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Syftet med denna studie är att skapa förståelse för förhållandet mellan skolkuratorns person 

och yrkesroll samt hur känslor som uppkommer i elevsamtal hanteras. Utöver det undersöks 

också de konsekvenser för välbefinnande som kan följa av känslohantering, för såväl kurator 

som elev. Detta undersöks genom åtta kvalitativa intervjuer med skolkuratorer där deras 

beskrivningar av kuratorsyrket står i fokus. Intervjuerna utgör en systematiserad empiri som 

tolkas för att tillsammans med utvalda teorier besvara studiens frågeställning. De teorier som 

huvudsakligen används för att förstå empirin är teorierna om emotionellt arbete och social 

responsivitet. Vidare visar studiens resultat att skolkuratorer har varierande personlig distans 

till yrkesrollen. Detta tycks bero på att kuratorsrollen inte är särskilt definierad vilket ger 

kuratorer möjlighet att själva individuellt utforma yrkesrollen. Graden av personlig distans till 

yrkesrollen tycks avgöra i vilken utsträckning kuratorn behöver hantera de känslor som 

uppkommer i samtal med elever samt vilka konsekvenser detta får för kuratorns såväl som 

elevens välbefinnande. 

Nyckelord: Kurator, Välbefinnande, Samtal, Känslohantering, Yrkesroll 

The purpose of this study is to understand the relationship between school counselor’s self 

and their professional role, also how they manage feelings which emerges from dialogues 

with students. Moreover, the consequences for counselor as well as student well-being, due to 

emotional management, will be examined. This will be examined through eight qualitative 

interviews with school counselors whose description of the counselling profession will be in 

the spotlight. The interviews will then be put together and interpreted with the selected 

theories which seek to answer the question formulation. The theories that mainly are used to 

understand the empirics are ’emotional labor’ and social responsivity. Furthermore, the 

study’s result shows that school counselors have various distances between their selves and 

the professional role. This seems to depend on that the counseling role is not well defined, 

which give counselors the opportunity to individually shape the professional role. In which 

extension the counselor needs to manage their feelings seems to be determined by the extent 

of personal distance to the professional role and also the consequences this will have on the 

well-being of the counselor as well as the student. 

Keywords: School counselor, Well-being, Dialogue, Emotional management, Professional 

role 

   



 
 

Förord 

Vi skulle vilja inleda med att tacka samtliga kuratorer som har ställt upp på våra intervjuer 

och speciellt för att de tog sig tid för en intervju så pass snabbt efter att vi kontaktat dem. 

Därefter vill vi också tacka Christopher Kindblad, på Högskolan i Halmstad, för den 

handledning som vi har fått innan och under uppsatsskrivandet. 
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1. Inledning 

1.1 Socialt fenomen 

I kuratorsyrket står en skolkurator inför personliga möten med elever som söker stöd där det 

förväntas att kuratorn i sin yrkesroll är professionell. Det förväntas att kuratorn ska stödja 

”[...] varje elev i att lära känna sig själv, bilda sig en uppfattning om de krav som skola och 

samhälle ställer, komma till rätta med personliga problem och så långt det är möjligt ta vara 

på sina förutsättningar” (SOU 2000:19, s. 237). Det är en viktig arbetsuppgift för kuratorn att 

tillsammans med övrig personal från elevhälsan i skolan ansvara för att försöka fånga upp 

elever som är i behov av stöd av något slag (Eriksson & Karlsson, 2005). Kuratorn verkar 

inom skolan, vilket leder till att dennes yttersta funktion är att undanröja hinder för en god 

pedagogisk process. Arbetsprestationen består av att kuratorn på ett professionellt sätt kan 

utgöra ett stöd för eleven att hantera sin problematik. 

I samtal med elever kan kuratorn använda egna erfarenheter för att kunna förstå elevernas 

problematik, men måste i den professionella rollen noggrant avväga vad som är passande att 

uttrycka i samtal med elever. Här uppstår en etisk bedömningsfråga, där idealet är att kunskap 

tillsammans med förståelse hos kuratorn leder till en adekvat handling i den professionella 

rollen. Ibland finns inte kunskapen om eller förståelsen för en elev och dess specifika 

problematik. Det blir därför intressant att undersöka hur kuratorn då går tillväga. Yrket kan 

ibland tänkas förutsätta förmåga hos kuratorn att reglera de egna uttrycken av känslor och 

tankar. Det kan tvärtom också vara så att det sociala bemötandet som kuratorn ger är spontant, 

och att en adekvat handling således utförs utan en sådan reglering av känslouttryck. Behovet 

av att reglera de egna känslorna till förmån för yrkesrollen är något som hädanefter kommer 

att benämnas som känslohantering.  

Vi menar att detta forskningsområde har samhällsrelevans då skolan som institution anses 

vara den näst viktigaste institutionen, efter familjen, för barn och ungdomar (Backlund, 2007). 

Detta eftersom att skolperioden pågår under åldern då socialisationsprocessen är som 

viktigast. Således innebär detta att utöver att elever ska skänkas en god pedagogisk utveckling 

under skolgången, ska det även finnas goda möjligheter till psykiskt stöd och rådgivning som 

främjar elevers sociala utveckling. Backlund (2007) visar att sådant stöd i skolan också har 

inneburit en avlastning för barn- och ungdomspsykiatrin. Kuratorsyrket får därför en stor 

betydelse dels för den belastade psykiatrin och för de elever som i skolan behöver någon form 

av psykiskt stöd under skolgången. Inom skolans område har kuratorn då möjligheten att 
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genom bland annat elevhälsoteam fånga upp de elever som kan tänkas behöva någon form av 

hjälp (Eriksson & Karlsson, 2005). Det kan därefter leda till att eleven i fråga får träffa en 

kurator, få tillgång till specialpedagog eller också skickas vidare till eventuell socialtjänst eller 

psykolog. Således blir det relevant att undersöka hur kuratorn tillgodoser elever med psykiskt 

stöd.  

1.2 Problemformulering 

Det är av stor vikt att kuratorn utför ett bra arbete med eleverna och ser allvarligt på deras 

bekymmer. Därför är det också viktigt att undersöka de känslor som uppstår hos kuratorn i 

elevsamtal då tidigare forskning inom andra arbetsområden, som nedan presenteras, visar att 

detta bör påverka hur arbetsprestationen utvecklas. I vår sökning av tidigare forskning tycks 

det saknas studier på känslohantering i psykosociala arbetsområden, varför vi ämnar 

undersöka just detta. Dock berör den tidigare forskning som vi presenterar servicesektorn, 

men detta borde i viss mån också vara applicerbart på ett psykosocialt område.  

I ett möte med en elev borde kuratorn exempelvis förväntas visa tecken på empati inför eleven 

om denne uttryckt något personligt besvärande. Kan det då tänkas att egna känslor hos 

kuratorn uppstår som inte är lämpliga i samtalet, då kuratorn i den professionella rollen också 

är sin egen person? Som följd av detta kan man anta att kuratorn uppvisar ett medlidsamt 

ansiktsuttryck som då förväntas av yrkesrollen, men som inte är förankrat i de egna känslorna. 

På motsvarande sätt kan det tänkas att kuratorn också genom det sociala sammanhanget finner 

känslan som förväntas, till följd av den sociala interaktionen. 

Det emotionella arbete som Hochschild (1983) beskrivit kan utgöra ett verktyg för att förstå 

yrkesutövandet i elevsamtal, där regleringen av känslor sker inombords till förmån för 

specifika känslouttryck. Detta för att eleven ska uppleva kuratorn som trygg, närvarande och 

förstående, vilket inte alltid är en självklarhet då kuratorn är sin egen individ. Utöver det 

emotionella arbetet kan det antas att skolkuratorer också har konkreta metoder för att 

personligen hantera de egna känslorna som uppstår i elevsamtal. Då yrkesrollen innefattar 

möten med elever med olika sorters problematik, som kan vara starkt känsloladdad, kan det 

antas att yrket ibland kan vara påfrestande för kuratorn som person. Detta kan kräva en 

konkret hantering av de känslor som uppväcks, vilket bör utmynna i specifika 

tillvägagångssätt för att kuratorn ska kunna må bra. Vidare behöver det, som nämnts ovan, 

inte ske en medveten reglering av känslor utan kuratorerna kan också tänkas reagera spontant 
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i elevsamtal. Studien ämnar därför undersöka känslohanteringens olika tillvägagångssätt för 

såväl den privata som den professionella rollen.  

1.3 Syfte & frågeställning 

Studiens syfte är att skapa förståelse för förhållandet mellan kuratorns person och yrkesrollen. 

I samtal med elever kan det väckas känslor hos kuratorn som denne måste reglera för att 

kunna uppvisa ett lämpligt beteende utifrån de förväntningar som finns på den professionella 

rollen. Kuratorn måste som individ också hantera de personliga känslor som väcks. Det 

underliggande syftet blir att undersöka hur kuratorn går tillväga med de känslor som uppväcks 

i elevsamtal när dessa medvetet eller omedvetet eventuellt regleras till förmån för 

yrkesutövandet, och hanteras för det egna välbefinnandet. Vidare ämnar studien belysa 

eventuella konsekvenser av känslohanteringen, alltså hur kuratorn upplever att denna påverkar 

elevens och det egna välbefinnandet. I detta sammanhang antar vi att kuratorns 

arbetsprestation har en koppling till elevens välmående och därför är detta något som kuratorn 

kan ha en uppfattning om. Utifrån syftet formuleras följande huvudfråga: Hur hanterar 

kuratorn i yrkesutövandet de känslor som väcks hos denne i interaktion med elever som söker 

stöd?  

De underfrågor som vi har valt att formulera för att kunna besvara denna övergripande fråga 

är följande:  

 Finns det några samband mellan hur kuratorn hanterar sina uppväckta känslor i 

interaktion med eleven och synen denne har på yrkesrollen i yrkesutövandet? 

 Vilket är förhållandet mellan kuratorns personlighet och utövandet av yrkesrollen? 

 Finns det några konsekvenser av eventuell känslohantering för kuratorns och elevens 

välmående? 

Hur kuratorn hanterar de känslor som väcks hos denne i yrkesutövandet, som utgör studiens 

huvudfråga, kan antas stå i samband med hur kuratorn som individuell person ser på och 

utövar yrkesrollen. Därför blir det relevant att studera vilket sambandet är mellan kuratorns 

känslohantering och syn på yrkesrollen samt förhållandet mellan kuratorns personlighet och 

utövande av yrkesrollen. Dessutom kan man anta att det sätt som kuratorn hanterar känslor på 

i det psykosociala yrke som kuratorn innehar borde få konsekvenser för dels kuratorn själv, 

men också för förutsättningarna för elevens välbefinnande. Därför blir även detta relevant att 

studera i förhållande till huvudfråga och övriga underfrågor. För att studera studiens 
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frågeställningar kommer kvalitativ forskningsintervju som metod att tillämpas, vilket 

presenteras vidare i metodkapitlet. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis presenteras bakgrund om kuratorsyrket och tidigare forskning inom området. 

Det följs sedan upp av ett metodkapitel där forskningsprocessen förklaras. I kapitlet förs ett 

resonemang kring vad som har varit studiens för- och nackdelar, vad bland annat gäller val av 

metod och utveckling av intervjuguide. Därpå följer de teoretiska utgångspunkter som valts 

för att dels berika studien samt utgöra verktyg för analys av empirin. Materialet presenteras 

sedan i ett resultatavsnitt som har indelats i teman som kan relateras till studiens 

frågeställning. Därefter följer analysen av det empiriska materialet i relation till de valda 

teoretiska utgångspunkterna. Avslutningsvis sammanfattas studien och slutsatser kring denna 

dras som därefter utmynnar i våra egna reflektioner kring studieresultatet och 

forskningsprocessen.  

2. Bakgrund 

2.1 Historik 

Inledningsvis har synen på skolans ansvar över elevers hälsa kontinuerligt förändrats i takt 

med samhällsutveckling och samhällets hälsosyn. Först på mitten av 1900-talet anställdes för 

första gången kuratorer på gymnasieskolan i Sverige. Till en början fungerade kuratorn som 

en länk mellan hem, skola och vård, men också som en slags studie- och yrkesvägledare. Den 

gymnasiala läroplanen för år 1970 föreskriver att elevvården ska ”hjälpa varje elev att lära 

känna sig själv, bilda sig en uppfattning om de krav som skola och samhälle ställer, komma 

till rätta med personliga problem och så långt det är möjligt ta vara på sina förutsättningar” 

(SOU 2000:19, s. 237). Idag är en viktig arbetsuppgift hos kuratorn också att sammanträda 

med övrig personal i elevhälsoteam på skolan för att diskutera elever som eventuellt är i 

behov av stöd från elevhälsan (Eriksson & Karlsson, 2005).  

1980-talets riktlinjer för elevhälsa innehöll beskrivning av skolkuratorn som en länk mellan 

socialtjänst och skola där skolkuratorn har en viktig del i det förebyggande arbetet hos 

socialtjänsten. Dagens riktlinjer betonar i högre grad än tidigare att kuratorn ska arbeta för att 

främja en god studiemiljö. Arbetsuppgifterna är bland annat att utreda och utföra stödinsatser 

för eleverna, arbeta med konflikthantering samt stödja övrig personal på skolan (Backlund, 
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2007). Ett hjälpande verktyg i arbetet är för kuratorer möjligheten att erhålla extern 

handledning där denne kan få stöd, råd i frågor och utveckla kompetensen samt 

yrkesidentiteten (Akademikerförbundet SSR, 2011). Det ansvar som åläggs skolkuratorer 

kräver ett sådant stöd för att själva bibehålla god psykisk hälsa.  

2.2 Lagstadgad elevhälsa 

Kuratorsyrket är i mycket begränsad mängd omnämnt i den svenska lagstiftningen, men är 

sedan år 2010 något mer reglerat än tidigare; elevhälsa står omnämnt i 2 kap. 25-28 § i 

Skollagen (SFS 2010:800), där det i 25§ 1 st. finns beskrivet vad elevhälsan i bland annat 

gymnasieskolan ska omfatta samt hur denna ska fungera: 

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan 

ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. 

I Skollagen (SFS 2010:800), 2 kap, 25 §, 2 st. finns tillgång till kurator omnämnd som ett 

krav för att kunna säkerställa den psykologiska samt psykosociala hälsan på skolan. Utöver 

detta hittas, i de förarbeten som finns till Skollagen (SFS 2010: 800), krav på psykosociala 

kompetenser inom skolväsendet. Här beskrivs hur kompetens kring stödsamtal, psykosocial 

behandling med elever och föräldrar samt handledning för lärare behövs i skolan. Eleven 

behöver enligt propositionen, det vill säga förarbetet, få ”stöd att erfara och ta ansvar för sina 

behov och handla på det sätt som hon vill och behöver för att förändra villkoren i sitt liv” 

(Utbildningsdepartementet, 2001, s. 32). Denna psykosociala kompetens skall således 

återfinnas hos kuratorn som står för de insatser som ovan nämnts. 

2.3 Tidigare forskning 

Avsnittet presenterar tidigare forskning som berör emotionellt arbete samt skolkuratorns 

yrkesroll ur olika perspektiv för att skapa en helhetsbild av studieområdet. Endast en av 

artiklarna berör kuratorns yrkesroll vilket beror på att de internationella artiklar som finns 

kring skolkuratorers arbetsuppgifter inte på ett rättvist sätt speglar den svenska kuratorns 

yrkesroll. Internationella kuratorer tenderar till exempel att ha mer djupgående kunskaper 

inom psykologi i syfte att kunna fastställa diagnoser och kunna läsa och förstå psykologiska 

rapporter. Dessutom förväntas de agera som terapeut genom kontinuerliga samtal med elever 
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som har terapeutiska behov men ingen psykologkontakt utanför skolan (Lockhart & Keys, 

1998).  

2.3.1 Emotion regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labor 

Grandey (2000) har i sin artikel kommit fram till att personlighetsfaktorer och organisatoriska 

faktorer påverkar hur det emotionella arbetet utförs i serviceyrken och i vilken utsträckning. 

Grandey (2000, s. 95) menar att beroende på organisationen som en individ arbetar för finns 

det olika ’display rules’. Detta betyder att olika yrkesroller har restriktioner på vad som får 

visas utåt och inte. Till exempel skulle detta för skolkuratorn kunna tänkas betyda att det kan 

behövas en reglering av egna känslor vid elevsamtal eftersom en kurator möjligen inte bör 

uppvisa vissa känslouttryck enligt yrkesrollens ’display rules’. Vad gäller personlighetsdrag 

belyser artikeln hur det emotionella arbetet utförs olika baserat på kön, emotionell intelligens, 

känslomässig uttrycksfullhet, självkontroll och emotionell påverkan på andra. Vidare har 

organisationen och arbetsmiljön en inverkan på hur det emotionella arbetet yttrar sig och det 

beskrivs också hur stress och utbrändhet kan bli ett resultat av emotionellt arbete; ”Burnout 

occurs when an employee becomes overly emotionally involved in interactions with 

customers and has little way to replenish those emotional resources being spent” (Grandey, 

2000, s 103-104). Denna tidigare forskning bidrar med olika perspektiv på emotionellt arbete 

och vilka karaktärsdrag som påverkar detta. 

2.3.2 Relationships between emotional labor, job performance and turnover 

Goodwin, Groth och Frenkel (2011) har på två olika callcenter undersökt strategier för 

emotionellt arbete där både djupt och ytligt emotionellt agerande har studerats. I detta 

sammanhang beskrivs djupt emotionellt agerande som uttryck av verkliga känslor hos den 

agerande medan ytligt agerande står för det som organisationen önskar att de anställda ska 

uttrycka och grundar sig således inte i verkliga känslor. De intresserar sig också för 

arbetsprestation och personalomsättning i förhållande till emotionellt arbete. Deras resultat 

visar att ytligt emotionellt agerande har en stark koppling till en hög personalomsättning samt 

emotionell utmattning. Detta menar Goodwin, Groth och Frenkel (2011) beror på att de 

anställda som utför ytligt emotionellt agerande upplever ambivalens vad gäller de egentliga 

känslorna och de uppvisade känslorna. I motsats till detta har djupt emotionellt agerande inget 

samband med utmattning eller utbrändhet, utan resultatet visar här istället en positiv inverkan 

på arbetsprestation hos de anställda. Artikeln blir relevant till vår studie då vi ämnar studera 

konsekvenserna av känslohantering.  

2.3.3 Is emotional labour ethical? 
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Smith & Lorentzon (2005) diskuterar huruvida det emotionella arbetet tar hänsyn till etiska 

aspekter i olika yrkesroller. Frågan som ställs är om det kan finnas en tillförlitlighet bakom ett 

djupt emotionellt agerande eller om det egentligen bara är falska emotioner som skapats för 

att en kund, patient eller klient skall känna sig trygg i nuvarande situation. De Raeve (i Smith 

& Lorentzon, 2005) menar att det i omvårdnadsyrken är det djupa emotionella agerandet som 

väcker frågor kring tillförlitligheten. Detta då emotionellt arbete gör att, till exempel 

sjuksköterskan, spelar sin yrkesroll genom att bortse från sitt eget jag. Dock menar författarna 

att det framförallt är ytligt emotionellt agerande som problematiseras, i detta fall 

sjuksköterskans tillförlitlighet. Detta förklaras genom att ett djupt emotionellt agerande både 

bedrar den som agerar och den som det agerats inför, med andra ord tror den agerande sig 

känna det som den förmedlar utåt. Tillförlitligheten är därför svårare att ifrågasätta. Ytligt 

emotionellt agerande å andra sidan bedrar endast den människa som agerandet framförs inför 

och blir således etiskt tveksamt (Smith & Lorentzon, 2005). Detta är applicerbart även på 

skolkuratorer då somliga kan vara mer medvetna om att de agerar skilt från sig sina egna 

känslor och upplever inre dissonans i ett möte med en elev. Då de utför ytligt agerande blir 

kuratorerna själva således medvetna om sin oäkthet. Andra kuratorer kan istället ha 

transmuterats till sin yrkesroll eller intalat sig att känslan som producerats genom djupt 

emotionellt agerande är det som de själva faktiskt känner. Då blir svårigheten att mäta graden 

av tillförlitlighet eftersom att kuratorn tror sig själv ha känt på ett visst vis i situationen och då 

inte upplevt sig varit falsk.  

2.3.4 Emotional labor in service roles: The influence of identity  

Nästa artikel utgår ifrån och utvecklar Hochschilds teori om emotionellt arbete. Ashforth och 

Humphreys (1993) syn på emotionellt arbete i yrkeslivet består av ett intresse för observerbart 

beteende snarare än på presumerade känslor som orsakar beteendet, vilket Hochschild mer 

fokuserar på. De menar att emotionellt arbete inte nödvändigtvis behöver ske medvetet utan 

att både djup- och ytagerande kan bli en vanemässig handling utan att individen behöver 

anstränga sig eller att den är oäkta. De belyser också identitetsteorier i förhållande till 

emotionellt arbete där de menar att anställda som identifierar sig starkt med sin yrkesroll 

kanske inte utför ett egentligt emotionellt arbete eftersom de känsloregler som finns 

uppställda står i linje med individens sociala identitet. De menar att emotionellt arbete utförs 

genuint genom rollidentifikation vilket är någonting positivt för individen. Dock menar 

Ashforth och Humphrey (1993) att det finns en risk med att identifiera sig så pass starkt med 
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yrkesrollen. Då individen upplever motgång i arbetet kan dennes psykiska välmående 

äventyras om individen transmuterats till yrkesrollen.  

2.3.5 Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion  

Christine Isaksson (2014) har undersökt skolkuratorns handlingsutrymme på grundval av att 

kuratorns yrkesroll i svensk lagstiftning är vagt omnämnd på det sätt som ovan beskrivits. 

Med handlingsutrymme menas möjligheten "att välja hur man ska agera utifrån det utrymme 

organisationens uppdrag sätter" (Isaksson, 2014, s 49). Det presenteras hur handlingsutrymme 

kan vara både formellt och informellt där det förstnämnda innefattar det som organisationen 

ger arbetstagaren i fråga om rättigheter, skyldigheter och redskap till att utföra arbetet. Här 

ingår även anställningsavtal och lagar. Informellt handlingsutrymme å andra sidan innebär de 

handlingsnormer som en grupp på arbetsplatsen, exempelvis elevhälsan, upprätthåller 

medvetet eller omedvetet (Isaksson, 2014, s 49). Den anställda kuratorn har således en 

begränsad mängd handlingsutrymme som dels innefattas av det handlingsutrymme som 

skolan bidrar med samt det som kuratorn i ett delat sammanhang på skolan erhåller av 

gruppen. Detta utgör kuratorns reella handlingsutrymme och precis som varje individ tolkar 

normer något annorlunda än en annan individ kommer mängden handlingsutrymme också 

slutligen att avgöras av kuratorns egen tolkning och upplevelse av handlingsutrymmet på 

arbetet. Således inrymmer detta både individuella, relationella samt organisatoriska aspekter. 

I förhållande till skolkuratorernas arbetsuppgifter så menar Isaksson att ”arbetsuppgifterna är 

påtagligt vagt formulerade, vilket innebär att handlingsutrymmet i grunden är stort och 

därmed är också utrymmet för förhandlingar stort” (Isaksson, 2014, s 51). Detta är något som 

enligt studien uppfattas som begränsande i yrket. Lokalt reglerar kuratorns 

arbetsbeskrivningar på respektive skola vilka arbetsuppgifter som denne ska utföra vilket 

konkret också kan användas för att kontrollera om arbetsuppgifterna sköts på ett korrekt sätt i 

förenlighet med arbetsbeskrivningarna. För att skolkuratorerna ska kunna arbeta på ett 

tillfredsställande sätt framförs att de på grund av vaga arbetsbeskrivningar också måste 

förhandla fram handlingsutrymme där kuratorn genom dessa förhandlingar också ger 

legitimitet till de egna yrkesuppgifterna. Detta då andra uppgifter av övrig skolpersonal kan 

åläggas denne på grund av att yrkesrollen tenderar att vara något diffus. Här fungerar 

arbetsbeskrivningar också som ett formellt stöd i handlingsutrymmet där kuratorn utifrån 

dessa beskrivningar kan påvisa om specifika arbetsuppgifter inte ligger på dennes bord vilket 

skänker legitimitet i dessa sammanhang. Här kan utläsas att tydliga arbetsbeskrivningar är en 
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viktig komponent som kuratorerna blir beroende av för att kunna utföra skolkurativt arbete på 

ett tillfredsställande vis. Isaksson (2014, s. 61) menar med utgångspunkt i detta att 

”skolkuratorerna är starkt organisationsberoende och att handlingsutrymmet är beroende av 

om skolkuratorn upplever sig ha låg eller hög legitimitet” i yrkesrollen.  

Artikeln bidrar med förståelse för kuratorns något odefinierade roll där brist på fastställande 

av konkreta arbetsuppgifter leder till att kuratorns yrkesutförande kan variera beroende av det 

reella handlingsutrymmet på skolan. Detta inramar studiens resultat där somliga kuratorer 

upplever sig själva behöva forma yrkesrollen, vilket får betydelse för yrkesrollen i sin helhet, 

vilket i förlängningen även påverkar vilken hjälp eleven kan få av kuratorn. 

3. Metodkapitel 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

I denna studie har den hermeneutiska vetenskapsteorin valts att tillämpas. Hermeneutik är en 

tolkningslära med ursprung i det grekiska ordet hermeneuin och betyder att uttrycka, utlägga 

och översätta, vilket syftar till att göra tankar begripliga (Allwood & Erikson red., 1999, s.75). 

Hermeneutiken bidrar till att skapa en fördjupad förståelse för skolkuratorers upplevelser av 

hur känslor som uppväcks i interaktion med elever hanteras och därför måste en tolkning ske 

av deras beskrivna upplevelser av detta. Studien syftar således inte till att fastställa säker 

kunskap om skolkuratorer i allmänhet. Av den anledningen lämpar sig inte en positivistisk 

forskningstradition då den söker säker kunskap, vilket Widerberg (2002) menar lämpar sig för 

mer naturvetenskapliga ämnen. Sådana studier undersöker inte subjekt i högre utsträckning 

eftersom att det inte går att fastställa en objektiv kunskap om människor då de är unika 

varelser. Hermeneutiken, å andra sidan, har för avsikt att söka förståelse för ett 

kunskapssubjekt. Ett kunskapssubjekt ”[…] har intentioner eller motiv, vilket innebär att 

kausalitet – eller orsaksförklaringar i den naturvetenskapliga bemärkelsen inte går att använda 

inom samhällsvetenskaperna” (Widerberg, 2002, s. 27). Hermeneutisk undersökning lämpar 

sig just för tolkning av personer, samtal och symboler (Allwood & Erikson red., 1999). 

Således utgör en hermeneutisk ansats en tolkningsmöjlighet för skolkuratorernas upplevelser 

av yrkesroll, känslohantering och medföljande konsekvenser av detta. Sammanhanget blir här 

viktigt då det är det som ger yttranden sin mening, vilket benämns som indexikalitet. 

Indexikala yttranden; ”[…] draw their meanings from their context” (Coloun, 1995, s. 17). 

Det innebär att vi som observatörer får möjligheten att tolka det skolkuratorerna berättar 

genom de teoretiska perspektiv som valts och presenteras nedan. 
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En djupare förståelse inom hermeneutiken nås genom en växelverkan mellan del och helhet, 

vilket kallas för den hermeneutiska cirkeln. En djupare mening för delen kan då sökas genom 

sammanhanget och helheten som också kan belysas genom studier av en del av denna helhet. 

Att detta beskrivs i cirkulära termer är något missvisande då det inte rör sig om någon 

utgångspunkt eller slutpunkt i tolkning. Ett annat begrepp är här istället den hermeneutiska 

spiralen som innefattar samspelet mellan ”helhet och del, forskare och text samt forskarens 

förförståelse” (Dalen, 2007, s. 14-15). Detta visar alltså hur vi som forskare aldrig kan nå en 

slutpunkt och heller inte återgå till exakt samma förståelse, då förförståelsen hela tiden 

utvecklas i takt med forskningsprocessen. Den förförståelse som ligger till grund för denna 

studie har med andra ord varit under kontinuerlig förändring då nya delar i form av teorier, 

tidigare forskning, intervjuer med olika informanter berikat vår förståelse för helheten, det vill 

säga förståelse för kuratorernas upplevelser av känslohantering. På samma sätt har förståelsen 

för känslohanteringen, alltså helheten, också skapat större förståelse för delarna. Exempelvis 

kan varje genomförd intervju förstås annorlunda sett från helheten, gentemot hur en intervju 

förstås separerat från andra delar av helheten. Förförståelsen påverkas således av 

litteraturundersökning, genomförda intervjuer etc.  

3.2 Förförståelse  

Studien baseras på vår förförståelse då det är omöjligt att ha en objektiv utgångspunkt, 

eftersom all förståelse bygger på tidigare förståelse som påverkar hur ett fenomen upplevs och 

förstås (Allwood & Erikson red., 1999). Vår förförståelse grundar sig dels i upplevelser av 

egna kuratorsbesök. Denna erfarenhet har väckt tankar om hur kuratorn som person går 

tillväga med problem och känslor som elever har. Detta eftersom att det ofta rör sig om 

känsloladdade ämnen och svårigheter som kuratorn ska ge stöd för. Då kuratorns 

arbetsuppgifter innefattar att ge stöd, oavsett vad problemet är, kan man anta att denne 

personligen inte kan känna allt det som denne ger uttryck för i samtal med elever. Likaså 

borde kuratorn känna saker som inte uttrycks för elevens skull. Kuratorns yrkesroll är således 

att vara öppen för elevens bekymmer, vilket förutsätter ett fördomslöst och professionellt 

förhållningssätt. Då kuratorn inte kan bortse från sin egen person kan denna i yrkesutövandet 

behöva begränsa uttrycket av sådana känslor som inte är förenliga med yrkesrollen. I mötet 

med eleven menar vi således att kuratorn kan tänkas använda sig av ett slags ”känslofilter” där 

kuratorns känslor utelämnas i språk och beteende gentemot eleven.  

3.3 Kvalitativ intervju 



11 
 

Kvalitativ forskningsmetod söker kunskap genom tolkning av intervjupersonernas ord om den 

sociala verkligheten och hur individer tolkar och uppfattar den verklighet som de lever i 

(Bryman, 2011, s. 40-41). För denna studie lämpar sig kvalitativa intervjuer bäst då 

informationen som eftersöks finns genom kuratorernas upplevelser, tankar och känslor kring 

yrkesutövandet och hur känslor hanteras. Detta då vi söker kuratorernas beskrivningar av den 

egna livsvärlden. I intervjubaserad forskning utgör informantens uttalanden det som ska 

tolkas och förstås (Dalen, 2007). Den kvalitativa forskningsintervjun används för att på ett 

nyanserat sätt inhämta kunskap kring kvalitativa aspekter hos, i detta fall, kuratorerna. För att 

kunna påvisa en kvalitativ mångfald får kuratorerna så utförligt som möjligt beskriva 

upplevelser av hur de känner och handlar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 47). Således blir den 

kvalitativa metoden användbar för att kunna inhämta material kring studieområdet och således 

väljs intervjumetoden i fråga för att ”[…] få fram förståelser, inte ’fakta’” (Widerberg, 2002, 

s. 66). Specifikt är syftet med kvalitativa intervjuer som metod att genom mötet mellan 

forskare och informant använda samtalet som uppkommer i det unika mötet. Forskaren utgör 

redskapet i denna forskningsmetod då material insamlas genom intervjuer och detta utförs 

utifrån teman som anknyter till studiens frågeställning. Här tillfrågas varje informant om 

dennes förståelse för och upplevelse av temat, vilket utmärker kvalitativa intervjuer 

(Widerberg, 2002, s 16). 

Studiens intervjuguide är av semistrukturerad karaktär med ett frågeschema, där frågornas 

ordningsföljd naturligt nog kan variera, vilket också möjliggör uppföljningsfrågor i 

intervjusituationen (Bryman, 2002, s 127, 304). En sådan struktur utformade intervjun så att 

vi som intervjuare kunde byta tema när mättnad uppnåtts inom något tema. Dels underlättar 

detta för oss då vi kunde begränsa informationen när vi ansåg oss ha fått tillräcklig 

information. De frågekategorier som är del av intervjuguiden är inledande, uppföljnings-, 

sonderings-, direkta respektive indirekta och tolkande frågor (Bryman, 2002, s. 306-307). I 

syfte att bjuda in kuratorerna i intervjun ställdes öppna inledande frågor där varje kurator gavs 

möjligheten att berätta om sin väg till hur denne blev kurator. Vi ansåg det vara viktigt att 

integrera direkta frågor i intervjun, till exempel fråga kuratorn om denne anser sig ha 

specifika metoder för att hantera sina känslor. Först därefter ställdes frågan vilka metoder som 

användes och då har vi som intervjuare genom att inleda med direkta frågor inte antagit att det 

finns specifika metoder för känslohantering hos varje kurator. Således kunde det därefter, 

beroende på hur kuratorn besvarat frågan, ställas sonderingsfrågor där kuratorn mer öppet 

kunde besvara hur just denne går tillväga. Vidare blir då tolkande frågor relevanta för oss som 
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intervjuare för att bekräfta att kuratorn tolkats på rätt sätt. Till exempel frågade vi ibland om 

vi tolkat vissa svar korrekt. 

Frågorna som ställdes i intervjun kopplades till teman som berörde olika delar av studiens 

huvudfråga och underfrågor. Teman som uppstod i förhållande till dessa var: Introduktion – 

vem är kuratorn? (1), Kuratorns syn på eleverna (2), Kuratorns syn på yrkesrollen (3), 

Kuratorns känslohantering (4), Känslohanteringens konsekvenser för kuratorns välmående 

och arbetsprestation (5). Med dessa kunde frågeställningen angripas vad gäller hur kuratorn 

arbetar och hur denne går tillväga med eleven i samtalet. Dessutom specificeras varje kurators 

känslohantering i tema 3, vilket sedan kunde jämföras med hur de ser på sin yrkesroll och 

dess arbetsuppgifter. 

Valet av intervjumetod kan antas påverka de svar som informanterna ger, vilket kallas 

intervjuareffekt (Bryman, 2002, s 146). Frågorna kan ibland bli ledande, vilket kan antas 

utgöra både en nackdel och en fördel. Nackdelen är att informanterna inte får möjlighet att 

kommunicera det som de verkligen upplever på grund av att frågan från början är vinklad. 

Dock är det positiva att intervjuresultaten innehåller precis det som ämnas studeras. En 

semistrukturerad intervjuguide blir här användbar för vår studie då den inbjuder till både 

konkreta frågor som ger svar på önskade teman, samtidigt som kuratorn får möjlighet att själv 

vidareutveckla sina tankar. Vidare använde vi oss av tratteknik i intervjusituationen, där vi 

började med inledande frågor som allmänt berör kuratorns väg till yrket, för att sedan mer 

specifikt koncentrera oss på frågor om känslohantering och dess konsekvenser samt 

upplevelser kring yrkesrollen. Detta dels för att nå en helhetsbild av kuratorn, men också för 

att skapa trygghet genom att initialt beröra områden som möjligen är mindre laddade och 

dramatiska (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.4 Urval 

Åtta skolkuratorer intervjuades, varav fyra var kvinnor och fyra var män, alla verksamma vid 

gymnasieskolor. Inledningsvis tillfrågades kuratorerna som deltog i förstudien om de kunde 

tänka sig att delta i en längre intervju. Båda deltagarna gick med på detta och en av dessa 

uppmanade oss att också kontakta dennes kollegor för de längre intervjuerna. De 

kuratorskollegor som på detta vis uppsöktes skeddes således genom ett snöbollsurval där man 

genom kontakt med en informant får kontakt med en annan (Bryman, 2002, s. 115). Övriga 

kuratorer valdes ut genom ett bekvämlighetsurval vilket innebär att dessa var mest tillgängliga 

för intervjun (Bryman, 2002, s. 114). Dessa uppsöktes genom gymnasieskolornas respektive 
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hemsidor och kontaktades sedan per telefon. Då en jämn fördelning mellan könen 

eftersträvades och den sista manliga informanten inte gick att återfinna inom Göteborgs stad 

användes utöver dessa en kontakt som hjälpte till att finna en manlig representant utanför 

Göteborg. Således skedde även här ett snöbollsurval. Anledningen till strävan efter en jämn 

könsfördelning var att hålla möjligheten öppen för att kunna analysera utifrån ett 

genusperspektiv.  

Dessa urvalstyper kan bidra med konsekvenser för studiens representativitet som dock inte 

kan prioriteras i studien då det är ingående analys av intervjupersonerna som står i fokus 

(Bryman, 2002). Resultatet kan heller inte generaliseras till någon större population då det 

endast rör sig om fallstudier. Dock utgörs denna population av en begränsad mängd 

informanter då det endast finns några tiotal gymnasiekuratorer i Göteborg varför ett 

bekvämlighetsurval ändå inte är till så stor nackdel som det skulle kunna vara vid studie av en 

större population. 

3.5 Tillvägagångssätt 

Innan studien påbörjades genomfördes relevanta litteraturstudier för att skapa medvetenhet 

om de teman som skulle beröras i intervjun. Detta för att eventuellt inte gå miste om att fånga 

upp och ställa följdfrågor på någonting som kan vara av relevans. Därefter skedde en 

inventering av det utbud av informanter som fanns att tillgå i närområdet. Då det finns ett stort 

utbud av gymnasiekuratorer i Göteborg konstaterades att studien borde vara möjlig att 

genomföra. Innan materialinsamlingen utfördes en förstudie, där vi kontaktade fältet, i syfte 

att kontrollera om studiens problematisering kan antas vara relevant för området. Två 

kuratorer kontaktades per telefon för kortare intervjuer med bakgrundsfrågor, frågor om 

yrkesrollen samt frågor kring känslohantering. Detta resulterade i utvecklandet av 

intervjuguidens teman och utgjorde därför en viktig förberedelse för de huvudsakliga 

intervjuerna. Det positiva med förstudien var också att vi genom denna fick reda på hur valda 

teorier och begrepp eventuellt skulle passa för studieområdet. Dessutom resulterade förstudien 

i en första kontakt med fältet där vi genom kontakt med den första kuratorn också fick kontakt 

med andra. En negativ aspekt av att vi endast utfört en förstudie med två av de åtta 

kuratorerna kan möjligen vara att dessa två fick en djupare inblick i ämnet och tid att 

reflektera över hur de verkligen gör i yrkesutövandet medan resterande kuratorer endast fick 

en kort ämnesbeskrivning kring studieområdet innan intervjuerna. Om alla kuratorer hade 

deltagit i en kort första studie skulle materialet möjligen kunna se annorlunda ut då frågor om 
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exempelvis känslohantering kanske inte är något som kuratorerna vanligtvis aktivt funderar 

över. Om alla hade fått chans att göra det skulle materialet kanske sett annorlunda ut på grund 

av att kuratorerna fått chansen att reflektera över detta innan den huvudsakliga intervjun. 

Kontakt med fältet skedde relativt sent dessutom under en vecka där det olyckligtvis var 

höstlov för eleverna. Det innebar att många kuratorer inte var tillgängliga vilket bidrog till det 

urval som skedde då de kuratorer som gick att nå under lovet var de som också deltog i 

studien. Efter det att mötena bokats in hade vi en vecka på oss att revidera den befintliga 

intervjuguiden som var provisorisk samt sätta oss in i de intervjufrågor som framställts 

(Bryman, 2011). Studier av forskningsetiska riktlinjer gjordes också innan intervjuerna 

genomfördes för att säkerställa att informanterna skulle få rätt information i samband med 

intervjuerna.  

Intervjuerna skedde under loppet av två veckor och varje intervju var ungefär en timma lång. I 

respektive intervju presenterade vi inledningsvis oss själva och studien samt informerade om 

kuratorernas rättigheter som informanter att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, 

hur resultaten kommer hanteras samt att svaren behandlas konfidentiellt. Informanterna 

tillfrågades också om tillåtelse att spela in samtalen vilket alla samtyckte till. Intervjuerna 

ägde rum i kuratorernas arbetsrum, vilket antas vara en trygg miljö för dem. En av 

intervjuerna skedde per telefon då informanten befann sig på annan ort. Detta kan möjligtvis 

vara en nackdel då det inte möjliggör kroppsspråk eller läsning av ansiktsuttryck, något som i 

övriga intervjuer gav en helhet samt minskade risken för misstolkning. Men då vi, som ovan 

nämnt, önskade jämn könsfördelning av respondenterna ansågs denna lösning ändå vara den 

mest rimliga. Intervjuerna gick bra och gav rikliga resultat och alla informanter verkade under 

intervjusituationen positivt inställda till undersökningen. Slutligen informerades alla 

informanterna om rättigheter till återkoppling. Något negativt som uppkom i några av 

intervjuerna var att frågorna vinklades på ett sätt som gjorde det möjligt för kuratorerna att 

svara så som de anade att vi förväntade oss. Inte minst framkom detta i några situationer där 

kuratorerna sa emot sina tidigare uttalanden. Då några kuratorer inte heller förstod vissa av 

frågorna som ställdes krävdes utvecklande precisering av dessa, vilket vinklade frågorna 

ytterligare genom att vi som intervjuare blev tvungna att formulera frågorna efter vad vi 

förväntade oss av intervjusvaren. I några av dessa tillfällen konfronterades dock kuratorerna 

med att de talade emot något som de tidigare sagt, och då framkom möjligheten att genom 

följdfrågor fastställa vad av det de sagt som upplevs vara det riktiga. 
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3.6 Tillförlitlighet 

Forskare diskuterar ofta möjligheten till generalisering inom kvalitativ forskning där detta 

beskrivs som svårt att göra utanför den kontext som studien utförts. Det är problematiskt att 

fastställa validitet eller reliabilitet i studien då detta med framgång inte går att mäta på samma 

sätt som i kvantitativa studier. Då den sociala verkligheten inte är konstant blir slutsatsen inte 

heller objektiv (Bryman, 2002). Då det rör sig om få informanter i ett sammanhang menar 

kritiker att det i princip är omöjligt att generalisera studiens resultat utanför denna miljö och 

Bryman (2002, s. 270) skriver att “en fallstudie utgör inte ett stickprov som dragits från en 

känd population. De personer som intervjuas i en kvalitativ undersökning kan inte vara 

representativa för en population [...]”. Istället riktas fokus mot ”det kontextuellt unika och på 

meningen hos eller betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras” 

(Bryman, 2002, s 260). Inom kuratorspopulationen går det heller inte att dra generella 

slutsatser av hur kuratorerna utövar sin yrkesroll eftersom det är en roll som utövas av olika 

unika individer som gör rollen till sin egen. Variation av upplevelser kring yrkesutövande och 

egna känslor i förhållande till detta uppstår naturligt, då varje kurator är en unik människa 

med subjektiva upplevelser. Den externa validiteten är låg då resultatet i liten utsträckning 

kan generaliseras till annan miljö och situationer. Begreppet extern validitet innebär med 

andra ord att det är tveksamt om ett resultat som uppnåtts inom ett forskningsområde kan 

generaliseras utanför studiens kontext (Bryman, 2002, s 258). Studiens interna validitet 

handlar däremot om att kunna dra slutsatser som är förenliga med de intervjuresultat 

materialet utgörs av. Således betyder det att intern validitet efterfrågar ett orsakssamband 

mellan två variabler då slutsatser dras att den ena orsakar det andra (Bryman, 2002, s. 257). 

Det kan av den anledningen vara svårt att fastställa huruvida kausala samband finns i 

kuratorns yrkesutövande. Då det som ovan nämnts finns ett mindre antal skolkuratorer på 

gymnasienivå i Göteborg är det urval av informanter som studien bygger på en relativt stor 

del av populationens helhet. Något som dock hade stärkt studiens tillförlitlighet hade varit om 

informanterna hade fått ta del av studien och sedan fått bedöma om de upplever att resultatet 

speglar deras verklighet vilket tidsmässigt nu inte är möjligt. Detta beskriver Bryman (2002, 

s. 259) som respondentvalidering.  

3.7 Etisk reflexion 

I samband med intervjuerna har informanterna fått information kring medverkan i studien, att 

det är frivilligt att delta samt att de när som helst kan avbryta den. Samtycke till medverkan 
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har skett utan ”yttre påtryckningar eller begränsningar av den personliga handlingsfriheten” 

(Dalen, 2007, s 21). Dessutom har kuratorerna samtyckt till inspelning av samtalet och de 

informerades också om att deras medverkan ges största konfidentialitet. Resultaten kommer 

endast att användas som forskningsändamål i den aktuella studien, vilket också var något som 

kuratorerna informerats om. 

Då kuratorerna arbetar under sekretess har vi valt att undvika frågor som inbjuder till att röja 

sekretessen och istället har vi fokuserat på ett generellt beskrivande av elevernas problematik. 

Dock har några kuratorer själva ingående beskrivit fall som ur sekretessynpunkt får anses vara 

problematiska, därför har vi valt att på etiska grunder exkludera dessa specifika beskrivningar.  

Vid bifogad intervju har vi valt att censurera sådant som kan förknippas med personen och 

leda till att kuratorns identitet eventuellt röjs. Detta för att kuratorn ska kunna vara trygg i sin 

anonymitet. Utöver det har vi heller inte tagit med information i resultatavsnittet som kan röja 

övriga kuratorers identitet.  

Informanterna har i slutet av varje intervju garanterats återkoppling när studien är färdig för 

publicering, vilket vi också hoppas kan vara till nytta för kuratorerna i deras arbete. Detta då 

kuratorerna genom att ta del av studien får möjlighet att reflektera över något som de kanske 

tidigare inte reflekterat så mycket över, samt kunna jämföra hur andra kuratorer hanterar 

personliga känslor och hur de utövar yrkesrollen.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

Teorier och begrepp som kommer att användas i analysavsnittet nedan och som även till viss 

del har influerat denna studie presenteras i detta avsnitt. Avsnittet inleds med teorin om 

emotionellt arbete för att den sätter ord på och beskriver den känslohantering som 

skolkuratorer, enligt förförståelsen, tros använda sig av. Asplunds grundläggande teori om 

människans socialitet används för att skapa förståelse för de sociala skeenden som kuratorerna 

står för i yrkesutövandet. Eftersom känslohanteringen också är beroende av individen som är 

kurator kan Goffmans rollteori och Von Wrights rekonstruktion av Mead om intersubjektivitet 

förklara hur skolkuratorer ser på sin yrkesroll och arbetsuppgifter, förhållningssätt till eleven 

och hur kuratorn utövar i sin yrkesroll. Då teori och empiri är vad som skall belysa och 

komplettera varandra är val av teori avgörande för besvarande av studiens frågeställning. De 

teorier som valts är dels generella men också teorier inriktade på specifika studieområden. 

Dessa studieområden är andra än den aktuella studiens område och då teorierna ändå 
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appliceras på ett område som inte är det som teorierna utvecklats inom kan det ha en inverkan 

på studien. Till exempel kan frågan ställas om det verkligen är möjligt att använda 

Hochschilds (1983) teori om känsloarbete i servicesektorn inom ett psykosocialt område. Med 

detta i åtanke kommer Hochschilds teori anpassas till det aktuella studieområdet. 

Förhoppningen är således att dessa teorier då konstruktivt kan bidra med andra perspektiv på 

kuratorsrollen och arbetet som denne utför, på samma sätt som en sådan analys också kan 

utveckla förståelsen för teorin. 

4.1 Emotionellt arbete  

Arlie Russell Hochschild har utvecklat en teori för att besvara frågan hur människan hanterar 

sitt emotionella liv. Som student påverkades hon av C. Wright Mills (i Hochschild, 1983, s. 

ix) som menade att människan i dess yrke säljer sin personlighet mot en vinst för företaget. 

Hochschild ansåg att något i teorin fattades och började intressera sig för Goffmans och 

Freuds arbeten för att närmare studera hur människan hanterar sina känslor. Goffman 

(Hochschild, 1983, s. x) bidrog till Hochschilds studier med sin syn på hur människor 

anpassar sig själva efter vad som förväntas av omgivningen. Vidare förklarade Freuds 

begrepp ’signal function’ hur människan agerar utifrån känslor. Begreppet myntades av Freud 

som menade att när människan kände oro eller ångest signalerades detta utåt med kroppen 

som en observatör i sin tur kunde uppfatta om denne förstått känslan (i Hochschild, 1983, s. 

17). Baserat på detta menar Hochschild att emotioner utgör information genom en sådan 

’signal function’.  Teorin ämnade således förklara hur människan begränsar sina känslor utåt 

för att uppvisa känslor som är lämpliga i yrkesutövande. Med andra ord hur människan trots 

sina upplevda känslor kan uppvisa det som förväntas av dennes yrke (Hochschild, 1983). 

Hochschild (1983) intresserade sig framförallt för yrkesrollerna; flygvärdinna och indrivare. 

Området som studerades var alltså servicesektorns yrkesroller och hur dessa roller innefattar 

ett ’emotional labor’, det vill säga emotionellt lönearbete. Begreppet innebär att en känsla 

frammanas eller undanhålls i syfte att skapa en viss sinnesstämning hos en annan människa 

(Hochschild, 1983, s. 7). Yttre faktorer reglerar således hur agerandet borde utföras i den 

nuvarande situationen eller i yrkesrollen. Vidare görs det skillnad på det emotionella arbetet 

som utövas i en yrkesroll och det som utförs i individens privata roll. Den största skillnaden är 

att i yrkesrollen utbyts det emotionella arbetet mot en lön, medan det i privatlivet angår ett 

användningsvärde. Hochschild (1983, s. 7) skiljer på detta genom att benämna emotionellt 

arbete i yrkesrollen som ’emotional labor’ (EL) och i privatlivet som ’emotion management’ 
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(EM). EL används bland annat i yrket som flygvärdinna då denna roll innebär vissa 

förväntningar på hur denne ska bemöta flygpassagerare. 

För att kunna upprätthålla den roll som yrket kräver behövs således någon form av riktlinjer. 

Detta medför också att det inom olika yrken kommer att finnas varierande regler. Hochschild 

(1983) menar att det finns så kallade känsloregler som är avsedda för just detta syfte. 

Feeling rules are standards used in emotional conversation to determine what is rightly 

owed and owing in the currency of feeling. Through them, we tell what is "due" in each 

relation, each role. We pay tribute to each other in the currency of the managing act. In 

interaction we pay, overpay, underpay, play with paying, acknowledge our dues, pretend to 

pay, or acknowledge what is emotionally due another person (Hochschild, 1983, s. 18) 

Känsloreglerna kan då sägas vara kontextberoende eftersom de är varierande beroende på 

vilka förväntningar som ligger på den nuvarande situationen, där exempelvis skolkuratorn har 

specifika förväntningar på sin roll. Risken med EL är att känslorna som uppvisas kan framstå 

som icke trovärdiga eller rent av falska eftersom den uppvisade känslan kan uppfattas komma 

från yrkesrollen en människa har och inte från jaget (Hochschild, 1983).  

I motsats till att dämpa egna känslor händer det också att en känsla måste frammanas i syfte 

att exempelvis visa förståelse för motparten. Detta kan ske på två olika sätt; ytligt emotionellt 

agerande respektive djupt emotionellt agerande. Ytligt emotionellt agerande karaktäriseras av 

bland annat kroppsspråk, agerandet är således en yttre gest där den agerande spelar en roll 

som inte bottnar i en specifik känsla, öppen för observation av andra (Hochschild, 1983, s. 

37). Djupt emotionellt agerande grundar sig däremot direkt i en känsla eller är en imaginär 

känsla som den agerande tränat upp (Hochschild, 1983, s. 38). Detta agerande präglas inte 

endast av en yttre mimik utan är istället en upparbetad känsla som uttrycks. Människans 

känslosystem navigeras ibland på något av dessa sätt och vilken riktning en känsla tar regleras 

av kontextanpassade känsloregler. 

Vidare förklarar Hochschild (1983) att en människa kan bli ett med sin yrkesroll. 

Transmutation beskriver detta tillstånd då människan tagit till sig yrkesrollen som en del av 

sig själv (Hochschild, 1983, s. 19). Om inte en jämn balans kan upprättas mellan människans 

privata roll och yrkesrollen får det konsekvenser för någon av rollerna. ”[…] when the 

transmutation works, the worker risks losing the signal function of feeling. When it does not 

work, the risk is losing the signal function of display” (Hochschild, 1983, s. 21). Om 
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exempelvis människan fullständigt transmuteras till yrkesrollen kan den privata rollen bli 

lidande. Detta kan bland annat komplicera det sociala utbytet av känslor mellan människans 

nära relationer. Det sker en kommersialisering av känslor vilket innebär en transmutation från 

det privata livets känslor till det offentliga livets (Hochschild, 1983, s. 160). Med andra ord 

åläggs ett yrke vissa förväntningar och känsloregler som individen i yrkesrollen sedan 

tillämpar i sitt privata emotionella liv. Konsekvenserna av detta, menar Hochschild (1983), är 

att kommersialiseringen medför att individen automatiskt hanterar känslor efter förväntningar 

som motparten ålägger denne. Så småningom kan individen bli alienerad från sig själv och de 

egna känslorna, vilket leder till att yrkesutövandet blir som att spela en roll (Hochschild, 

1983, s. 7). 

4.2 Det sociala livets elementära former 

Johan Asplund presenterar grundläggande verktyg för att möjliggöra förståelse för mänskligt 

kommunikativt samspel och önskan om social interaktion. Människan beskrivs i grunden vara 

en social varelse som också är svarsbenägen inför stimuli, där människan till sin natur också 

är nyfiken (Asplund, 1987, s 33-34). En individ drivs av den sociala responsiviteten, som till 

följd av socialisering finns i en betydligt mer begränsad form hos den vuxna individen jämfört 

med hos ett barn. Social responsivitet uppvisas när individer aktivt svarar på interaktion och 

växelvis bekräftar och kompletterar varandra i ett samtal. Människan beskrivs leva upp i 

närvaro av andra människor och blir livlös och utan mål vid social förnekelse eller isolering. 

Den sociala responsiviteten skapas dock inte av individen utan tvärtom är individen en 

produkt av den (Asplund, 1987, s 11-12, 19, 170).  

På samma sätt kan en individ också vara asocialt responslös vilket i motsats till den sociala 

responsiviteten är inlärt och uppstår inte av sig själv. Asocial responslöshet bör betraktas som 

det som social responsivitet inte är och där levande och äkta kommunikation inte är möjlig 

(Asplund, 1987). Man skulle kunna säga att en människa är asocialt responslös när han eller 

hon väljer att inte respondera på tilltal eller kontakt, trots att det är möjligt. Det är inte fråga 

om några karaktärsdrag utan en benämning på beteende och responser i det sociala livet. 

Växlingsvis är individen ibland socialt responsiv och ibland asocialt responslös vilket också 

kan ske på samma gång då responsivitet mot en person kan skapa responslöshet för en annan 

(Asplund, 1987, s 12-13). Inskränkningar i socialiteten och i responsiviteten är vad som 

skapar en individ eller individualitetsform, enligt Asplund. När restriktionerna är givna kan 
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man tala om att individen har en roll och när individen själv ligger bakom restriktionerna så 

handlar det istället om individens karaktär (Asplund 1987, s 32). 

Asplund (1987) behandlar också utbrändhet och diskuterar orsaker till detta fenomen. I 

sökandet efter förklaring använder han sig av begreppen abstrakt socialitet och konkret 

socialitet vilka han presenterar som tankemodeller kring människans olika socialitet. På 1500-

talet levde människan i ett mindre anonymt samhälle där människor levde tätt inpå varandra 

och alla kände varandra som levde i den direkta närheten. Asplund (1987) menar att 

samhällsrollerna som man hade förr var konkreta sådana där människor kände personen 

bakom varje roll. Allt eftersom samhället utvecklats och blivit mer individualiserat har det 

moderna samhället däremot blivit ett abstrakt sådant där individer också beskrivs bli abstrakta 

samhällsvarelser och en anonym del av någonting stort (Asplund, 1987, s 170-171). Man är 

sin konkreta person samtidigt som man är en abstrakt samhällsvarelse i det moderna 

samhällets anonymitet. I motsats till det kan den konkreta socialiteten uppfattas som de 

konkreta faktiska roller som individer innehar i förhållande till andra och sig själv. Genom 

den konkreta socialiteten interagerar människan och således är den socialt responsiv. Inuti den 

abstrakta socialiteten däremot finns bara en abstrakt socialitet och varken mer eller mindre 

(Asplund, 1987). En utbränd människa lever primärt i sin abstrakta socialitet; ”Abstrakta 

samhällsvarelser kan varken älska eller älskas, varken hata eller hatas. Man kan inte leva sig 

in i dem eller hysa medkänsla med dem. Där finns ingenting att älska, hata, leva sig in i eller 

hysa medkänsla med.”(Asplund, 1987, s 172). Utbränning blir då en konsekvens av en 

urholkning av den sociala responsiviteten där personen framstår som asocialt responslös 

(Asplund, 1987, s 21-22). Asplund (1987) beskriver också hur känslor och responser inte 

finns i någon form av sinande förråd inuti människan utan snarare utanför människan 

uppkomna i sociala sammanhang vilket gör att de inte finns i begränsad mängd. Känslor och 

responser som ska uppvisas men som saknar en yttre anledning beskrivs vara svåra att 

framkalla och upprätthålla då individen är en spontan och social varelse. Detta medan dessa 

känslor och responser ”[...] däremot kommer av sig själva så snart vi griper oss an med att 

vara någonting annat än rätt och slätt sociala” (Asplund, 1987, s 171-172). 

4.3 Dramaturgiskt perspektiv på vardagslivets sociala samspel 

Erving Goffman liknar vardagslivets sociala samspel vid en teaterföreställning där olika 

ageranden presenteras med dramaturgiska begrepp och interaktioner beskrivs som 

framträdanden inför andra individer som utgör en publik. Goffman menar att när människan 
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spelar en roll förväntar sig denne att observatören ska tro på att det som utspelas är äkta. Här 

menar han att den agerande i sin roll också själv i olika grader kan uppfatta sitt eget agerande 

som äkta. Den ena extremen är individen som helt och hållet tror på det egna framträdandet 

som genuint och äkta och den motsatta ytterligheten är individen som helt och hållet är 

medveten om att framträdandet i rollen är ett tillgjort och falskt beteende. Det förstnämnda 

agerandet benämner Goffman som uppriktigt medan det sistnämnda utgör ett cyniskt agerande 

(Goffman, 1959, s 25). Den cyniske aktören behöver inte nödvändigtvis agera på detta sätt för 

egen vinnings skull utan det kan vara ett resultat av att denne anser det vara för någon annans 

bästa. Goffman beskriver cyniskt agerande som att; 

I sådana fall blir den agerande sin egen publik; han blir på samma gång den som agerar och 

den som observerar agerandet. Förmodligen införlivar eller absorberar han de normer som 

han försöker upprätthålla i andras närvaro, så att hans samvete kräver av honom att han 

beter sig på ett från social synpunkt lämpligt sätt (Goffman, 1959, s 76). 

En aktör upprätthåller bland annat en personlig fasad, som delvis utgörs av ansiktsuttryck, 

gester, ålder, utseende och talmönster. Detta används när aktören gör sina framträdanden 

(interagerar) i den så kallade främre regionen, där individen agerar och möter sin publik. I den 

främre regionen strävar individen efter att ge intrycket att normer upprätthålls och individen 

gör sig till och agerar. Mellan framträdanden drar sig individen tillbaka bakom kulisserna i 

den bakre regionen när föreställningarna är slut. I den bakre regionen förbereds nya 

framträdanden och individen kan slappna av och umgås med nära vänner och familj. Här sker 

alltså ingen föreställning. Regionerna glider till viss del ihop och individen kan i ena stunden 

befinna sig i den främre och i nästa stund i den bakre regionen i olika sociala sammanhang 

(Goffman, 1959, s 97-98, 102-103). 

I ett framträdande behövs bland annat dramaturgisk disciplin där aktören samtidigt som denne 

i föreställningen framstår som starkt engagerad i den roll som spelas, också måste ha en 

känslomässig distans till framträdandet. Detta för att inte ryckas med och riskera att förlora 

kontrollen över syftet med verksamheten. Kärnpunkten inom dramaturgisk disciplin är dock 

förmågan att styra röst och ansiktsuttryck, där ”[...] verkliga känsloreaktioner måste skylas 

över och ersättas med ett passande uttryck” (Goffman, 1959, s 189). 

4.4 Pedagogiskt perspektiv på intersubjektivitet 
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Von Wright (2000) har genom studier av det pedagogiska mötet mellan elever och lärare 

utvecklat George Herbert Meads teori om människans intersubjektivitet. Von Wright (2000) 

har med sina studier gjort en rekonstruktion av Meads synsätt på den mänskliga 

subjektiviteten. Meads teori bygger på att det mänskliga medvetandet är en del av skapandet 

av verkligheten (i Von Wright, 2000, s. 70-71). Det innebär med andra ord att människan inte 

är en produkt av omgivningen utan medvetandet är med och formar människan. Teorin 

belyser på så vis att människans psykiska medvetande konstitueras i sociala sammanhang. Det 

substantiella synsättet ignoreras då samtidigt av Mead eftersom att han anser att handlingar i 

grunden inte kan förstås genom drifter eller instinkter som hans tids behaviorister förlitade sig 

på (i Von Wright, 2000, s. 71). Von Wright (2000) präglas således genomgående av Meads 

tankar och synsätt i sin studie. Denna omskrivning av Meads slutsatser om subjektivitet 

skapar på så sätt förståelse för elev- och lärarmöten. Det centrala i teorin är endast Meads 

slutsatser och inte hans detaljer. Anledningen är att Von Wright (2000, s. 71) anser att det 

endast är slutsatserna som är relevanta i hennes studie av undervisningssituationen. 

Von Wright (2000) menar att läraren kan förhålla sig till eleven utifrån två olika synsätt som 

hon benämner som det punktuella respektive det relationella perspektivet. Med ett punktuellt 

perspektiv avser Von Wright ”… ett perspektiv på människans subjektivitet där 

subjektiviteten ses som en individuell produkt av omständigheter eller egenskaper som går att 

isolera från sitt omedelbara sammanhang…” (2000, s. 32). Detta betyder således att 

människan, exempelvis eleven, definieras baserat på faktorer som är knutet till dennes 

historia, biologi eller dylikt. Till exempel kan det utifrån detta perspektiv göras antaganden 

som att en elev är inkapabel till någonting på grund av dennes kön. Von Wright (2000) menar 

att människan genom det punktuella perspektivet ses som en produkt konstruerad av sociala 

omständigheter. I motsats till detta perspektiv står det relationella perspektivet som innebär att 

individen istället definieras av sina handlingar i det nuvarande mötet, i den aktuella relationen 

(Von Wright, 2000, s. 33). Således kan relationen ständigt pendla beroende på tidsmässiga 

och rumsliga faktorer. Von Wright (2000, s. 34) menar att det är intersubjektiviteten som är 

det relationella perspektivets grund då begreppet betyder att subjektiviteten konstitueras i en 

interaktion mellan två individer. 

Det punktuella har jag definierat som ett perspektiv där den mänskliga subjektiviteten kan 

avgränsas från andra människor, varför människan här med fördel omtalas i singularis 

bestämd form: Människan. Utmärkande för det relationella är att individers subjektivitet 
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förstås som ett fenomen som konstitueras i relation till andra människor, och därmed blir 

det meningsfullt att tala om människor i pluralis (Von Wright, 2000, s. 36). 

När läraren ser på eleven med ett punktuellt perspektiv innebär detta att elevens subjektivitet 

bortses från till förmån för dennes skolrelaterade prestationer. Von Wright (2000, s. 193-194) 

menar att då läraren uppfattar eleven utifrån dennes behov, egenskaper och förutsättningar 

tror läraren sig veta ”vad” eleven är. Denna kategorisering som ett ”vad” hamnar i fokus och 

lärarens uppmärksamhet riktas mot att åtgärda elevens eventuella problem, med exempelvis 

matematik, som därmed identifierar eleven från lärarens synvinkel. Elevens prestationer och 

förmågor blir för läraren synonymt med dennes identitet vilket resulterar i att även eleven ser 

sig själv som ett ”vad” eftersom denne identifierar sig själv med andras uppfattningar om den 

själv (Von Wright, 2000, s. 195). Läraren placerar således elever i olika ”fack” baserat på 

prestationsmöjligheter där förväntningarna på eleven grundas på tidigare erfarenheter av 

denne. Genom att läraren förväntar sig specifika prestationer utifrån elevens förmodade 

förmågor kan man anta att detta också inverkar på elevens prestation. Exempelvis kan elever 

ur lärarens perspektiv anses vara duktiga på matematik vilket leder till att lärarens beteende 

styrs efter det och eleven presenterar sannolikt högre i ämnet. På samma sätt kan en negativ 

etikett på eleven, exempelvis stökig elev, leda till att eleven själv identifierar sig med detta 

och agerar därefter. 

När läraren å andra sidan ser bortom elevens roll som ”elev” och ser den individuella 

subjektiviteten så menar Von Wright (2000) att läraren ser på eleven som ett ”vem”. Lärarens 

och elevens subjektiviteter samkoordineras således i intersubjektiviteten där goda försök till 

samförstånd uppstår i interaktionen och deltagarna blir unika subjekt inför varandra i mötet 

(Von Wright, 2000, s. 75). De skapar därmed en mening för varandra och således även för sig 

själva. I undervisningssituationen innebär detta synsätt att läraren möter eleven i relationen 

och respekterar och engagerar sig i elevens hela person där mötet fungerar som en pendel 

mellan subjekten. Vidare menar Von Wright (2000) att detta skapar möjligheten för elever att 

se sig själva som unika individer som är oberoende av olika kategoriseringar. Detta får 

betydelse för eleven då läraren med ett sådant perspektiv aldrig kan sätta sig över en elev och 

veta hur elevens ”problem” bör åtgärdas. Eftersom människor är i ständigt vardande och 

agerar i nuet är både elev och lärare i vardande. Det innebär att båda subjekten är i en ständig 

förändring och ”vem” en person är präglas av detta. Von Wright (2000, s. 196) menar att 

läraren då inte kan begränsa och rama in frågan vem eleven är utan måste också ställa frågan 
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vem eleven kommer kunna vara. Vidare kan elevens ”vem” heller inte ta form utan läraren 

eftersom att det i det relationella perspektivet är intersubjektiviteten som är byggstenen. Vem 

eleven är besvaras i det nuvarande mötet mellan lärare och elev, således drog Von Wright 

följande slutsats vad gäller det relationella perspektivet: 

Det relationella perspektivet innebär därmed delaktighet även för läraren. […] Att läraren är 

delaktig innebär inte endast att läraren intresserar sig för, och i den meningen är deltagande, 

utan det innebär att läraren blir en deltagare, en i figurationen som i kraft av sin uppgift är 

beredd att träda ur centrum och i mötet med andra är beredd att även själv avslöja vem hon 

är (Von Wright, 2000, s. 197). 

4.5 Teorisammanfattning 

Hochschilds (1983) teori om emotionellt arbete ämnar belysa och begreppsliggöra den 

känslohantering som skolkuratorn i sitt yrke kan tänkas utföra samt vad det kan innebära för 

kuratorn. Teorin lämpar sig bäst på yrken som rör social kontakt, varför denna inspirerat 

föreliggande studie om skolkuratorer. Dessa yrken löper risk för bland annat, som tidigare 

nämnts, att människan i yrkesrollen transmuteras och distanseras från sitt själv. Externt kan 

agerandet då upplevas som mekaniskt och autonomt vilket problematiserar både privata 

relationer och kontakter i yrket. Exempelvis sjuksköterskans beteende gentemot patienter kan 

upplevas monotont och känslokallt om det emotionella arbetet inte lyckas frammana en 

trovärdig och genuin känsla. Denne riskerar då att framträda som okänslig det vill säga som 

en ”bedragare” i yrkesrollen (Hochschild, 1983; Smith & Lorentzon, 2005). Detta kan ställas i 

förhållande till kuratorns yrkesroll, varför det här är intressant att undersöka kuratorns 

eventuella känslohantering.  

Asplunds (1987) teori berikar studien genom att skapa förståelse för människans 

grundläggande socialitet och den naturliga spontanitet i vilken människan har drivkraft för att 

vara responsiv. Med ett sådant perspektiv kan det undersökas hur känslohantering och 

handlande i yrkesrollen eventuellt inte behöver vara en medveten aktiv hantering utan att 

känslan som kuratorn uppvisar i samtalet kan skapas spontant i relation till eleven. 

Goffmans (1959) perspektiv på sociala samspel bidrar till en förståelse för hur skolkuratorer 

kan distansera sig från yrkesrollen genom att förstå utövandet av densamma som ett 

framträdande. Dessutom kan teorin skapa förståelse för hur en cynisk roll i yrkesutövandet 

kan ses som en handling som syftar till att sätta elevens välmående i första hand.  
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Von Wrights (2000) teori bistår med förståelse för vilket perspektiv skolkuratorer kan ha på 

elever i studien. Detta kan tydliggöra om perspektivet har någon inverkan på hur yrkesrollen 

utförs och möjligtvis skapa djupare förståelse för hur känsloarbetet kan variera beroende på 

relationen mellan kurator och elev. Här kan intersubjektiviteten förklara hur kuratorn och 

eleven kan mötas i gemensam förståelse där kuratorn låter sin egen person framträda och kan 

se eleven ur ett relationellt perspektiv. I motsats till detta kan teorin också visa om kuratorerna 

istället ser på eleven från ett punktuellt perspektiv som definierar eleven vid dennes 

problematik och utifrån detta strävar efter en lösning på problemet. 

Ovannämnda teorier ämnar att från olika perspektiv komplettera varandra. Hochschild (1983) 

och Goffman (1959) ämnar påvisa hur kuratorernas roll utövas, samt hur kuratorn kan vara 

oäkta i uttrycket inför eleven. Dessutom belyser de vilka konsekvenser känslohantering kan få 

ur ett individperspektiv. Asplund (1987) och Von Wright (2000) ämnar belysa en mer spontan 

och omedveten aspekt av kuratorernas arbete och förhållningssätt till elever vilket utgör ett 

helt annat perspektiv än det ovan. Det kan bidra till en förståelse för hur känslorna kan tänkas 

uppkomma fördomslöst utan någon sorts underliggande teknik eller förutbestämt 

tillvägagångssätt i kuratorns yrkesutövande.  

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer intervjumaterialet att redovisas på ett tematiskt vis. Efter kodning av 

materialet framkom specifika teman som berör studiens frågeställning. Dessa teman var 

centrala i intervjuerna och anknyter till frågeställningen på ett bra sätt. Temat Syn på och 

utövande av yrkesroll (1) ger en bild av hur respektive kurator utövar sitt yrke. Dessutom 

framkommer genom detta tema tillsammans med temat Kuratorns personlighet (2) 

möjligheten att fastställa förhållandet mellan kuratorns personlighet och utövandet av 

yrkesrollen i förhållande till hur kuratorn hanterar uppväckta känslor i yrkesutövandet. 

Därefter följer temat Känslohantering (3) som belyser hur varje kurator går tillväga med sin 

känslohantering. Det sista temat Kuratorns och elevens välmående i relation till kuratorns 

känslohantering (4) ämnar besvara hur känslohanteringen upplevs påverka välbefinnandet hos 

kurator såväl som elev. Sammantaget bidrar dessa teman till att besvara de underfrågor som 

ställts i syfte att skapa en bred förståelse för studiens huvudfråga. 

5.1 Syn på och utövande av yrkesroll 
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Den generella synen på yrkesrollen hos samtliga kuratorer är att de är en resurs på en större 

institution där kuratorn arbetar i elevhälsoteam med annan personal på skolan. Dessa skilda 

yrkesroller bidrar med olika kunskapsområden för att främja elevens hälsa och vid möten med 

elevhälsoteamen diskuteras uppmärksammade elevfall där elever eventuellt behöver fångas 

upp på grund av någon form av problematik. Det som på elevmötena tas upp utgör en del av 

kuratorns arbete där denne ibland får en uppsökande roll för att kunna erbjuda elever 

psykosocialt stöd. I intervjumaterialet framkom att en stor del av kuratorerna kategoriserar 

eleverna utifrån olika egenskaper så som elevens problematik, den skola eleven går på eller 

kultur- och etnicitetrelaterade aspekter. Utifrån detta förhåller sig kuratorerna på olika sätt i 

yrkesutövandet. 

Varje kurator sätter prägel på sin yrkesroll genom att själva välja arbetssätt. ”Man kan göra så 

väldigt olika av de här tjänsterna då. Man kan göra mycket och man kan göra mindre och så. 

Men ändå klara av att hålla ramarna och professionaliteten. Eh, så man inte drunknar och 

förlorar sig i det”. Kurator 3 menar att kuratorns tillvägagångssätt i yrkesutförandet är 

beroende av kuratorns egna engagemang och initiativ. Kuratorerna visar ett dominerande och 

avvikande mönster där det dominerande mönstret, det vill säga majoriteten av kuratorerna, 

uppvisar en liten skillnad mellan hur de agerar privat och hur de agerar i sin yrkesroll. Det 

avvikande mönstret visar att en minoritet av kuratorerna har en större personlig distans till 

yrkesrollen. Majoriteten uppvisar ett stort engagemang för eleven där känslor som berör 

kuratorns person är närvarande i yrkesutövandet. Kurator 5 beskriver hur dennes person är 

närvarande i samtalet genom att uttrycka för eleven att ”Jag blir faktiskt ledsen när jag hör, 

det blir jag faktiskt. Det kan göra ont i mig också när jag hör hur hemskt den eleven har det”. 

Kurator 3 engagerar sig i hög grad i eleverna och tycks ta på sig uppgifter som egentligen 

ligger utanför dennes ansvarsområde. Exempelvis berättar kuratorn hur denne hjälpt en elev 

som inte fått stöd av socialtjänsten med en problematik som egentligen ligger hos 

socialtjänsten och inte hos kuratorn. Dessa arbetsuppgifter utfördes av kuratorn som ett 

resultat av ett starkt engagemang för eleven. På samma sätt agerar kurator 7 som engagerar 

sig starkt i att även fånga upp elever som är motvilliga till kuratorskontakt. Vidare begränsas 

också spontana uttryck till viss del av yrkesrollens ramar där eleven kan främjas av specifika 

tekniker som kuratorerna förhåller sig till. Exempelvis förklarar kurator 7 att denne använder 

sig av tekniken motiverande intervju som går ut på att bland annat upprepa vad eleven sagt; 

”Men om jag säger så här till dig: hur kände du då? Och du svarar att det kändes som att du 

skulle kräkas. Då svarar jag; Jasså, som om du skulle kräkas? Liksom upprepar det du har 
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sagt. Och då får du nästan lust att berätta mer för mig”. Utöver detta uppgav en stor del av 

kuratorerna att elevers problematik ibland kunde uppfattas som mindre allvarlig och att 

kuratorerna ibland saknar ett fördomslöst förhållningssätt till elevernas problematik. Därför 

har de ibland varit tvungna att tränga bort dessa tankar och istället öppna sig för eleverna och 

respektera att problemet är deras. 

Kuratorerna som avviker i synen på yrkesroll har en större distans till yrkesrollen än övriga 

kuratorer och anser sig vara mer av en kringresurs på skolan där övrig personal anses vara lika 

delaktiga i elevernas pedagogiska utveckling. Kurator 2 uttrycker att ”Jag ser mig mer som en 

del av nåt större. Inom skolan så är det ju lärare, det är sjuksyrror och vi jobbar tillsammans 

kring den här eleven. Då gör jag min bit och den kanske är minst viktig, det som händer i 

klassrummet är det viktigaste”. Detta leder till att kurator 2, och även kurator 1, är tydliga 

med gränserna för vad som innefattas i deras arbetsuppgifter. Kurator 1 beskriver sig 

exempelvis ta sig an uppdrag från lärare som önskar att kuratorn tar kontakt med elever som 

behöver dennes stöd. Om eleven i fråga inte svarar kuratorn eller inte dyker upp, anser 

kuratorn sig ha gjort sin arbetsuppgift; ”Då får jag istället höra av mig till den som har gett 

mig uppdraget och säga att nu har jag erbjudit eleven tid men den har inte tackat ja och den 

kom inte heller så jag jobbar inte vidare med saken nu om du inte vill att jag ska göra ett nytt 

försök”. Inget eget initiativtagande görs här för att försöka stödja eleven, eftersom 

”uppdraget” anses vara avslutat. Vidare anser både kurator 1 och 2 att arbetsuppgifterna inte 

innefattar terapeutiska samtal med elever, utan att sådant stöd ska sökas externt, med hjälp av 

kuratorn. Kurator 1 erbjuder endast fem samtal där kurator och elev tillsammans i sista 

samtalet kommer fram till vilken hjälp som eleven fortsättningsvis kan tänkas behöva. Detta 

till skillnad från merparten av kuratorerna som tydligt tar på sig arbetsuppgifter som 

egentligen anses ligga utanför kuratorns område. Exempelvis uppger kurator 6 sig kunna ha 

fyra terapeutiska samtal om dagen vilket visar på en markant skillnad i synen på yrkesrollen. 

Detta förklarar kurator 6 beror på att denne har en psykodynamisk grundutbildning som denne 

av eget intresse har valt att använda sig av i sin kuratorsroll.  

Ett annat tydligt exempel som kan urskiljas mellan den dominerande gruppen och den 

avvikande gruppen är att två av kuratorerna brukar ta kontakt med eleverna utanför det egna 

arbetsrummet. Kuratorerna har olika syften med detta, kurator 2 hälsar ibland på eleverna och 

gör sig känd inför dessa för att tydliggöra sin roll och avdramatisera eventuell rädsla för att gå 

till kuratorn. Kurator 4 möter varje dag elever i korridorerna för att känna av hur det är med 

eleverna för att få en uppfattning om hur de mår, hälsa på dem och visa att denne ser dem. 
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Vidare menar kuratorn att personal inom skolan ofta ser till elevers problem när sådana 

uppkommer och hur man ska ändra eleven i förhållande till detta;  

Varenda en är inte likadan som den andra för vi är individer. Och då är det vår skyldighet 

att tänka ”kan jag göra nåt annorlunda för att den här eleven ska trivas?” ”kan vi från skolan 

göra något annorlunda? [...] Och det tycker jag är för lite sånt tänk i skolan, generellt. Är 

det nåt tokigt med en elev, så funderar man NÄSTAN alltid, inte alltid för det finns 

underbara lärare, men OFTAST tänker man hur man ska ändra eleven. Man tänker aldrig 

”undra om vi kan göra på nåt annat sätt”. Och det stör mig. 

Detta i motsats till kurator 1 och 2 som arbetar effektivt och lösningsinriktat för att undanröja 

problemet hos eleven och ser inte till vad skolan kan göra annorlunda.  

5.2 Kuratorns personlighet 

Samtliga kuratorer uppger sig vara personliga men inte privata i kuratorsrollen. Det finns en 

gemensam uppfattning om att kuratorns privata liv inte ska framkomma i samtal med elever. 

Ingen av kuratorerna är alltså privata med eleverna men är personliga i olika utsträckning i 

yrkesutövandet.  

Majoriteten av kuratorerna säger sig hitta in till eleverna i samtal med dem och menar att detta 

är något som uppstår naturligt i samtalet. Kurator 4 talar om vikten av att vara ärlig och säga 

vad denne tror på, tycker och tänker vilket släpps fram i samtalen. Relationen mellan kurator 

och elev kan här skapas genom att personligheten tillåts framträda vilket också bidrar till att 

tillit kan byggas upp i relationen och parterna kan skapa förståelse för varandra. Kuratorn är 

således mån om att eleven ska se personen bakom yrkesrollen; 

Jag hör olika som säger ’jag ska inte gå till nån kuratorjävel’. Och då kan jag svara. Alltså 

specifikt så här säger jag; ’Ja, då har du ju en jäkla tur för jag är ingen kuratorjävel, jag 

heter [kuratorns namn], och du är jättevälkommen till mig’. Och du kan komma en gång, 

och sen bildar du dig en egen uppfattning om du vill gå till mig eller inte.  

Vidare berättar kurator 6 att denne bjuder mycket på sig själv i yrkesutövandet. Genom bland 

annat humor närmar sig kuratorn eleven om det i situationen anses vara lämpligt. Kuratorn 

uppger sig personligen tycka om fysisk kontakt, något som denne har behövt begränsa till 

förmån för yrkesrollen. Kuratorn upplever därför att denne tvingas till att vara mindre 

personlig än vad som önskas.  
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Kurator 1 och 2 är personliga i mindre utsträckning och på ett annat sätt än övriga. 

Exempelvis beskriver kurator 1 att om dennes privata liv kommer på tal av eleven, så kontrar 

kuratorn med att fråga efter relevansen av svaret för elevens del. Kurator 2 upplever sig spela 

en roll; ” [...] jag tycker nog att jag spelar en roll. Det gör jag, jag spelar kuratorsrollen. [...] 

jag i samtalet är väldigt mycket kurator, väldigt lite [kuratorns namn]”. Kurator 2 använder 

också sitt personliga intresse som en teknik för att i yrkesrollen nå fram till eleverna.  

Jag har ju märkt många gånger att om man kan komma in på ett intresse som… med många 

invandrarkillar, killar, som man kan prata fotboll till exempel som jag är intresserad av. 

Alltså för många öppnas då en hel värld: ”oj, du är ju en normal vanlig människa”. Så att 

det är väl det. Saker som gör att jag kan hitta in hos ungdomarna. 

Detta är ett medvetet tillvägagångssätt där kuratorn använder personligheten som redskap där 

personligheten inte framkommer spontant i samtalet. Dock nämnde kurator 2 vid ett tillfälle 

att denne kan uppleva äkta känslor i yrket vid situationer där elevens problematik har kunnat 

lösas av familj, skola eller samhälle och detta inte har gjorts. Då kan kuratorn spontant bli 

verkligt förbannad eller upprörd. 

Merparten av kuratorerna uppgav att de kan bli personligt emotionellt berörda av elevernas 

problematik. Genom att dessa kuratorer släpper fram personligheten i samtalen har detta 

också en inverkan på kuratorns egna känslor. Dock avviker kurator 1 och 2 från detta då de 

båda uppger att de inte blir personligt emotionellt berörda vilket de anser vara en följd av att 

de är härdade av tidigare arbetserfarenhet.  

5.3 Känslohantering 

De känslor som kuratorn känner i elevsamtal uppges av samtliga kuratorer på olika sätt ibland 

behöva nedtonas i kontakten med eleven. För majoriteten av kuratorerna handlar det om att 

kuratorns egna personliga känslor inte upplevs vara passande i yrkesutövandet. Då kuratorn i 

sin yrkesroll skall verka för elevens välmående uppges det vara olämpligt att exempelvis 

uttrycka känslor som ilska eller ledsamhet då det skulle bryta professionaliteten. Om 

kuratorerna inte tonar ned sådana känslor så upplevs det finnas risk för att det istället 

missgynnar eleven.  

Men när jag sitter här får inte känslor påverka professionaliteten. Så jag måste visa på nåt 

sätt att jag är med på detta, men starka känslor får jag inte. Det kanske kan gå snett för den 

här eleven. Jag kanske ger fel råd till den. Det är bättre att dämpa känslor och inte visa dem 

mycket. 
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Kurator 8 visar här att det finns begränsningar i de känslor som får uppvisas i elevsamtal. 

Detta stämmer överens med att kurator 7 beskriver sig nedtona de egna känslorna till rimlig 

nivå så att denne ”inte sitter och lipar”. Detta kan dock ibland vara svårt; ”Sexuella övergrepp 

är också en sån grej som det inte går att bärga sig emot. Folk kan berätta om tidigare 

övergrepp och jag måste lyssna och det får inte synas på mig, för det hugger i mig också, att 

höra om sådant”. Om det till exempel skulle vara något sådant känsloladdat i elevsamtal är 

kurator 3 i sin tur medveten om att denne är i en professionell roll och måste därför tränga 

bort eller tona ned känslan något samtidigt som kuratorn lägger vikt vid att vara sig själv och 

visa vad den känner för eleven. Känslorna får inte läggas på eleverna enligt kuratorn, utan ska 

härbärgeras och om kuratorns känslor skall få uttryckas så får det ske i handledning. I 

förhållande till detta menar samtliga kuratorer att de har förmåga att härbärgera de känslor 

som eleven överför. Därför uppges förmågan att härbärgera elevens känslor vara väsentlig i 

yrkesutövandet. Dock menar kurator 6 att denne ibland har svårt att hålla tillbaka känslor som 

är särskilt starkt förknippade med det egna känslolivet när dessa beröringspunkter nås i samtal 

med elever. Hur nedtoningen av de härbärgerade känslorna går till skiljer sig dock mellan den 

dominerande och den avvikande gruppen kuratorer där majoriteten kuratorer uppger sig bli 

emotionellt berörda av elevers problematik och därför måste de tona ned känslorna. Kurator 7 

beskriver att; ”Jag mår lika oroligt som han när han går ut härifrån, men jag vet ju att det är 

hans känslor som han har lagt i min mage och de ligger där en liten stund sen så klingar de 

av”. Kurator 1 och 2, avviker något i förhållande till övriga kuratorer då de beskriver sig vara 

härdade i yrkesrollen och därför upplever de inte heller personliga känslor i någon stor 

utsträckning. Därför behöver de heller inte tona ned känslor på samma sätt som övriga.  

När det kommer till att frammana känslor utan emotionell förankring visar det sig att 

majoriteten av kuratorerna inte upplever sig göra detta. Kurator 3 säger sig inte kunna bygga 

upp en känsla inom sig som saknar emotionell förankring. Däremot säger kuratorn att denne 

verkligen måste försöka bygga upp en känsla om en elev förväntar sig en viss reaktion. 

Kuratorn beskriver sig hitta känslan i samtalet, samtidigt som det poängteras att det är viktigt 

att vara sig själv så att inte denne inte låtsas något som den inte känner vilket skulle kunna 

upplevas som falskt. Kuratorn beskriver att ”[...] ibland kommer ju den känslan i mötet. Så 

jag vet inte hur mycket jag kan framkalla den. Jag får försöka sätta mig in i det och leva mig 

in i det. [...]och ibland så får man tag i känslan”. På samma sätt menar kurator 7 att denne 

tror sig kunna tona in sig på elevernas känsloläge, då denne uppger sig ha en frekvens som 

gör att denne kan känna av hur andra känner.  
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Här avviker återigen kurator 1 och 2, som båda ibland frammanar känslor till förmån för 

eleven och för att bekräfta dennes problematik. De känslor som kuratorn förväntas uppvisa i 

yrkesrollen uppger kuratorn sig uttrycka, där kuratorn visar hur denne använder sig av gester, 

eller slår sig på knäna och säger ”detta är för jävligt” för att möta upp eleven i dennes känsla 

och förstärka elevens uttryck. Enligt kurator 2 görs förstärkningarna för att visa eleven att 

denne blir tagen på allvar. Detta blir enligt kuratorn en roll, ett slags falskt spel, men som för 

kuratorn utgör en metod. Det handlar således om känslouttryck som kuratorn själv inte 

känner, utan som endast uttrycks till förmån för yrkesrollen. 

För att kunna hantera de känslor som uppväcks i elevsamtal, har kuratorerna olika kanaler för 

att bearbeta de härbärgerade känslorna. Detta gäller för majoriteten av kuratorerna, och 

innefattar en rad olika individuella tillvägagångssätt. Utöver det beskriver dessa kuratorer sig 

ta stöd av kollegor och extern handledning. De konkreta tillvägagångssätt som beskrivs för 

bearbetning av känslor är exempelvis att anteckna någonting, träna eller att lämna 

arbetsrummet en stund och ”[…] gå en sväng, för att ibland är det så tungt i det här rummet 

så att tårar hänger i taket”, som kurator 7 uttrycker det. Det kan också handla om en mental 

avskalning av känslorna för att inte ta med dem hem. 

5.4 Kuratorns och elevens välmående i relation till kuratorns känslohantering 

Känslohanteringen upplevs medföra konsekvenser för samtliga kuratorer och är i förenlighet 

med tidigare mönster där majoriteten, som sade sig ha en mindre personlig distans till 

yrkesrollen, också upplever att känslohanteringen har en negativ inverkan på de egna 

känslorna samt privatlivet. Minoriteten av kuratorerna, som sade sig ha större distans till 

yrkesrollen, beskriver en mindre påverkan på välbefinnandet. I viss mån följer känslorna som 

uppväckts i samtalen med kuratorerna hem och påverkar dem på olika sätt. Kurator 3 

beskriver exempelvis hur denne ibland kan uppleva att denne inte har ”känsloutrymme” kvar 

för familjen. Orsaken till detta grundar sig i att denne behövt tränga bort känslor i hög grad på 

arbetet vilket ofrivilligt resulterar i en liknande effekt i hemmet där kuratorn också känner sig 

som mindre av en förälder. Kurator 8 upplever sig också bli påverkad som förälder där denne 

beskriver att det ibland är svårt att släppa vissa problem som elever har berättat om och de 

känslor som hör därtill. Dessa känslor påverkar kuratorn starkt och denne känner att känslorna 

måste komma ut, vilket de inte alltid gör. De berättelser som berör kuratorn så pass mycket 

och tas med hem går ibland ut över kuratorns familj. Kuratorn kan då jämföra vad sina egna 

barn tål i jämförelse med elevernas svårigheter som de utstår vilket är en följd av oförmåga att 
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bearbeta känslorna som överförts. Andra kuratorer är enade om att de efter tunga arbetsdagar 

inte orkar upprätthålla samma engagemang för nära och kära. Bland annat beskriver kurator 5 

och 7 att det för dagen är ”färdiglyssnat” och att de inte orkar med småsaker i hemmet när de 

kommit hem efter en arbetsdag. Kurator 7 förklarar: ”Jag lyssnar inte hemma, jag tycker att 

det är jättejobbigt om nån ska stå och berätta nånting för mig om vad som händer idag, vissa 

dagar… det är ju klart att jag lyssnar på vad mina barn har gjort, men...” En lite annorlunda 

påverkan får kurator 4 och 6 som båda kan må dåligt över att de inte får utlopp för de 

personliga känslor och värderingar som de har, där kurator 4 sade sig må dåligt då denne inte 

fick uttrycka sig ärligt och uppriktigt i elevsamtalen. Som tidigare nämnts beskrev kurator 6 

sig behöva begränsa sin personlighet i yrkesutövandet vilket upplevs som jobbigt för denne. 

Kurator 1 och 2 utmärker sig något annorlunda från övriga kuratorer vad gäller konsekvenser 

av känslohanteringen. Kurator 1 upplever sig kunna bli trött till följd av känslohanteringen i 

yrket, och kurator 2 beskriver sig ibland kunna känna sig falsk på grund av känslohanteringen; 

”[...] i mitt fall ska jag säga, att man känner sig lite falsk ibland för att jag skulle lika gärna i 

de här samtalen sitta tillbakalutad eftersom att jag har hört så mycket och liksom säga 

”jaha”. För att jag är van att möta den här typen av samtal. Så det är inte så att man blir 

chockad va”. Utöver det menar dessa kuratorer inte få några personligt emotionella 

konsekvenser, som övriga kuratorer beskriver sig få. 

Vad gäller elevernas välmående beskriver samtliga kuratorer att förmågan att hantera och 

bearbeta känslor utgör goda förutsättningar för elevernas välmående. Det kan här gälla både 

nedtoning och förstärkning av kuratorns känslor, som görs till förmån för eleven. Hantering 

av egna känslor främjar elevens förutsättningar för välmående då relationen mellan kurator 

och elev uppges bli lidande om eleven känner sig obekväm på grund av kuratorns 

känslouttryck. 

Vad gäller uppvisande av känslor som egentligen inte upplevs berättar kurator 1 hur denne för 

att förstärka elevens problematik frammanar känslor som uppvisas för elevens skull. Detta 

görs i yrkesrollen och är till förmån för elevens välmående. Kurator 2 menar att när denne gör 

förstärkningar finns det en risk att denne möter upp eleven för mycket och därför förstärker 

den oro och ångest som redan finns. Risken är enligt kuratorn att en välmenad känsloreglering 

som förstärker elevens känsla istället blir kontraproduktiv och därför får negativ effekt på 

elevens välmående. Precis som kurator 1, och till skillnad från kurator 2, menar kurator 5 att 

det inte hjälper att möta upp elever i deras eventuella sorg och tycka synd om dem vilket 
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istället resulterar i att man stärker elevens känsla något som denne uppfattar ligger till grund 

för sämre välmående hos eleven. Detta är den risk som också kurator 2 talar om. Istället 

beskrivs det vara bättre att utgå ifrån det positiva i det som eleven säger oavsett om denne 

känner sorg och hopplöshet i det enligt kurator 5. Här ska elevens problematik mötas upp av 

kuratorn med måtta och att eleven inte upplever problematiken som lika stark blir då en av 

konsekvenserna om kuratorns känslor tonas ned och hålls på lagom nivå. 

Vidare förklarar en stor del av kuratorerna att härbärgering av känslor är av stor vikt för 

elevens välmående. Detta beskrivs bland annat av kurator 7 som menar att elever ofta överför 

sina ångestfyllda känslor till kuratorn som i sin yrkesroll härbärgerar dessa för att få eleverna 

att må bättre; ”Du, om jag hade haft en kasse här som du kunde lägga allting i så hade du fått 

lämna den här så skulle jag bära runt den åt dig idag”. Denna förmåga till härbärgering 

förutsätter hantering av känslor som kuratorn sedan får ta hand om efter samtalet vilket i 

samtalet skapar möjlighet för eleven att kunna avlasta sig emotionellt. Kurator 6 menar i 

likhet med övriga att dennes egna känslor måste tonas ned inför eleven då eleven skulle må 

sämre än vad den gjorde när den kom om för mycket känslor släpptes fram från kuratorns 

sida. Om kuratorn ändå släpper fram känslor som berör denne är det också viktigt att förklara 

för eleven varför kuratorn blivit berörd. Om kuratorn kommer i kontakt med dessa privata 

känslor påverkar det hela samtalet med eleven vilket sätter detta ur fas. Således blir 

känslohanteringen viktig för elevens välbefinnande. 

5.5 Resultatsammanfattning 

På varje skola finns elevhälsoteam där kuratorerna aktivt samarbetar med övrig personal på 

skolan angående elevers hälsa. Kuratorsrollen formas olika beroende på hur kuratorn som 

person ser sin roll då de själva väljer tillvägagångssätt i yrkesutförandet inom de ramar som 

skolan innefattar. Dessa ramar tycks kunna utgöra begränsningar för hur kuratorsrollen kan 

utformas. Ett dominerande mönster kan här urskiljas där en stor andel av kuratorerna 

engagerar sig starkt i eleven där känslor som berör kuratorn personligen närvarar i 

yrkesutövandet, och dessa kuratorers känslor är således i hög grad personligt 

sammankopplade till yrkesrollen. I motsats till dessa kuratorer avviker två av informanterna 

som uppvisar en större distans till yrkesrollen samt är mindre personliga i elevsamtal. 

I olika utsträckning uppger kuratorerna sig frammana och hålla tillbaka uttryckandet av egna 

känslor i elevsamtal, där samtliga kuratorer sade sig ibland behöva dämpa, reglera och hålla 

tillbaka de egna känslorna till förmån för yrkesrollen. Merparten kuratorer uppgav sig 
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däremot inte uppvisa känslor som saknar emotionell förankring, medan den avvikande delen 

sade sig uppvisa känslor som de egentligen inte kände. De kuratorer som blev emotionellt 

berörda i yrket angav också olika strategier för att bearbeta de härbärgerade känslor som 

överförts från eleven, däribland stöd av kollegor och extern handledning. Detta medan de två 

avvikande kuratorerna inte uppgav sig ha detta behov.  

Kuratorns välmående, i relation till känslohantering påverkas olika beroende på kuratorns 

personlighet. En kurator upplever sig falsk då denne frammanar känslor som den inte känner 

och spelar en roll i yrkesutövandet. Detta medan en annan kurator upplever sig falsk om den 

inte får uttrycka det den känner. Ett specifikt fall var en kurator som upplevde att behovet av 

att borttränga känslor i yrkesrollen resulterade i ett liknande beteende i privatlivet. Liknande 

konsekvenser för privatlivet uppstod även för andra. Merparten kuratorer uppgav sig bli 

personligt emotionellt påverkade av känslohanteringen medan de två kuratorer vars svar 

hittills avvikit från de andra också gör det i denna fråga då de inte uttrycker någon större 

påverkan på känslolivet.  

Alla kuratorer är överens om att deras förmåga till att härbärgera elevens överförda känslor 

och utföra känslohantering, innefattande nedtoning och frammaning av känslor påverkar 

elevernas välmående positivt. Dock framkom att en risk kunde finnas om kuratorn möter upp 

eleven för mycket i sin ångest, kunde elevens känsla också förstärkas vilket kan leda till en 

negativ effekt på elevens välbefinnande. 

6. Socialpsykologisk analys 

Följande analys kommer tematiskt att delas upp i fyra teman som är anknutna till studiens 

frågeställning. Det första temat i analysen är Personligt utövande av yrkesrollen (1) som 

behandlar kuratorns syn på den egna yrkesrollen samt utövande av densamma, som skapar 

förståelse för hur kuratorns känslohantering påverkas av hur var och en av dem utformar sin 

yrkesroll. Detta tema analyseras huvudsakligen med stöd i Asplund (1987) och Von Wrights 

(2000) teorier. Nästa tema är Hantering och bearbetning av känslor (2) som analyserar hur 

kuratorerna går tillväga med att hantera uppväckta känslor i elevsamtal. Detta tema analyseras 

huvudsakligen med stöd av teorierna av Hochschild (1983) och Goffman (1959). Därefter 

följer temat Spontaniteten i elevsamtal (3) där analysen huvudsakligen sker med Asplunds 

(1987) teori för att analysera hur kuratorerna gör i sitt yrkesutövande. Med hjälp av Asplunds 

tanke om att människan är en spontan varelse så får analysen ett perspektiv som angriper 

känslohanteringen på ett annat sätt än den mer medvetna och abstrakta känslohantering som 
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Hochschild (1983) beskriver. Ett sådant perspektiv berikar studien då känslohanteringen kan 

vara svår att fastställa då det är något som sker inom människan och inte kan observeras 

utifrån, varför det också för studiens informanter kan vara svårt att sätta ord på. Detta tema 

bidrar således till att besvara studiens frågeställning. Detta tema analyseras med stöd i Von 

Wright (2000) då teorin på ett bra sätt stödjer Asplunds (1987) tankar om hur människan är 

socialt responsiv. Det sista temat är Känslohanteringens konsekvenser för kurator och elev (4) 

vilket berör underfråga tre om känslohanteringens konsekvenser för såväl kurator som elev 

vilket också ökar förståelsen för huvudfrågan. Analysen sker huvudsakligen med hjälp av 

Hochschild (1983) och Goffmans (1959) teorier.  

Det tycks utifrån studiens resultat finnas tydliga samband mellan grad av distans till 

yrkesrollen, användandet av känslohantering och vilka konsekvenser detta får för kuratorns 

välbefinnande. Detta tycks stå i förhållande till kuratorns personlighet och syn på samt 

utövande av yrkesrollen vilket framkommer i analysen genom de teman som ovan 

presenterats. Vidare har frammanande av känslor utan emotionell förankring i andra studier 

inom andra forskningsområden visat sig påverka välbefinnandet negativt. I vår studie, som 

handlar om ett arbete som behandlar känslor istället för ett kommersiellt arbete, visar 

resultatet att det snarare kan gynna kuratorns välmående att vara distanserad till yrkesrollen. 

Vidare är det svårt att fastställa om känslor har upparbetats genom djupt emotionellt agerande, 

som aktivt sker inom en människa, eller om det är en följd av att kuratorernas känslor 

spontant uppkommer i interaktionen.    

6.1 Personligt utövande av yrkesrollen 

Samtliga kuratorer uppgav sig vara personliga men inte privata i yrkesrollen. Att yrkesrollen 

som kurator är formbar och vagt definierad kan antas vara anledningen till att varje kurator i 

studien har möjlighet att själva göra rollen till sin och därför ser också yrkesrollen något olika 

ut för varje kurator. Denna möjlighet finns dock inom de ramar som skolan innefattar samt 

inom de få regleringar i lagtext som finns och dess förarbeten som tidigare presenterats. 

Isaksson (2014) beskriver att det reella handlingsutrymmet hos kuratorn regleras av individ, 

relationer och organisation, vilket gör att kuratorn har möjlighet att själv utforma yrkesrollen. 

Detta innebär också att kuratorerna kan välja hur personliga de vill vara i yrkesrollen vilket 

tydligt framgår av studieresultatet.  

Merparten av kuratorerna tycks arbeta med eleverna utifrån ett relationellt perspektiv där 

kuratorn i första hand ser till eleven och dennes behov och inte till elevens problematik. Här 
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kan man därför anta att dessa ser på eleven som ett ”vem” och i samband med detta kan man 

också förstå att kurator och elev i intersubjektiviteten möts i samförstånd och kan därför 

förenas i samma känsloläge (Von Wright, 2000). Ett exempel på en relationell elevsyn visar 

kurator 4;  

Varenda en är inte likadan som den andra för vi är individer. Och då är det vår skyldighet 

att tänka ”kan jag göra nåt annorlunda för att den här eleven ska trivas?” [...] Är det nåt 

tokigt med en elev, så funderar man NÄSTAN alltid, [...] hur man ska ändra eleven. Man 

tänker aldrig ”undra om vi kan göra på nåt annat sätt”. 

Många av kuratorerna uppger dock att de har fördomar om vissa typer av problematik som 

eleverna söker stöd för vilket i dessa sammanhang talar emot att de skulle se eleven ur ett 

relationellt perspektiv. Här intalar de sig själva att det ändå utgör problem för eleven vilket 

leder till att de försöker finna vägen tillbaka för att kunna se eleven i första hand och inte 

definiera denne som synonym med problematiken. Att de här upplever sig ”hitta känslan” i 

samtalet kan förstås genom Asplund (1987) där kuratorerna genom den grundläggande 

tendensen till social responsivitet i interaktionen upplever de känslor som för stunden är 

naturliga. Dock innefattar den professionella rollen begränsningar av den sociala 

responsiviteten bland annat utifrån kuratorns reella handlingsutrymme som kan förstås som 

kuratorns känsloregler (Hochschild, 1983; Isaksson, 2014). Exempelvis använder kurator 7 

tekniken motiverande intervju i elevsamtalen, vilket i motsats till att vara socialt responsiv i 

samtalen kan ses som en begränsning av den sociala responsiviteten, där fastställda 

restriktioner visar på en tydlig roll hos kuratorn. En fastställd samtalsteknik får anses vara en 

sådan restriktion som alltså hämmar kuratorns reaktioner (Asplund, 1987).  

Två av kuratorerna uppger sig möta eleverna i korridoren med skilda syften. Kurator 2 gjorde 

detta för att tydliggöra sin roll och att avdramatisera densamma. Detta kan ses som en 

handling för att kunna underlätta framtida arbetsprestationer i elevsamtalen då många elever 

inte anses förstå kuratorns funktion på skolan. Detta är ett resonemang som tyder på en 

kategorisering som generaliserar eleverna. Att kuratorn möter eleverna i korridorerna har 

alltså inte ett relationellt syfte utan det kan istället vara så att kuratorn genom ett punktuellt 

perspektiv ser på eleverna som ”vad” (Von Wright, 2000). Kurator 4 å andra sidan möter 

elever i korridorer för att känna av läget, få en egen uppfattning av eleverna samt visa dem att 

denne ser dem. Dessutom förklarar kuratorn att denne anser att man bör se till hur skolan kan 

stå för generella förändringar för individuella problem som elever har istället för att försöka 
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förändra eleven. Detta tyder på att kuratorn har ett mer relationellt perspektiv och ser varje 

unik individ bakom beteckningen ”elev”, alltså som ”vem” och inte som ”vad”.  

Två kuratorer skiljer sig från mängden, kurator 1 och 2, då dessa tycks ha en större personlig 

distans till yrkesrollen än övriga kuratorer. Detta kan förstås genom Isakssons (2014) 

beskrivning av relationella och organisatoriska faktorer som då kan tänkas påverka 

kuratorernas roll mer än vad de individuella faktorerna gör. Det kan omvänt också vara just de 

individuella faktorerna som spelar in, som kan utgöras av kuratorernas personlighet, där 

kuratorerna anser att distans bör hållas mellan yrkesroll och person. Detta kan påverka 

utformningen av rollen och således kan kuratorns personlighet avgöra hur yrkesrollen tar 

form. På detta sätt kan man förstå kurator 6 som i sitt yrkesutövande håller terapeutiska 

samtal vilket får antas vara ett resultat av ett individuellt intresse och tidigare utbildning. 

Detta anser vissa andra kuratorer ligga utanför en skolkurators arbetsuppgifter varför dessa 

aldrig håller samtal av denna karaktär.  

Majoriteten av kuratorerna, kuratorer 3-8, tycks ha en mindre distans mellan den egna 

personen och yrkesrollen än kurator 1 och 2. Studiens resultat visar att merparten blir mer 

emotionellt berörda av samtalen med eleverna i yrkesrollen och att dessa inte upplever sig 

uppvisa känslor i elevsamtal som de egentligen inte känner, något som kurator 1 och 2 gör. 

Ytterligare en skillnad hos dessa kuratorer är att de båda upplever sig vara härdade efter en 

längre tid erfarenhet inom yrket vilket får antas stå i samband med att de inte heller blir 

emotionellt berörda i yrkesrollen. Övriga kuratorer anser sig bli emotionellt berörda och 

uttrycker inte att de är härdade i yrkesrollen, men att de i viss mån skalar av sig påfrestande 

känslor som väcks hos dem. Resultatet visar även att kurator 1 och 2 tycks ha ett punktuellt 

perspektiv på eleverna. Detta kan illustreras genom att kurator 1 endast erbjuder elever fem 

samtal som mest och att denna inte själv tar initiativ till att fånga upp en elev utan att ha fått 

ett sådant uppdrag av lärare eller liknande. Detta kan enligt Von Wright (2000) förklaras som 

att kuratorn kategoriserar och definierar eleven efter dennes problem och det faktum att endast 

fem elevsamtal erbjuds pekar på att kurator 1 inte ser till elevens individuella behov.  

6.2 Hantering och bearbetning av känslor 

Sex av åtta kuratorer upplever sig inte uppvisa känslor som de egentligen inte känner men 

säger att de ändå på något sätt kan nå elevers känsloläge där detta hamnar på en rimlig nivå 

och därför går det att uttrycka de känslor som möjligen förväntas av dem. Enligt kurator 3 

”[...]kommer ju den känslan i mötet. Så jag vet inte hur mycket jag kan framkalla den. Jag får 
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försöka sätta mig in i det och leva mig in i det. [...]och ibland så får man tag i känslan”. Att 

kuratorerna upplever sig kunna möta eleven i dennes känsla kan ändå tyda på någon form av 

känslohantering och det skulle då kunna röra sig om djupt emotionellt agerande. Ashforth och 

Humphrey (1993) menar att det kan vara både medvetet och omedvetet då det har kommit att 

bli vanemässiga handlingar utan att kuratorn då vet vad den uppvisade känslan grundar sig i. 

Här kan det vara så att kuratorerna möjligen har transmuterats till yrkesrollen eller intalar sig 

att den känsla som genom djupt emotionellt agerande har producerats är den egna känslan 

(Hochschild, 1983). Att fastställa eventuellt djupt emotionellt agerande menar Smith och 

Lorentzon (2005) är svårt då kuratorn de facto upplever känslorna vilket gör att det inte går att 

definitivt säga om det är äkta känslor eller djupt emotionellt agerande.  

Det avvikande mönstret utgörs av kurator 1 och 2 som ibland uppger sig uttrycka känslor som 

dessa egentligen inte känner. Här handlar det ofta om förstärkningar av elevens känslor vilka 

görs för att möta upp denne i samtal om olika problem. Det kan här tänkas röra sig om 

emotionellt arbete i form av ytligt emotionellt agerande där kuratorerna genom yrkesrollens 

känsloregler och ’display rules’ upplever sig behöva uttrycka vissa känslor och eftersom dessa 

inte har en emotionell förankring hos kuratorerna så uppvisas dessa känslor endast utåt likt en 

fasad (Hochschild, 1983; Grandey, 2000). Detta innebär restriktioner i den sociala 

responsiviteten där detta kan förstås som att de kuratorer som förmår framkalla och 

upprätthålla känslor som inte har inre förankring i yrkesrollen är någonting annat än spontana 

(Asplund, 1987). En risk med ett ytligt emotionellt agerande som en förstärkande gest är dock 

om eleven genomskådar det emotionella arbetet vilket kan leda till att denne också uppfattar 

kuratorn som oärlig. Då skulle eleverna kunna uppfatta kuratorn som känslokall vilket gör att 

denne kan ses som en bedragare i sin yrkesroll som får antas hindra elevens förutsättningar för 

välmående (Smith & Lorentzon, 2005). Agerandet kan också förklaras som ett cyniskt 

agerande där kuratorn är medveten om att det endast är fråga om ett slags tillgjort 

framträdande med hjälp av ansiktsuttryck och talmönster som utgör en personlig fasad. Det 

blir särskilt tydligt att de kuratorer som utför ytligt emotionellt agerande i yrkesrollen också 

befinner sig i den främre regionen då det är fråga om att kuratorerna upprätthåller en roll i ett 

framträdande där dessa har en större personlig distans till rollen (Goffman, 1959). Till 

exempel uttryckte kurator 2 ”[...] jag tycker nog att jag spelar en roll. Det gör jag, jag spelar 

kuratorsrollen”. Detta får antas vara för elevens bästa och uppvisandet av de känslor som 

egentligen inte upplevs görs således inte för kuratorns egen vinning utan för att få eleverna att 

må bättre (Goffman, 1959). Ett mönster kan här urskiljas då kurator 1 och 2 också är de som 
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har störst distans till yrkesrollen. Denna känslomässiga distans kan förklaras med Goffmans 

(1959) dramaturgiska disciplin där distansen behövs för att kuratorn inte ska förlora 

kontrollen över syftet med verksamheten.  

Samtliga kuratorer uppgav sig ibland tona ned de känslor som framkom i samtal med elever 

men det handlar här om olika känslor i olika utsträckning. De två kuratorer som frammanar 

och förstärker känslor för elevens skull säger sig dock inte behöva nedtona sina känslor i 

någon större grad. Detta kan bero på distansen till yrkesrollen som de upprätthåller då de 

också säger att de inte blir personligt emotionellt berörda av eleverna, varför begränsning av 

egna känslor då inte blir nödvändig på samma sätt som för de andra kuratorerna. Att dessa två 

är härdade i yrket och har stor distans till yrkesrollen tyder på att de heller inte transmuterats 

till yrkesrollen (Hochschild, 1983). Detta kan stärkas med kurator 2:s uttalande; ”[...] jag i 

samtalet är väldigt mycket kurator, väldigt lite [kuratorns namn]”. Nedtoning av känslor i 

samtal med elever kan förstås som ett emotionellt arbete då känsloregleringen utförs som 

inslag i yrket. Detta då de informella känsloregler som den professionella rollen innefattar 

enligt dessa kuratorers utsagor tycks bestå av att inte uppvisa hur berörd kuratorn egentligen 

blir i elevsamtal (Hochschild, 1983). För att kunna skapa bästa förutsättningar för elevens 

välmående, vilket får antas vara kuratorns arbetsprestation, behöver kuratorerna då möjligen 

begränsa delar av den egna känslovärlden till förmån för yrkesrollen. 

Vidare omnämner de flesta kuratorer begreppen överföring respektive härbärgering som 

Bernler och Johnsson (1991, s 86) menar är centrala begrepp inom psykosocialt arbete. 

Överföring innebär att känslor, tankar och förväntningar genom en omedveten process 

överförs från eleven till kuratorn i samtalssituationer. Överföringen som sker tas emot av 

kuratorn där en förutsättning i behandlingssituationen är att de överförda känslorna kan tas om 

hand och bearbetas av denne. Detta kallas härbärgering och genom detta kan klienten, i detta 

fall eleven, återta känslorna som kuratorn härbärgerat, hanterat och uttryckt på ett utvecklande 

och hanterbart sätt (Bernler & Johnsson, 1991, s 135). Kuratorn som arbetar med 

psykosociala problem inom skolan bör ha förmåga att härbärgera elevens överförda känslor 

vilket samtliga kuratorer också uppger sig göra. Kuratorerna beskriver det som att rester av 

överföringen ofta finns kvar i form av känslor hos kuratorn även efter att elevsamtalet är slut. 

Kurator 7 uttrycker sig om de överförda känslorna som kuratorn härbärgerat: ”Jag mår lika 

oroligt som han när han går ut härifrån, men jag vet ju att det är hans känslor som han har 

lagt i min mage och de ligger där en liten stund sen så klingar de av”. I fall som dessa 

behöver kuratorerna på något vis bearbeta de rester av känslor som härbärgerats för att detta 
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inte ska påverka deras välmående. En bearbetning av sådana känslor menar Bernler och 

Johnsson (1991) är ett krav för att klara av ett psykosocialt yrke. Detta görs enligt kuratorerna 

på lite olika sätt men den större delen av dessa söker stöd hos kollegor eller genom 

handledning. Utöver det används metoder som att lämna rummet och gå en sväng, träning, 

anteckna någonting kring känslorna eller använda någon mental förmåga att skala av sig eller 

koppla ifrån materialet som härbärgerats.  

Då kurator 1 och 2 har en större personlig distans till yrkesrollen än övriga kuratorer kan detta 

förklara varför de båda inte upplever sig behöva bearbeta känslor i samma utsträckning som 

övriga kuratorer. Detta har förmodligen samband med att dessa två kuratorer heller inte blir 

emotionellt berörda på samma vis som övriga. De uttrycker heller inte behov av att bearbeta 

känslor med stöd av kollegor eller handledning vilket de andra kuratorerna gjort.  

6.3 Spontaniteten i elevsamtal 

Som ovan nämnts uttrycker merparten av kuratorerna att de hamnar på rätt känslonivå eller 

helt enkelt hittar rätt känsla i samtalet med eleven snarare än att aktivt frammana 

känslouttryck. Det kan genom Asplunds (1987) perspektiv tolkas som att kuratorerna spontant 

hittar känslorna i interaktionen med elever. Detta då den sociala responsiviteten naturligt 

ligger närmare till hands för människan än att arbeta upp en känsla. Ur detta perspektiv 

behöver det inte röra sig om något djupt emotionellt agerande, vilket Smith och Lorentzons 

(2005) forskning stärker med att denna typ av emotionellt arbete är svårt att fastställa. Det kan 

således istället vara så att kuratorerna i samtalen naturligt lever ut sin sociala responsivitet 

vilket gör att uppriktiga känslor här kan uppstå trots att kuratorn verkar i den professionella 

rollen (Asplund, 1987).  

Vidare menar Von Wright (2000) att människan är i ständigt vardande och präglas av sin 

motpart i interaktionen och därav kan inte kuratorn begränsa sig till en på förhand bestämd 

definition av vem eleven är. Detta betyder att kuratorn inte på förhand kan säga att eleven 

behöver en viss typ av stöd i sin problematik utan detta är något som uppstår i det 

intersubjektiva mötet. Det vill säga att kurator och elev först i relation till varandra kan hitta 

ett gemensamt samförstånd och känsloläge vilket kan leda till att de tillsammans kan nå en 

lösning på elevens problematik. Intersubjektiviteten kan sammankopplas med att de 

förväntningar på känslouttryck som åläggs kuratorn inte behöver frammanas utan genom att 

socialiteten naturligt blir till i interaktionen (Asplund, 1987). 
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Kurator 2 upplever sig sällan bli emotionellt berörd i yrkesutövandet, som ovan nämnts. 

Kuratorn tycks vara medveten om att denne spelar en roll i yrket där känslor förstärks och 

vissa känslor nedtonas för att gynna elevens välmående. Dock uppger kuratorn sig någon 

gång ge utlopp för äkta känslor i yrket som uppstår i interaktion med eleven. Det blir tydligt 

att människan till sin natur är spontan och inte alltid kan arbeta aktivt med en känsloreglering 

och upprätthålla en rolls känsloregler och förväntningar. Således kan man konstatera att även 

den kuratorn som i hög grad tycks vara medveten om att denne agerar cyniskt inte alltid kan 

handla emot de spontana socialt responsiva känslor som uppstår i intersubjektiviteten trots att 

denna kurator spelar en roll (Asplund, 1987; Von Wright, 2000).  

6.4 Känslohanteringens konsekvenser för kurator och elev 

Känslohantering i elevsamtal, distans mellan person och yrkesroll samt hur känslor bearbetas 

efter samtal tycks påverka förutsättningar för välmåendet hos kuratorn. Kuratorerna som 

uppgav sig bli emotionellt berörda i yrket säger sig även personligt påverkas av 

känslohanteringen. Detta beskriver bland annat kurator 3 och 7 där kurator 3 menar att 

bortträngning av känslor i yrkesutövandet leder till att känslor även trängs bort privat vilket 

ger upphov till ett begränsat känsloutrymme i privatlivet. Kurator 7 förklarar att denne efter 

att ha tonat in känslor under arbetsdagen inte har energi över för att lyssna aktivt till 

familjemedlemmar utan kuratorn vill då vara ifred. Dessa exempel kan med Hochschild 

(1983) förklaras med att det finns särskilda konsekvenser för de individer som identifierar sig 

helhjärtat med yrkesrollen. Kuratorn upplever inte yrkesrollen som ett cyniskt framträdande 

där denne spelar en roll i främre regionen utan tror sig vara äkta (Goffman, 1959). När 

kuratorn identifierar sig med yrkesrollen på detta sätt har denne också svårare för att hantera 

och inte påverkas av de överförda känslorna vilket gör att de blir emotionellt berörda. Detta 

kan enligt Hochschild (1983) så småningom leda till att kuratorn upplever stress eller blir 

utbränd. På grund av att kuratorn inte kan frikoppla sig själv från yrket kan detta resultera i att 

denne blir uttömd på känslor för att denne ger och tar så mycket känslor i arbetet. 

Kuratorerna 1 och 2 däremot, säger sig inte bli särskilt emotionellt berörda i yrkesrollen och 

säger sig även uppvisa känslor som de egentligen inte känner. Dessa uttrycker som en 

konsekvens av känslohanteringen trötthet och kurator 2 upplever sig ibland vara falsk. Att 

dessa konsekvenser inte har samma emotionella påverkan på kuratorn som person, som övriga 

kuratorer upplever, kan tänkas stå i samband med att kurator 1 och 2 kan ses som cyniska i 

agerandet och har större personlig distans till yrkesrollen (Goffman, 1959). Då de inte blir 
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personligt och emotionellt berörda så får känslohanteringen heller inte personliga 

konsekvenser. Det faktum att kuratorn klarar av att separera sig själv från yrkesrollen kan 

utifrån Hochschilds teori (1983) leda till att denne då kan känna sig falsk, vilket kurator 2 

uttryckligen sagt. På motsvarande sätt har övriga kuratorer en mindre personlig distans till 

yrkesrollen där transmutation också tycks förekomma. Detta kan tänkas vara anledningen till 

varför dessa får negativa personliga konsekvenser av känslohanteringen i en större 

utsträckning än kurator 1 och 2 (Hochschild, 1983).   

I motsats till föreliggande studies resultat menar Goodwin, Groth och Frenkel (2011) att djupt 

emotionellt agerande inte står i samband med emotionell utmattning medan ytligt emotionellt 

agerande indikerar på att ett sådant samband finns. Även om studien som artikeln grundar sig 

på är utförd på ett serviceyrke så kan dessa resultat vara intressanta för att förstå konsekvenser 

av känslohanteringen i aktuell studie. Här tycks ytligt emotionellt agerande som kurator 1 och 

2 utför inte ha någon större negativ inverkan på kuratorernas välmående, som artikeln 

däremot visar. Övriga kuratorers emotionella arbete kan antas utgöra ett djupt emotionellt 

agerande i de situationer där de inte säger sig frammana känslor utan ”hittar känslan” som 

eleverna förväntar sig. Detta såvida känslorna inte uppstått genom den spontana tendensen till 

socialitet i elevsamtal (Asplund, 1987). Det kan då här tänkas att konsekvenserna för 

emotionellt arbete i serviceyrken och i psykosocialt arbete skiljer sig åt.  

Oförmåga att kunna upprätthålla de professionella känsloregler som yrkesrollen kräver kan 

också tänkas stå i samband med kuratorernas välmående. Exempelvis förklarar kurator 6 att 

denne ibland inte lyckas hålla tillbaka de känslor som väcks i elevsamtal om aktuella 

samtalsämnen utgör personliga beröringspunkter för kuratorn vilket är något som beskrivs 

vara negativt för elevens välmående. I fall som dessa kan kuratorns välbefinnande påverkas 

om denne identifierar sig starkt med yrkesrollen. Ashforth och Humphrey (1993) menar att 

välbefinnandet kan påverkas negativt hos de individer som upplever motgångar i arbetet och 

identifierar sig själva med yrkesrollen i en högre grad. Detta då den sociala identiteten ligger 

nära yrkesrollen och yrkesrollens förväntningar här inte kunnat uppfyllas. 

Samtliga kuratorer menar att hanteringen av känslor i elevsamtal har en positiv inverkan på 

elevens välbefinnande. Dessutom menar alla att den egna förmågan att härbärgera de känslor 

som väcks också är en förutsättning för att kunna utföra ett bra arbete. Om kuratorerna klarar 

av att härbärgera elevens överförda känslor och återföra dem till eleven i en kontrollerad form 

får detta ses som en lyckad känslohantering som utgör goda förutsättningar för elevens 
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välmående (Bernler & Johnsson, 1991). En risk med kuratorns känslohantering kan utifrån 

empirin tänkas vara om frammanade känslor i form av förstärkningar av elevens känslor sker 

vid fel tillfälle. Om elevens problematik genom denna typ av känslohantering förstärks fast 

problematiken istället bör lindras kan elevens välmående stå på spel. Kurator 8 uttryckte att 

det är viktigt att inte vara i för nära kontakt med elevens känslor i elevsamtal och samtliga 

kuratorer uppgav sig som ovan nämnts i viss grad behöva nedtona de egna känslorna som 

väcks. Att kuratorn inte uppvisar alla de känslor som uppkommer i elevsamtalen får här antas 

utgöra en förutsättning för elevens välmående då kuratorerna möjligen riskerar att ge felaktiga 

råd till elever om känslorna delas för mycket av parterna i samtalet, något som kurator 8 också 

var tydlig med. 

7. Slutsats 

Sambandet mellan synen på yrkesrollen och hantering av personliga känslor i yrkesutövandet 

blir tydligt genom studiens resultat. Användande av ytligt emotionellt agerande är lågt hos 

kuratorer som upplever sig personligt emotionellt närvarande i yrkesrollen. De uppger sig inte 

använda ytligt emotionellt agerande då de åtminstone tror sig agera uppriktigt i yrkesrollen. 

Här kan det istället röra sig om känslohantering i form av djupt emotionellt agerande där 

kuratorn tonar in sig på elevens känsla och således bygger upp densamma inom sig. Huruvida 

de gör det eller inte kan inte säkert fastställas då detta skulle kunna vara en omedveten 

process. Det kan här också vara så att dessa kuratorer inte använder sig av emotionellt arbete i 

en sådan utsträckning utan att de istället är spontana i relation till eleven och faktiskt upplever 

de känslor som uppstår i mötet till följd av intersubjektiviteten. Att de ibland begränsar 

uppvisandet av känslorna blir en restriktion av den sociala responsiviteten till följd av 

kuratorsrollens känsloregler.  

De två kuratorer, kurator 1 respektive 2, som har stor personlig distans till yrkesrollen och inte 

upplever sig bli påverkade emotionellt i någon större utsträckning upplever sig heller inte 

direkt behöva bearbeta sina känslor i yrkesrollen. De tycks dessutom också ha ett mer 

punktuellt perspektiv på eleverna och tycks använda sig av emotionellt arbete i form av dels 

nedtoning av känslor men också i form av uppvisande av känslor utan emotionell förankring. 

Det sistnämnda gör inte övriga kuratorer som generellt tycks ha ett mer relationellt perspektiv 

på eleverna och har mindre personlig distans till yrkesrollen. Den sammanlagda synen på 

yrkesrollen som kurator 1 och 2 har samt den känslohantering som dessa kuratorer båda utför 

utgör ett avvikande mönster som kan tolkas som att en stor personlig distans till yrkesrollen 
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också leder till mindre behov av att bearbeta känslor i förhållande till yrkesrollen samt ökar 

användningen av ytligt emotionellt agerande. På motsvarande sätt tycks det dominerande 

mönstret utgöras av att de kuratorer som arbetar utifrån ett relationellt perspektiv har en 

mindre personlig distans till yrkesrollen och således sammankopplar en större del av sin 

person i densamma. Konsekvensen av detta tycks här bli ett ökat behov av att bearbeta de 

känslor som väckts hos eller överförts till kuratorn. 

Personliga känslor som grundar sig på empati för eleven väcks i elevsamtal endast hos de 

kuratorer som tycks sammankoppla en större del av sin person i yrkesrollen och dessa känslor 

behöver i uppvisandet begränsas för elevens skull. Känslorna som i samtalen överförs till 

kuratorn måste också hanteras och bearbetas vilket varje kurator gör genom individuella 

tekniker. Ett gemensamt tillvägagångssätt är stöd av kollegor och extern handledning. Även 

de två kuratorer som inte upplever sig bli emotionellt berörda av eleverna uppger sig också 

tona ned det egna känslouppvisandet men här rör det sig snarare om känslor som är 

uppbyggda på kuratorns tankar eller fördomar kring eleven. I det cyniska agerandet utför de 

två kuratorerna ytligt emotionellt agerande i syfte att bekräfta elevens känsla samt ge uttryck 

åt de känslor som den professionella rollens känsloregler upplevs innefatta. Dessa kuratorer är 

också de som inte upplever sig behöva bearbeta känslor uppkomna i elevsamtal då de i 

yrkesrollen upplever sig som härdade. Detta får sammantaget antas grunda sig i att de i en 

större utsträckning är personligt distanserade till yrkesrollen. 

Studien visar att konsekvenser av känslohantering finns för såväl kurator som elev. De 

kuratorer som har en mindre personlig distans till yrkesrollen får också mer personliga 

konsekvenser av känslohanteringen. Konsekvenserna kan innebära en negativ påverkan på 

kuratorns person samt privatliv varför känslohantering i form av bearbetning av känslor blir 

nödvändig för att få kuratorn att må bättre. De kuratorer som har större distans till yrkesrollen 

upplever sig ibland också känna falskhet och trötthet som resultat av det emotionella arbetet. 

Utöver det har det emotionella arbetet ingen personlig påverkan på kuratorn varför denna inte 

tycks ha ett lika stort behov av att bearbeta känslor.  

Vidare är det kuratorns odefinierade roll och arbetsuppgifter som gör att kuratorer arbetar och 

påverkas väldigt olika inom yrket. Isaksson (2014) visade att kuratorns reella 

handlingsutrymme dels är påverkbart av individen. Detta visar sig vara centralt i denna studie 

eftersom att resultatet visar på ett samband mellan hur yrkesrollen utförs och vilken 

personlighet som innehar rollen.  
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Avslutningsvis utförs det emotionella arbetet till förmån för elevens hälsa och välmående, 

vilket också upplevs ha önskad effekt. Kuratorerna som inte upplever sig emotionellt 

påverkade av elever uppvisar genom ytligt emotionellt agerande ändå en sådan känsla som 

förväntas. Samtliga kuratorer nedtonar personliga känslor som skulle vara mindre gynnsamma 

att uppvisa för eleven. Detta riktar fokus mot eleven och kuratorerna tycks uppleva att detta 

ökar förutsättningarna för kuratorn att kunna upprätthålla professionaliteten.  

8. Diskussion 

Tanken bakom studien var till en början inspirerad av Hochschilds (1987) teori om 

emotionellt arbete där risken fanns att studien endast skulle leda till en bekräftelse av teorin 

snarare än att konstruktivt nå fördjupad kunskap kring studieområdet med hjälp av denna. 

Dock var syftet att bland annat studera känslohantering inom ett psykosocialt arbetsområde 

varför studien tack vare detta fick en unik utformning. Detta då känsloreglerna inte är lika 

självklara inom ett sådant område i jämförelse med servicesektorn som Hochschilds (1987) 

teori berör. Det är här inte fråga om något vinstdrivande företag där känsloregler för det 

emotionella arbetet är uppsatta av organisationens ledning. Istället rör det sig om individers 

egna förhållningssätt och åsikter om hur kuratorsrollen ska utföras och hur känslorna däri bör 

uttryckas. Genom att komplettera studien med teorier som innefattar olika perspektiv på roller 

och synen individer har på relationen mellan människor uppkom möjligheten att finna 

förståelse för hur kuratorn personligen formar sin yrkesroll och tillhörande känslohantering. 

Detta har bidragit till en förståelse för problematiseringen och gett fördjupad kunskap kring 

studieområdet.  

En etisk aspekt som vi reflekterat över vad gäller problemformuleringen är huruvida vår 

frågeställning ifrågasätter kuratorernas autenticitet i yrkesutövandet. Alltså antagandet att de 

använder sig av emotionellt arbete i yrkesrollen vilket hos dem kan uppfattas som kritik då 

detta pekar på att deras känslor inte alltid skulle vara genuina. Detta kan kopplas till artikeln 

där Smith och Lorentzon (2005) förklarar hur sjuksköterskor för sina patienter ibland 

framställer sjukdomsbilden som mildare än vad den egentligen är i syfte att ge dem och 

närstående ett betryggande besked i en påfrestande situation. Ur en etisk synpunkt kan detta 

ifrågasättas samtidigt som detta också kan ge en positiv effekt för patientens välmående. På 

ett liknande sätt kan en kurator inom kuratorsyrket möjligen inför en elev uppvisa en ”falsk” 

känsla för att gynna eleven trots att kuratorn inte egentligen känner det den uppvisar.  
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Resultatet som vi fått i studien besvarar frågor som kuratorerna i sin vardag inte tycks 

reflekterat över i någon större utsträckning. Detta betyder att det inte är helt självklart att 

kuratorn vet hur denne själv ens hanterar känslor i yrket. I ljuset av detta får det förstås att 

varje individ givetvis önskar framstå som så duktig som möjligt i sitt yrke. Således kan det 

inte uteslutas att kuratorerna ibland omedvetet besvarat frågorna på ett sätt som beskriver hur 

de själva önskar att de handlar i yrkesutövandet och inte helt och hållet hur de faktiskt gör. Vi 

skulle kunna ha undvikit detta genom att involvera samtliga kuratorer i förstudien som 

genomfördes då mer tid till reflektion kring vårt ämne hade varit möjlig att göra för alla 

kuratorer. Vidare kan det i resultatet framgå att kuratorernas olika tillvägagångssätt 

presenteras utifrån värderingar där något skulle vara rätt eller fel. Några sådana värderingar 

finns inte hos oss då kuratorernas tillvägagångssätt inte behöver vara synonymt med ett väl 

utfört arbete. Det behöver alltså inte vara något negativt att vara distanserad från yrkesrollen 

utan snarare menar Goffman (1959) att en viss distans till yrkesrollen är önskvärd för att man 

inte glömma bort syftet med verksamheten. Dessutom framkom i studien att denna distans 

påverkar kuratorns välmående i positiv riktning. Det behöver heller inte vara negativt att ha en 

liten distans mellan kuratorns egen person och yrkesrollen så länge individen själv inte blir 

lidande av detta.  

Slutligen är förhoppningen att vår studie skänker djupare förståelse för kuratorns vaga roll där 

arbetsuppgifter är beroende av kuratorns personlighet i nästan lika stor utsträckning som 

arbetsbeskrivningar. Detta leder till att kuratorsrollen i viss mån är fri för egen tolkning vilket 

inte nödvändigtvis behöver vara positivt. Om å andra sidan yrkesbeskrivningen hade varit mer 

väldefinierad och kuratorn således varit mer begränsad skulle denna studie kunna tänkas ha 

fått ett annorlunda resultat. Under forskningsprocessen framkom en mycket begränsad mängd 

forskning kring skolkuratorer som verkar i Sverige varför vår studie förhoppningsvis kan 

inspirera till vidare forskning inom den psykosociala skolmiljön. Vår studie kan också utgöra 

en inspiration till att undersöka emotionellt arbete inom andra områden än servicesektorn. 

Huvudsakligen hoppas vi slutligen genom denna studie kunna bidra med en fördjupad 

kunskap om hur känslohantering bland skolkuratorer kan se ut, hur yrkesrollen upplevs i 

förhållande till detta och vilka konsekvenser det kan få. Resultatet visade att vissa kuratorer är 

psykiskt trötta i sina privatliv till följd av yrkesutövandet. Att detta förekommer kan förstås 

som en brist från skolans sida där skolan inte ger tillräckligt stöd för de anställda kuratorernas 

hantering av känslor. Sammanfattningsvis leder förhoppningsvis denna kunskap till en 

medvetenhet hos såväl de kuratorer som deltagit i studien som andra kuratorer där ökad 
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reflektion hos dessa individer kan skapa större förutsättningar för att nå balans och 

välbefinnande i såväl känsloliv som yrkesliv.  
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Bilaga 1, Intervjuguide 

Teman: 

1. Introduktion – vem är kuratorn? 

2. Kuratorns syn på eleverna 

3. Kuratorns syn på yrkesrollen 

4. Kuratorns känslohantering 

5. Känslohanteringens konsekvenser för kuratorns välmående och arbetsprestation 

 

1. Introduktion – vem är kuratorn?  

 Vill du berätta om din väg till hur du blev kurator?  

 Hur länge har du arbetat som kurator? Finns ett visst arbetssätt på just den skolan. 

Tidigare erfarenhet? 

 Vilken typ av utbildning har du? Är utbildningen en grund för hur de arbetar nu?  

 Hur tänker du kring att det inte finns en specifik utbildning för kuratoryrket? Känner 

kuratorer sig mer osäkra på deras agerande än exempelvis en psykolog pga icke specifik 

utbildning. 

 Kan du förklara på vilket sätt du använder olika specifika teorier/modeller i samtal med 

elever?  

 Kan du beskriva en typisk arbetsdag för dig?  

 Du arbetar som kurator inom skolan, hur tror du att det påverkar ditt arbetssätt? Hur 

påverkas förhållandet till de sökande ungdomarna att det är just inom skolan som du 

arbetar? Skolkulturens inverkan, lärares omdömen påverkar? 

 

2. Kuratorns syn på eleverna 

 Hur inleder du en kontakt med en elev när denna söker ditt stöd?  

 Hur personlig är du som kurator i förhållande till eleverna? Behövs känslor frammanas 

eller är de genuina?  

 Vilka typer av problem brukar elever komma till dig med? 

 Skulle du säga att du bemöter elever olika beroende på om de av någon orsak skickas till 

dig eller om de kommer och ber om stöd självmant? Hur gör du i de olika situationerna? 

Hur ser du på hur du hanterar de olika situationerna? Hur ser kuratorn på sitt eget 

görande? 

 Skulle du säga att du ibland behöver förstora elevens problematik för att den skall framstå 

som mer allvarlig för dig?  
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 Säg att exempelvis en elev kommer till dig och berättar om att denna har problem därför att 

eleven vill åka på en resa med vänner, men att en släkting fyller år och därför tvingas 

eleven stanna hemma. Du upplever att detta är ett ganska litet problem, hur gör du då i 

samtalet med eleven? Hur görs problemet stort för kuratorn, emotionellt arbete?’ 

 

3. Kuratorns syn på yrkesrollen 

 Hur bekväm känner du att du är i din yrkesroll i samtal med elever?  

 Ponera att eleven har lämnat rummet efter ett samtal, i vilken utsträckning skulle du säga 

att du upplever dig själv annorlunda till skillnad från när eleven närvarade? Det kan finnas 

ett lugnt backstage för kuratorn att reflektera över eleven och dennes berättelse. Kan detta 

ske i hemmet mellan familjemedlemmar som ”lämnar rummet”? 

 Hur tror du att elever uppfattar dig och ditt beteende (dina uttryck) i samtalet?  

 Hur tror du att du som kurator lyckas påverka elevernas välmående? 

 

4. Kuratorns känslohantering 

 Hur upplever du att elevsamtalen påverkar dina egna känslor? Känner du att du har 

förmågan att reglera dina känslor i samtalen för att en kurator förväntas uppvisa vissa 

känslor?  

 Hur gör du i elevsamtalen om du behöver uppvisa känslor som egentligen inte har väckts 

hos dig, men som du förväntas uppvisa?  

 Om kuratorn ej upplever sig använda sig av känslohantering ovan; Kan det vara så att du 

som person är så bekväm i rollen som kurator att du upplever att dessa känslor är ”äkta”, 

fast de egentligen är ett resultat av yrkets förväntningar på dig?  

 Händer det att du behöver borttränga känslor i elevsamtal till förmån för din yrkesroll som 

kurator?  Om nej; om vi har ett scenario där en elev uppväcker upprörande känslor hos dig 

som inte är lämpliga i yrkesutövandet. Om ja (& nej); kan du utveckla/ hur tänker du kring 

det? Dämpas den uppväckta känslan eller uppvisas en helt annan känsla?  

 Om du är i ett samtal med en elev vars berättelse för dig inte är känsloladdad, hur gör du 

då? Byggs känslor upp? Hur i så fall (deep acting)? Uppvisas bara en display (surface 

acting)?  

 Såvida de besvarar att de använder emotionellt arbete: Hur känner du dig när du 

uppvisar/frammanar en känsla som du egentligen inte känner?   
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5. Känslohanteringens konsekvenser för kuratorns välmående och arbetsprestation 

 På vilket sätt skulle du säga att det påverkar dig som privatperson att behöva justera 

känslorna som uppvisas i arbetet?  

 Hur hanterar du de egna känslorna som uppkommer i arbetet?  

 Känner du att dina arbetsuppgifter skapar stress hos dig? Hur påverkar det dig? Hur 

påverkar det din arbetsprestation?   

 Hur tror du att din förmåga till att anpassa och hantera känslor inverkar på elevens 

förutsättningar för välmående?  
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