jag ner, ah då vill dom prata om kondomer eller tjejer eller ”du, du hur kan jag charma 

en tjej?” liksom, asså det är så häftigt! Och jag blir medbjuden! Och då sitter vi liksom några 
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stycken och bara pratar och chillar, och det är också hälsofrämjande. Det gör att det taggas av 

ganska hårt vem jag är…så. (IP1) 

Många av skolkuratorerna är även ledare för Here for U, en organisation för ökad trygghet i 

skolan. De beskriver att de arbetar mot mobbning och kränkningar genom att exempelvis 

diskutera attityder och jämlikhetsfrågor. En skolkurator berättar att de på skolan har tagit in 

föreläsare från exempelvis RFSU i förebyggande syfte. Några beskriver att samtalen de har 

med elever kan ses som förebyggande för att de kan förhindra att elever börjar må sämre och 

att fler problem uppstår i framtiden. Flera skolkuratorer beskriver att de i samtal försöker få 

eleverna att känna att de har styrka inom sig. Att påverka deras bilder av verkligheten och 

vad eleverna själva kan påverka.  

Jag brukar säga att jag bara ger lite frön. Sen måste dom där fröna gro själv. Jag kan inte göra 

det arbetet. Jag kan bygga på och liksom, men..jag jobbar ju mycket med självkänsla till 

exempel. Tjejer med dålig självkänsla, och man måste så frön hela tiden. Sen är man så glad 

när man får skörda dom. Så. Men det är mycket eget arbete, oftast är det så. Och det är så jag 

vill! Att befästa det hos eleven! Att det vi gör här! Det ska du kunna ta med ut i andra 

situationer, det är det dom växer av. Dom växer kanske inte här inne. Här får dom bara 

påfyllnad. Men därute, i andra sammanhang, så kommer dom att vara med om saker. (IP1) 

Gemensamt för alla skolkuratorer är att de beskriver att de skulle vilja arbeta mer 

förebyggande och hälsofrämjande. Detta upplevs dock vara svårt eller omöjligt på grund av 

tidsbrist. Om tiden fanns skulle de gärna vilja gå ut i klasser, arbeta med grupper, diskutera 

och informera om olika ämnen. Två skolkuratorer berättar att de i dagsläget inte gör 

någonting som de räknar som förebyggande eller hälsofrämjande. 

5.3.2 Riktlinjer & Lagar  

Denna underkategori beskriver vilka riktlinjer och lagar skolkuratorerna berättar att de har 

för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. En skolkurator säger att hen inte har några 

riktlinjer alls kring att arbeta förebyggande eller hälsofrämjande. En skolkurator berättar att 

hen är med och tar fram ett förebyggande och hälsofrämjande program, som ska sträcka sig 

över alla årskurser på en skola. Utöver det nämns sekretess-och socialtjänstlagen och någon 

berättar om hälsoplaner som finns på en skola. Tre skolkuratorer nämner skollagen.  

Ja enligt skollagen så ska skolkuratorn jobba främst förebyggande, men som jag sa så hinner 

man tyvärr inte med det…och det är jättetråkigt. Men annars…jaa vad mer riktlinjer så, det är 

ju en väldigt viktig riktlinje, det är ändå i skollagen. Men det är ju, skolkuratorns roll det är ju 

att stötta elever och personal och föräldrar och det är väl dom riktlinjerna som man jobbar 

efter hela tiden. Och det gör jag ju såklart, men det är just det här förebyggande där brister det, 

känner jag. (IP4) 
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5.3.3 Verktyg, Strategier & Metoder  

Underkategorin beskriver vilka strategier och metoder skolkuratorerna arbetar efter för att 

främja psykisk hälsa. Skolkuratorerna följer oftast inte en specifik teori eller modell i sina 

samtal med elever. Ofta handlar det i samtal om att hjälpa elever att tänka annorlunda, att 

komma vidare och lyfta fram något positivt. Ibland kan det också handla om att ge praktiska 

tips för att eleven ska slappna av eller sova bättre. De anpassar arbetsmetoden, och kan 

blanda mellan olika teorier och modeller, så länge det fungerar på barnet. Gemensamt för 

flera skolkuratorer är att de beskriver att det inte går att vara för enkelspårig som 

skolkurator.  

Metoder, teorier och förhållningssätt som skolkuratorerna använder sig av är MI 

(motiverande samtal), lösningsfokus, empowerment, systemteori, humanistiskt 

förhållningssätt och visualisering. Några nämner även att deras samtal har inslag av KBT 

(kognitiv beteendeterapi) eller DBT (dialektisk beteendeterapi). Vissa skolkuratorer har 

tidigare hållit i DISA (Din inre styrka aktiveras) kurser som riktar sig till tjejer på högstadiet. 

Kursen förebygger stress och psykisk ohälsa genom att stärka självkänslan och 

självförtroendet hos elever.   

Några håller även i ART-kurser (Agression Replacement Training) för elever som behöver 

ilskekontrollträning, socialfärdighetsträning och moralträning. Alla delar åsikt om att de fritt 

kan välja vilka arbetsmetoder-och material de vill använda. Gemensamt är också att evidens 

anses vara viktigt, men inte nödvändigt. Oftast går de på känsla när de väljer ut 

arbetsmaterial. Flera framhåller att själva mötet med eleven är viktigare än vilken metod de 

använder vilket en respondent uttrycker så här. 

[…] alltså mötet mellan den som man träffar, som avgör hur det går vidare. Sen är det 

naturligtvis så att vissa metoder är mer framgångsrika, så metoden man måste ha en viss koll 

på det men vi vet att den egentligen är också underordnad på ett sätt. Men sen måste du ha 

nån jävla struktur naturligtvis [skratt] men hur ringar man in det då, du kan ha en struktur 

som du har provat ut helt själv, så länge folk är nöjda och kan skapa en förändring när dom går 

därifrån så. (IP5) 

5.3.4 Projektet & Magasinet Läget 

Alla utom en vikarierande skolkurator kände till projektet och magasinet Läget. De visste att 

eleverna hade fått magasinet och flera hade ett exemplar på sitt kontor. Ingen hade använt 

sig av magasinet som ett arbetsverktyg. Anledningen var att de inte tänkt på att den skulle 

kunna användas så eller på grund av tidsbrist. Skolkuratorerna var positiva till magasinet, 

ansåg att den säkert skulle gå att använda i arbetet och att innehållet höll en god kvalitet. 

Många upplevde att de får mycket bra material skickat till sig men som de sen inte hinner 

använda eller som glöms bort.  
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5.4 Förutsättningar för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 
Kategorin beskriver skolkuratorernas upplevelser av deras förutsättningar för att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. En skolkurator upplever sina resurser för att arbeta 

hälsofrämjande som väldigt bra. Den skolkurator som arbetar i ett områdesteam med skolor 

som täcker runt 2000 elever upplever sina resurser som väldigt små. Eftersom hens tid är så 

begränsad beskrivs arbetet som självprioriterande. Skolkuratorerna beskriver att de har 

kunskap och vilja till att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det som försvårar det 

hälsofrämjande arbetet är bristen på tid. 

Tiden äts ju upp av, det är inte så att jag har 20 timmar till att ha samtal med elever i veckan 

på varje skola, utan ibland är det ju hälften av den tiden som går åt till möten…alltså, med 

andra professionella då. Det är arbetsplatsträffar, och det är elevhälsoteamet ska träffas och gå 

igenom alla elever och….det är beslutskonferenser, och…har jag tur är det kanske 10 timmar 

jag har kvar på 300 elever då per skola. Så det är, aa…och det är väl också problemet att vissa 

har ju tre skolor, och vissa har ju fyra skolor, och nånstans försvinner, om du tänker att varje 

skola tar ju upp lika mycket tid i administration […] och då är det väldigt svårt att jobba 

förebyggande. Det är väl omöjligt skulle jag säga. (IP3) 

Barn & ungdomspsykiatrin och socialtjänsten upplevs försvåra arbetet för skolkuratorerna då 

de inte tar hand om vissa ärenden som de ska. Dessa instanser beskrivs vara 

underbemannade och behöva mer resurser. Det som upplevs underlätta det hälsofrämjande 

arbetet är enligt en skolkurator skollagen som säger att skolkuratorn ska arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande. Även att det kommer olika folkhälsoprojekt som skolorna kan vara med 

i. 

5.5 Behov och framtida utmaningar 
Kategorin beskriver vad skolkuratorer anser behövs för att det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet ska utvecklas ytterligare. Samt vilka framtida utmaningar de tror att 

skolkuratorer kommer att ha i sitt arbete. Det som upplevs vara ett stort behov för 

skolkuratorerna är mer tid. Detta kan åstadkommas genom heltidstjänster, ett lägre elevantal 

per kurator och fler skolkuratorer. Skolkuratorn och elevhälsan behöver också ses som en 

viktig del i utbildningssystemet av beslutsfattare. Flera skolkuratorer anser att det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet behöver börja längre ner i åldrarna, redan i 

förskolan. En skolkurator med lång erfarenhet ser ett behov av föräldrautbildningar och ett 

ökat stöd för föräldrar som hen hade mycket förr. En annan skolkurator anser att psykologi 

borde finnas med i undervisningen tidigare än på gymnasiet. För elever i tidiga tonåren som 

vill läsa om sig själva och varför saker och ting är som de är. Detta blir dock en fråga på 

regeringsnivå. 

Några skolkuratorer upplever att ungdomar mår sämre idag och tror att detta problem 

kommer att öka. Ungdomars psykiska ohälsa tror skolkuratorerna beror på att vi lever i ett så 

avancerat samhälle med många val, ökade krav och en ökad användning av teknik och sociala 
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medier. Familjerna ser också annorlunda ut idag med fler skilda föräldrar. Detta ses som 

framtida utmaningar för skolkuratorerna.  

Ja om man säger den psykiska ohälsan att den kommer bli större och större, det är väl största, 

man får jobba med som kurator tror jag. Jag tror inte att man kommer dra ner mer på tjänster 

eller så, det hoppas jag verkligen inte, för det borde nog bli tydligt att det inte går.(IP3) 

6 DISKUSSION 

Följande avsnitt inleds med en diskussion om studiens metod. Sedan diskuteras studiens 

resultat under de kategorier som framkom under analysen. Avsnittet avslutas med en 

diskussion om studiens etiska aspekter.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Forskningsdesign och ansats 

Eftersom studien syftar till att undersöka hur skolkuratorer arbetar förebyggande och 

hälsofrämjande, med frågeställningar kring deras upplevelser valdes en kvalitativ metod med 

enskilda intervjuer som datainsamlingsmetod. Kvalitativ metod bör användas när syftet av en 

studie är att undersöka en persons upplevelser eller känslor om något (Holloway & Wheeler, 

2010). Därför ansågs en kvalitativ metod vara bäst lämpad för ändamålet. Om en forskare 

eftersöker statistiska och kvantifierbara resultat, som exempelvis hur vanligt förekommande 

något är, används en kvantitativ metod (Bryman, 2011). Eftersom studien inte syftade till att 

få statistiska resultat valdes inte en kvantitativ metod.  

Innan studien påbörjades övervägdes om datainsamlingen skulle ske genom 

fokusgruppintervjuer istället för enskilda intervjuer. Fokusgruppintervjuer innebär att flera 

respondenter tillsammans med andra får diskutera ett särskilt tema. En fokusgruppintervju 

innehåller till stor del öppna frågor och vanligtvis deltar sex till tio personer (Bryman, 2011). 

Eftersom merparten av de tillfrågade skolkuratorerna inte hade möjlighet att bli intervjuade 

valdes inte fokusgruppintervjuer då det kräver fler deltagare. De är också svårare att boka in 

då intervjupersonerna måste kunna vid samma tidpunkt, vilket upplevdes vara svårt att 

ordna då skolkuratorerna uppgav en stor arbetsbelastning och på grund av studiens 

tidsbegränsning. Författaren ville även undersöka intervjupersonernas enskilda upplevelser 

och erfarenheter utan risk att dessa speglas av andra kollegors åsikter. Därför valdes enskilda 

intervjuer som datainsamlingsmetod.  

När studien påbörjades kunde ingen enskild tydlig teori eller modell kopplas till ämnet som 

skulle studeras. Författaren ville också gå in i studien objektivt och utifrån resultatet dra 
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slutsatser som kan kopplas till teorier eller begrepp. Därför valdes en induktiv ansats som 

innebär att slutsatser dras från resultatet av studien (Birkler, 2012). Om ansatsen hade varit 

deduktiv hade studien utgått från en vald teori som sedan hade utgjort referensramen för 

forskningsområdet (Birkler, 2012). Då hade exempelvis frågorna i intervjuguiden formulerats 

för att pröva den valda teorin, och resultatet hade då mest troligt blivit annorlunda. 

6.1.2 Urval 

Eftersom det fanns förbestämda kriterier för intervjupersonerna som skulle delta ansågs ett 

målinriktat urval vara mest lämpligt för denna studie. Ett målinriktat urval innebär att 

forskaren väljer ut intervjupersoner som hen vet kommer kunna ge informationsrik data till 

forskningsmålet (Holloway & Wheeler, 2010). Om forskaren istället väljer intervjupersoner 

som bara råkar finnas till hands kallas detta för ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Ett 

bekvämlighetsurval hade inte passat för denna studie då det specifikt var skolkuratorer i 

Västmanland som skulle intervjuas. Om ett bekvämlighetsurval hade tillämpats hade det 

troligtvis medfört att intervjupersonerna inte hade kunnat besvara intervjufrågorna då de 

sannolikt inte hade varit skolkuratorer i Västmanland. Detta hade påverkat hela studiens 

trovärdighet och studiens kvalitet avsevärt. 

Eftersom studien var tidsbegränsad valdes de skolkuratorer som tidigast kunde bli 

intervjuade inom den givna tidsperioden. Författaren försökte dock att få en så stor spridning 

som möjligt gällande intervjupersonerna. Detta genom att exempelvis kontakta skolkuratorer 

av olika kön och som arbetade på skolor med stor geografisk spridning. En spridning 

gällande urvalet uppnåddes vilket upplevs vara en styrka för studien. I studien finns 

skolkuratorer av olika kön, olika lång erfarenhet och som arbetar på kommunala och privata 

skolor. Det finns också en variation av skolkuratorer som arbetar i mer socioekonomiskt 

utsatta områden och andra inte. För att skydda intervjupersonernas identitet och följa kravet 

om konfidentialitet avslöjas exempelvis inte hur många av varje kön som har deltagit i 

studien.  

6.1.3 Datainsamling 

Genomförandet av de enskilda intervjuerna upplevdes fungera utan problem. Författaren 

använde en semistrukturerad teknik och följde frågorna från intervjuguiden. Frågor som 

uppkom spontant ställdes också vilket anses vara en styrka då det visar att författaren var 

närvarande, uppmärksam och reflekterade över det som sas i intervjustunden. Flera 

intervjuer blev längre än väntat vilket både kan ses som en styrka och svaghet för studien. En 

styrka då intervjupersonerna upplevdes vara väldigt bekväma i intervjusituationen. Flera gav 

väldigt uttömmande svar vilket för analysen och resultatet var givande.  

De långa intervjuerna kan också ses som en svaghet då intervjuguiden kan ifrågasättas. Vissa 

frågor upplevdes vara ganska breda då några skolkuratorer svävade iväg och berättade om 

annat än just sakfrågan förebyggande och hälsofrämjande arbete. Om några intervjufrågor 

hade tagits bort eller formulerats om för att ännu tydligare riktas in mot ämnet hade detta 
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möjligtvis kunnat undvikas. Exempelvis upplevdes att fråga fyra i intervjuguiden hade 

kunnat elimineras och istället ersättas med fråga 8 (Bilaga B).  

Frågorna i intervjuguiden fungerade generellt som tänkt. I några fall förtydligades vad som 

menades med en fråga. Det uppstod inget internt bortfall då alla intervjupersoner valde att 

svara på samtliga frågor och allt insamlat material kunde användas till studien. Författaren 

upplevde att några av frågorna påminde om varandra och att vissa frågor som var tänkta 

ställas senare under intervjun besvarades tidigt. Detta visar att frågeguiden hade kunnat 

formuleras om en aning och innehålla färre frågor. Att detta inte upptäcktes när 

intervjuguiden testades tros bero på att testpersonerna inte var skolkuratorer med den 

erfarenhet som krävs för att besvara frågan. Författaren var också medveten om att vissa 

frågor liknade varandra men ville inte ta bort frågor i förväg för att säkerställa att syfte och 

frågeställningar besvarades under intervjuerna. Under datainsamlingens gång uppfattades 

att intervjupersonernas svar började upprepa sig och att det gick att urskilja vissa mönster i 

svarsmaterialet. Detta beskrivs som en form av mättnadspunkt i kvalitativ forskning (Baker & 

Edwards, 2012).  

6.1.4 Analysmetod 

Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av en manifest innehållsanalys vilket anses vara 

en styrka för studien. Detta eftersom analysen har genomförs metodiskt och i flera steg 

genom meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier samt 

kategorier. Vid en latent innehållsanalys skapas även teman efter kategorierna (Graneheim & 

Lundman, 2004). En latent innehållsanalys innebär att på en djupare nivå analysera den 

underliggande innebörden av en text. Detta är mer avancerat och kräver erfarenhet (Bryman, 

2011). Eftersom författaren saknar tidigare erfarenhet av kvalitativa forskningsstudier valdes 

en manifest innehållsanalys framför en latent och teman skapades därför inte efter 

kategorierna. Om intervjumaterialet hade analyserats med en latent innehållsanalys hade 

förmodligen resultatet blivit lite annorlunda med en mer djupgående och avancerad slutsats 

om skolkuratorers hälsofrämjande arbete.  

Eftersom studiens ansats är induktiv analyserades även innehållet på samma sätt. Det 

innebär att analysen inte skedde utifrån förbestämda kategorier utan innehållet analyserades 

först och kategorier skapades sedan efter vad som framkom. Eftersom intervjumaterialet var 

omfattande upplevdes den induktiva innehållsanalysen som krävande. Förmodligen hade 

innehållsanalysen underlättats om den hade gjort utifrån förbestämda kategorier med en 

deduktiv ansats. Att innehållsanalysen var induktiv stärker dock studiens objektivitet. Hade 

innehållsanalysen varit deduktiv finns det möjlighet att resultatet hade blivit annorlunda. 

6.1.5 Kvalitetskriterier 

Utifrån syftet har en lämplig forsknings-och analysmetod valts. Genomgående, metodiskt och 

noggrant har hela forskningsprocessen beskrivits för att möjliggöra att en likvärdig studie ska 

kunna genomföras av andra forskare med likartade resultat som utfall. Dock bör andra 

forskare vara medvetna om att resultatet kan skilja åt beroende på intervjupersonernas 
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upplevelser och erfarenhet samt vilka eventuella följdfrågor som ställs. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver att noggrannheten i beskrivningen av intervjun och följdriktigheten i 

analysen motsvarar exaktheten i kvantitativa mått vilket är ett kriterium för kvalitét. 

Under studien har det funnits en medvetenhet om den förförståelse som finns om ämnet från 

utbildningen. Detta har tagits i beaktning och intervjumaterialet har i största möjliga mån 

försökts analyserats objektivt. Studien i sin helhet har beaktats objektivt och ärligt genom 

hela processens gång. Resultatet som beskrivs är sanningsenligt och stärks med utvalda citat 

från intervjupersonerna. Studiens syfte och frågeställningar besvaras. Detta stärker studiens 

tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt giltighet vilket enligt Holloway och Wheeler 

(2010) är mått på en studies trovärdighet och kvalitet.  

Eftersom det är en kvalitativ studie med en liten urvalsgrupp kommer resultatet inte gå att 

generalisera på övriga befolkningen. Resultatet går däremot att överföra till liknande 

deltagare, alltså andra skolkuratorer i Sverige och kunskaperna kan vara relevanta i andra 

sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010). 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Skolkuratorns arbetsroll 

Rollen som skolkurator beskrevs som mångfacetterad och av några som otydlig och ibland 

svår att balansera. Enligt skollagen (SFS, 2010:800) ska skolkuratorn främst arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. Skolkuratorerna beskrev dock att de oftast träffar elever 
som redan mår dåligt eller har problem av olika slag. Gemensamt är beskrivningen av att 

rollen handlar om att vara en stödjande funktion, både för elever, föräldrar och lärare. 

Skolkuratorerna hjälper och stöttar, främst genom samtal, och remitterar vidare till andra 

instanser om individer är i behov av ytterligare hjälp.  

Skolkuratorns roll kan kopplas till House (1987) teori om socialt stöd då författaren menar 

att skolkuratorerna utövar alla fyra olika sorters socialt stöd. Informativt stöd då 

skolkuratorerna ger information och råd både till elever, lärare samt föräldrar för att 

individer ska må bättre eller situationer ska lösas. Emotionellt stöd då skolkuratorn i sitt 

arbete lyssnar, visar omtanke och skapar relationer med elever som bygger på tillit och 

förtroende. Värderande stöd handlar om att ge återkoppling och feedback, något som 

skolkuratorerna gör i samtal med elever. Instrumentellt stöd handlar om att ge praktisk 

hjälp. Flera skolkuratorer beskrev att de i sitt arbete ofta ger praktiska tips för att elever till 

exempel ska kunna slappna av eller sova bättre. Skolkuratorns sociala stöd anses främst vara 

emotionellt, vilket är det stöd som är viktigast för att främja hälsan.  

Genom att fungera som ett socialt stöd kan skolkuratorn hjälpa elever att uppleva 

påfrestande situationer som mer hanterbara (House, 1987). Genom att påverka elevens bild 

av verkligheten och vad hen kan påverka kan eleven känna mer begriplighet. En ökad känsla 

av meningsfullhet kan också uppnås om elever får det hjälp och stöd som behövs för att nå 
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uppsatta mål och vara delaktig i samhället. En hög grad av hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet ökar elevernas känsla av sammanhang (KASAM) och främjar deras hälsa 

(Antonovsky, 2005). 

6.2.2 Syn på hälsofrämjande 

Hälsofrämjande arbete beskrevs av skolkuratorerna som att underhålla en god hälsa och 

främja något som är gott. Denna syn stämmer överens med det salutogena perspektivet som 

fokuserar på faktorer som skapar och bevarar hälsa (Antonovsky, 2005). Flera skolkuratorer 

gav också exempel på förebyggande och behandlande arbete när de beskrev sin syn på vad 

hälsofrämjande är. Exempelvis beskrevs hälsofrämjande som att förebygga något hälsodåligt 

eller att försöka skapa hälsa hos någon som mår dåligt. Detta perspektiv stämmer överens 

med det patogena synsättet som handlar om att identifiera faktorer som orsakar sjukdom 

(Hanson, 2004). Resultatet visar att flera skolkuratorer inte är helt säkra på vad begreppet 

hälsofrämjande innebär. Flera nämnde även själva att de blandade ihop begreppen. 

Detta kan ses som en indikator på att skolvärlden och skolkuratorer behöver ha en 

gemensam bild av vad begreppen betyder och innebär. Detta för att underlätta det 

förebyggande och hälsofrämjande arbete som enligt skollagen ska bedrivas inom elevhälsan 

(SFS, 2010:800). 

6.2.3 Skolkuratorernas förebyggande och hälsofrämjande arbete 

Många skolkuratorer beskrev att de arbetade förebyggande och hälsofrämjande genom att 

vara tillgängliga, synliga och genom att ha en identitet som någon som går att lita på. Flera 

beskrev sig som barnens advokat eller språkrör. Detta överensstämmer med det Askheim och 

Starrin (2007) menar utgör ett empowermentbaserat socialt arbete, som handlar om att gå in 

i rollen som företrädare för klienten i olika förhandlingar med personer i maktpositioner. 

Medvetenheten och kunskapen skilde sig åt mellan skolkuratorerna om vilka riktlinjer och 

lagar som finns för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det upplevdes något 

förvånande att hälften av skolkuratorerna inte nämnde skollagen som en riktlinje för 

förebyggande och hälsofrämjande arbete. Detta resultat visar att det behövs tydligare 

riktlinjer för hur skolkuratorerna ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 

Skolkuratorerna lyfte fram många exempel på hur de arbetar förebyggande eller behandlande 

med psykisk ohälsa. Som att till exempel ta in föreläsare från RFSU, samtal med inslag av 

KBT/DBT eller motiverande samtal samt ART-kurser. Hälsofrämjande metoder och 

strategier som lyftes fram var att diskutera attityder och jämlikhetsfrågor. Att stärka 

ungdomarnas egenkraft och inre styrka i samtal eller med exempelvis en DISA kurs. Kursen 

beskrevs förebygga psykisk ohälsa men kan också ses vara hälsofrämjande då den stärker 

elevers självkänsla och självförtroende. 

Flera skolkuratorer beskriver att de i samtal försöker få eleverna att känna att de har styrka 

inom sig och stärka deras egenkraft. Detta stämmer överens med begreppet empowerment 

som handlar om att individer ska få mer makt och inflytande över sitt eget liv (Askheim & 
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Starrin, 2007). Eftersom skolkuratorerna försöker stärka elevernas egenkraft innebär det att 

de arbetar hälsofrämjande då empowerment bidrar till att en individ kan ha makt över sitt liv 

och sin hälsa (Green & Tones, 2010). 

Genom att skolkuratorer fungerar som ett socialt stöd är de i sig hälsofrämjande. Stödjande 

relationer behövs för att människor ska hålla sig friska och även lättare klara av stress 

(House, Umberson & Landis, 1988). Även Holt-Lundstad, Smith och Layton (2010) bekräftar 

att ett starkt socialt stöd ökar människors chans till överlevnad med 50 %. Kombinationen av 

att tillhandahålla relationer och vara ett socialt stöd samt stärka ungdomars egenmakt har 

visat sig vara starkt förknippade med bättre psykologiska, sociala och akademiska beteenden 

enligt Scales, Benson och Roehlkepartain (2010). 

Ingen av skolkuratorerna hade använt sig av magasinet Läget som ett arbetsverktyg, alla var 

dock positiva till både projektet och magasinet. Under intervjuerna fick några av dem idéer 

och tankar om hur magasinet skulle kunna användas. Författaren tror att ett ökat samarbete 

mellan projektgruppen för Läget och personal inom elevhälsoteam vore gynnsamt för 

utvecklingen av ungdomars psykiska hälsa i Västmanland. Detta för att marknadsföra 

projektet ännu tydligare för ungdomar och skolpersonal i den arena där de befinner sig. 

Warne (2013) hävdar att skolan är en viktig arena för hälsofrämjande arbete eftersom barn 

och unga spenderar större delen av sin vardag där. Genom skolpersonal och elevhälsoteam 

finns möjlighet att projektet och magasinet Läget kan bli ett naturligt inslag på skolor i 

Västmanland. Detta kan då bidra till att ungdomar får en ökad kunskap om hälsans 

bestämningsfaktorer för att kunna förbättra sin egen hälsa och stärka sin egenkraft vilket är 

projektets mål (Landstinget Västmanland, 2013). 

6.2.4 Förutsättningar för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

Wiley (2012) beskriver i sin studie att många skolkuratorer känner sig dåligt rustade för att 

förebygga psykisk ohälsa. Detta stämde dock inte överens med upplevelserna hos 

intervjupersonerna i denna studie som alla beskrev att de har kunskap och vilja att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. Det enda som beskrevs vara ett hinder var bristen på tid. 

Eftersom skolkuratorernas syn på vad hälsofrämjande arbete är varierar anses det finnas ett 

behov av riktlinjer och utbildning inom hälsofrämjande arbete. Både för skolkuratorerna 

men även för hela elevhälsan i stort. Detta just för att deras arbete främst ska utgöras av 

förebyggande och hälsofrämjande insatser ur ett helhetsperspektiv (SFS, 2010:800). 

Författaren ställer sig dock frågande till om det är rimligt att skolkuratorns roll främst ska 

vara förebyggande och hälsofrämjande. Även om det går att förebygga att elever ska behöva 

komma till kuratorn kommer det alltid att behövas en person på skolan som hjälper och 

stöttar där det har uppstått psykosociala problem. Vilket är den roll som skolkuratorn idag 

utgör. Eftersom skolkuratorerna har sådan brist på tid tror författaren att elevhälsan skulle 

gagnas av ytterligare en person som planerar och driver det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Denna roll skulle exempelvis kunna utgöras av en folkhälsovetare.  

Skolkuratorerna beskrev att rollen och arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på ledare 

samt skola. Någon uppgav att det inte finns några tydliga gränser för vad en skolkurator inte 
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kan göra och att de ibland får göra saker som de anser är andra professioners uppgifter. Detta 

överensstämmer med Backlund (2007) som beskriver att det verkar tas för givet att andra 

aktörer och inte skolkuratorn själv definierar vad skolkuratorns arbete ska innehålla. 

Författaren anser att skolkuratorns roll bör tydliggöras av beslutsfattare och i skollagen samt 

att skolkuratorerna bör vara delaktiga i utformandet av uppdraget. En reflektion kring vad 

skolkuratorns otydliga roll med höga krav och brist på heltidstjänster kan bero på är det är 

ett kvinnodominerat yrke som därmed har lägre status i samhället. 

6.2.5 Behov och framtida utmaningar 

Det som upplevs vara ett stort behov för skolkuratorerna är mer tid. Något som kan 

åstadkommas genom heltidstjänster, ett lägre elevantal per kurator och fler skolkuratorer. 

Det anses vara anmärkningsvärt att inte alla skolor i Västmanland och Sverige har tillgång till 

en kurator som arbetar heltid på en skola. Det är vanligt förekommande att skolkuratorer 

arbetar på flera skolor samtidigt, vilket gör att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

inte går att bedriva i den mån som är tänkt. Beslutsfattare måste värdera skolkuratorn högre 

och satsa resurser på att anställa fler skolkuratorer samt ge dem som arbetar heltidstjänster 

på en och samma skola. 

Flera skolkuratorer anser att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet behöver börja 

redan i förskolan och grundskolan. Detta stämmer överens med WHO (2013) som beskriver 

att hälsofrämjande insatser är särskilt viktigt tidigt i barndomen för att främja hälsa och 

motverka ojämlikhet i hälsa. Backlund (2007) hävdar att resurserna inom elevvården 

generellt riktas mot tonåringar istället för barn i yngre åldrar, vilket ur ett förebyggande 

perspektiv kan diskuteras. 

Författaren anser också att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet behöver börja tidigt 

i skolåldern. Dock finns även stora möjligheter att påverka och främja individers hälsa även 

på högstadiet och gymnasiet. Eftersom ungdomarna spenderar mycket tid i skolan är det en 

viktig arena för hälsofrämjande insatser. Skolan behöver utformas som en stödjande miljö 

som stärker hälsofrämjande faktorer och angriper hälsoproblem som finns i skolan 

(Haglund, 1996). 

6.3 Etikdiskussion 
Under studiens gång uppstod inga etiska dilemman. Då undersökningsämnet handlar om 

individers yrkesroll ansågs inte ämnet vara av känslig karaktär. Det kan vara en anledning till 

att etiska svårigheter inte uppstod. Alla skolkuratorer gav sitt samtycke till att delta i studien 

och uppgav att de förstod de etiska principer som förklarades. Ingen skolkurator önskade 

avbryta sin medverkan eller avböjde att besvara någon intervjufråga.  

Hänsyn har tagits till de etiska principerna genom hela studien. Exempelvis kommer 

informationen som framkommit endast att användas till denna specifika studie enligt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Informationen från intervjupersonerna har 

hanterats med största försiktighet. Exempelvis fördes ljudfilerna från mobiltelefonen över till 
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en dator direkt efter intervjuerna, då ljudfilen på mobilen även raderades. 

Intervjupersonerna tilldelades även ett nummer för att inte kunna spåras vilket kan ses vid 

citaten i resultatavsnittet. Samtliga ljudfiler och intervjuutskrifter kommer att raderas när 

uppsatsen blivit godkänd. Detta styrker kravet om konfidentialitet enligt Granskär och 

Höglund-Nielsen (2012).  

7 SLUTSATSER 

• Skolkuratorerna upplever att rollen och arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på 

ledare samt vilken skola de arbetar på. Rollen handlar om att vara en stödjande 

funktion till elever, lärare och föräldrar och att arbeta för att elever ska må bra 

psykosocialt. 

• Skolkuratorerna har flera strategier och metoder för att förebygga psykisk ohälsa, 

dock nämns få metoder som enbart är hälsofrämjande. Synen på vad hälsofrämjande 

arbete är varierar och förväxlas även med förebyggande och behandlande arbete. 

Skolkuratorerna främjar ungdomars psykiska hälsa genom att vara ett socialt stöd och 

stärka deras egenkraft.  

• Ingen av skolkuratorerna har använt sig av magasinet Läget som ett arbetsverktyg, 

samtliga är dock positiva till magasinet och anser att innehållet håller en god kvalitet. 

• Skolkuratorerna beskriver att de har kunskap och vilja till att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Det som försvårar det hälsofrämjande arbetet eller gör det omöjligt 

är bristen på tid. 

• Det skolkuratorerna anser behövs för att det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet ska utvecklas ytterligare är mer tid. Vilket kan åstadkommas genom 

heltidstjänster, fler skolkuratorer samt ett lägre elevantal per kurator. Skolkuratorn 

och elevhälsan behöver också ses som en viktig del i utbildningssystemet och 

folkhälsoarbetet av beslutsfattare. 

7.1 Praktisk tillämpning och fortsatt forskning 

Resultatet av studien kan tillämpas av beslutsfattare för att utveckla tydligare riktlinjer 

gällande skolkuratorers roll, uppdrag samt förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

Resultatet visar att det behövs en gemensam bild av vad hälsofrämjande arbete innebär, 

tydliga riktlinjer kring hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska bedrivas i 

praktiken samt förutsättningar för skolkuratorerna att kunna bedriva detta arbete. Resultatet 

kan även tillämpas av skolkuratorer, personal från elevhälsoteam eller rektorer som själva vill 

ta initiativ att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna de arbetar 

på. Kompetenscentrum för hälsa kan också använda resultatet gällande magasinet Läget och 

eventuellt öka samarbetet med skolpersonal och elevhälsoteam i Västmanland. 
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Ett förslag till fortsatt forskning är att studera hur hela elevhälsoteam arbetar för att 

förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa hos elever. Det vore även av intresse att 

studera rektorers uppfattningar om vikten av förebyggande och hälsofrämjande arbete. Detta 

eftersom beslutsfattare och ledare har en stor inverkan på hur organisationer ser ut och vilka 

resurser som tilldelas de olika uppdragen. Ett bifynd av studien var att många skolkuratorer 

beskrev en stor skillnad mellan könen gällande vilka som kommer till dem och varför. Många 

fler tjejer än killar kommer till skolkuratorn, speciellt självmant. Skolkuratorerna beskrev 

även att tjejerna oftast kommer för att prata om relationsproblem medan killarna är bråkiga, 

skolkar eller misstänks använda droger. Denna tydliga skillnad mellan könen bekräftar att 

det behövs en genusanalys i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, något som Gådin 

och Hammarström (2005) även påpekar. Skolkuratorers och elevhälsoteams arbete med 

fokus på genus och jämställdhet är också något som behöver studeras i framtida forskning. 

Ett annat bifynd som framkom var att barn på en skola i Västmanland uppgavs vara väl 

medvetna om att de gick på en skola i ett socioekonomiskt utsatt område vilket gjorde att de 

kände sig som förlorare. Ett förslag är att undersöka hur detta påverkar dessa barns hälsa.  
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BILAGA A: MISSIVBREV 
Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Västerås 2014-04-14 

Hej!  

Mitt namn är Maria Thors och jag studerar på folkhälsoprogrammet på 

Mälardalens högskola. Jag skriver just nu mitt examensarbete där jag ska 

genomföra en undersökning om skolkuratorers förebyggande och hälsofrämjande 

arbete. Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur skolkuratorer i 

Västmanland arbetar för att främja ungdomars psykiska hälsa. För att besvara mitt 

syfte ska jag intervjua kuratorer som arbetar på skolor med högstadie-eller 

gymnasieelever i Västmanlands län. 

Jag skulle gärna vilja intervjua dig som arbetar som skolkurator i Västmanland för 

att höra dina tankar och upplevelser av ditt hälsofrämjande arbete. Intervjun 

beräknas att ta ca 30-60 minuter och jag besöker gärna din arbetsplats för att 

genomföra intervjun. Vill du ses på annan plats går det givetvis också bra. 

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skrivas ut i text. Intervjumaterialet 

kommer enbart att användas av mig och min handledare. Innehållet i intervjuerna 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att din identitet inte kommer 

att avslöjas.  

Ditt deltagande är viktigt för att kunna genomföra denna undersökning men 

självklart är det helt frivilligt att delta. Du kan välja att avbryta din medverkan när 

du vill och även avböja att svara på enskilda intervjufrågor. Efter att uppsatsen 

blivit godkänd kommer de inspelade intervjuerna samt det utskrivna 

intervjumaterialet att förstöras. 

Jag kommer att ta kontakt med dig via telefon inom kort. Om du har några frågor 

angående undersökningen får du gärna kontakta mig eller min handledare. 

Med vänliga hälsningar Maria Thors                                                                                       
Kontaktuppgifter: xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxxx@student.mdh.se  

Handledare: xxxxxxxxx xxxxxxx. xxx-xxxxxx 

Mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@mdh.se 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B: INTERVJUGUIDE 
Berätta om vem jag är och studiens syfte. Kolla av att IP samtycker. 

Bakgrund: 

1. Utbildning? 
2. Hur länge har du arbetat som skolkurator? 
3. Berätta om din roll och dina arbetsuppgifter som skolkurator? 

 
Skolkuratorers arbete för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk 
hälsa  

4. Hur arbetar du med ungdomars psykiska mående? 
5. Vad betyder begreppet hälsofrämjande för dig? 
6. Vilka riktlinjer har du som skolkurator för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

kring området psykisk hälsa? 
7. Följdfråga: Kan du beskriva hur du tycker att dessa riktlinjer fungerar som stöd och 

inriktning? 
8. Hur arbetar du för att främja ungdomars psykiska hälsa? 
9. Hur upplever du den hälsofrämjande delen av ditt arbete? 
10. Använder du någon speciell arbetsmetod (verktyg/strategier/modeller) för att främja 

psykisk hälsa hos ungdomar? Beskriv iså fall dessa. 
11. Hur går du tillväga för att välja ut arbetsmaterial, metoder & verktyg? 

Följdfråga: Hur ser du på evidensbaserade metoder? Vilka kvalitetskriterier använder 
du? 

12. Känner du till projektet Läget? (Förklarar vad Läget är) 
 

 Om användning av Magasinet Läget 

13. På vilket sätt har du använt dig av magasinet Läget i ditt arbete? 
14. Vad anser du om materialet som ett arbetsverktyg? (Positivt/förbättringsmöjligheter?)  
15. Anser du att magasinet håller så pass hög kvalité att du eller annan personal inom 

elevhälsan kan använda det i sitt arbete? Om ja: på vilket sätt? I vilken omfattning? 
Om Nej: Varför?  
 

Upplevda förutsättningar för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

16. Hur upplever du dina resurser för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med 
ungdomars psykiska hälsa? (Tid, utbildning, riktlinjer, nätverk osv)  

17. Följdfråga: Finns det något ytterligare stöd du skulle vilja ha? Iså fall vad? 
18. Vilka arbetsuppgifter upplever du att du främst ägnar dig åt i ditt arbete? 
19. Hur stor andel av din tid skulle du uppskatta går till hälsofrämjande arbete?  
20. Vad upplever du underlättar ditt hälsofrämjande arbete? 
21. Vad upplever du försvårar ditt hälsofrämjande arbete? 

 
Framtida behov och utmaningar 

22. Vad anser du behövs för att skolkuratorers hälsofrämjande arbete kring psykisk hälsa 
ska utvecklas ytterligare?  

23. Vilka framtida utmaningar tror du att skolkuratorer kommer att ha i sitt arbete för att 
främja psykisk hälsa hos ungdomar? 
 

Slutligen: Är det något du skulle vilja tillägga? Stort tack för din medverkan! 
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