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Sammanfattning  
Begreppet psykisk hälsan anses vara grunden för människans välbefinnande, hälsa och 
funktionsförmåga genom att tänka, att interagera med andra, att använda emotioner och att njuta av 
livet. En yrkesgrupp som behöver ta hand om såväl sin egen som andras psykiska hälsa är 
skolkuratorer, vems arbetsuppdrag är mycket omfattande dock svår att beskriva. Tidigare forskning 
har visat att arbetstillfredsställelse eller arbetsglädje kan vara en faktor som är relaterad till en individs 
psykiska hälsa. 

Syftet i föreliggande studien var att undersöka om det finns faktorer i arbetssituationen som 
predicerar psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige, med fokus på det salutogena perspektivet. 
Data erhölls från ett urval av 340 svenska skolkuratorer som besvarade en elektronisk enkät, 
baserade på två validerade enkäter om hälsa (SHIS) och arbetssituation (WEMS). Med hjälp av en 
multipel regressionsanalys studerades skolkuratorernas psykiska hälsa och vilka av prediktorerna 
stöd, kontroll, ansträngning, känsla av sammanhang (KASAM) och utmaning bidrar till ökad psykisk 
hälsa bland skolkuratorer i Sverige. 

Resultaten gav en ögonblicksbild av den psykiska hälsan bland skolkuratorer i Sverige samt 
visade att stöd, kontroll och ansträngning predicerar högre nivåer av psykisk hälsa bland svenska 
skolkuratorer, men inte KASAM och utmaning. Resultaten diskuterades i relation till tidigare forskning 
och förslag till framtida forskning togs upp.  
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Abstract  
The concept of mental health is considered to be the basis for human well-being, health and functional 
ability by thinking, interacting with others, using emotions and enjoying life. A professional group that 
needs to take care of both their own and other people's mental health are school counselors, whose 
work assignments are very comprehensive but difficult to describe. Previous research has shown that 
job satisfaction or work pleasure can be a factor related to individual mental health. 

The purpose of the present study was to investigate whether there are factors in the work 
situation that predict mental health among school counselors in Sweden, focusing on the salutogenic 
perspective. Data were obtained from a selection of 340 Swedish school counselors who answered an 
electronic questionnaire, based on two validated questionnaires on health (The Salutogenic Health 
Indicator Scale) and work situation (The Work Experience Measurement Scale). Using a multiple 
regression analysis, the school counselors' mental health was studied and even which of the 
predictors support, control, effort, sense of context (känsla av sammanhang, KASAM) and challenge 
contribute to increased mental health among school counselors in Sweden.  

The results provided a snapshot of the mental health of school counselors in Sweden and 
showed that support, control and effort predict higher levels of mental health among Swedish school 
counselors, but not KASAM and challenge. The results were discussed in relation to past research as 
well as proposals for future research.  
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Folkhälsomyndigheten (2020-a) beskriver psykisk hälsa som ett paraplybegrepp som inbegriper 

god psykisk hälsa, psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa, psykiska besvär och psykiatriska 

tillstånd. Den psykiska hälsan anses vara grunden för människans välbefinnande, hälsa och 

funktionsförmåga. Rent konkret handlar det om hur vi mår, hur vi trivs med livet samt vår 

förmåga att hantera upp- och nedgångar i livet. Även sociala och ekonomiska aspekter ingår i 

psykisk hälsa, som en tillgång för samhället.  

Beskrivningen av Folkhälsomyndigheten (2020-a) går hand i hand med den av The 

World Health Organization (WHO, 2020), som definierar psykisk hälsa som ”ett tillstånd av 

psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga 

påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhället som hen lever i.” Därmed betecknar 

WHO (2020) att psykisk hälsa är grundläggande för en individs förmåga att fungera i livet på 

ett bra sätt genom att tänka, att interagera med andra, att använda emotioner och att njuta av 

livet. WHO (2020) anser psykisk hälsa som en integrerad del av en individs hälsa, vilket innebär 

att det inte finns någon hälsa utan psykisk hälsa. Denna beskrivning stämmer även väl överens 

med den på Psykologiguiden (2020) som definierar psykisk hälsa som ”god psykisk vitalitet, 

förmåga att gripa sig an arbetsuppgifter, att umgås vänskapligt med andra, att uppleva kärlek 

och njuta av sällskapsliv och fritidssysselsättningar.”  

Psykisk hälsa avgörs av både socioekonomiska, biologiska och miljöfaktorer och sker 

såväl förebyggande, främjande som åtgärdande. För att främja psykisk hälsa behövs åtgärder 

som exempelvis en miljö som respekterar och säkerställer grundläggande civila, politiska, 

socioekonomiska och kulturella rättigheter. Rent konkret omfattar åtgärderna bland annat 

socialt stöd för sårbara grupper, antidiskriminering och interventioner på arbetet (WHO, 2020).  

För att skapa tydlighet används begreppen god psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande 

synonymt med psykisk hälsa i föreliggande uppsatsen, eftersom båda begrepp ingår i 

definitionen av psykisk hälsa av såväl Folkhälsomyndigheten (2020-a) som WHO (2020).  

 

En yrkesgrupp som arbetar med psykisk hälsa är skolkuratorer. År 2018 fanns det 2609 

registrerade kuratorer i grund- och gymnasieskolor, inklusive särskola (Sveriges Kommuner 

och Regioner, SKR, 2020). Beskrivningen av yrket skolkurator och dess arbetsuppgifter är 

varierande, beroende på hur man tolkar Skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. 25 §). Där står 

beskrivet att eleverna ska ha tillgång till elevhälsa med bland annat en kurator som arbetar med 

psykosociala insatser. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och främjande samt stödja 

eleven i att nå skolans mål.  

Akademikerförbundet SSR (2020) tolkar skollagens beskrivning genom att kalla en 

kurator för ”skolans psykosociala expert” vilket innebär att syftet med skolkurativt arbete är att 

eliminera hinder för elevens lärande och att eleven ska må bra samt utvecklas positivt inom 

ramen av skolans mål. Detta görs genom att se en elev i sitt sammanhang både i skolan, hemma 

och på fritiden. Rent konkret innebär det enligt SSR (2020) en mängd av olika uppgifter som 

en skolkurator kan arbeta med, till exempel arbete med skolans olika dokument (bland annat 

värdegrundsarbete, likabehandlingsplan, planer för ökad närvaro, drogpolicy mm.), men även 

att handleda lärare och motverka mobbning. Det är skolkuratorns direkta chef och kuratorn själv 

som avgör vilka uppgifter som ska arbetas med.  

I en studie av Isaksson (2014) framgår skolkuratorn som en person med en helhetssyn 

på eleven angående sociala processer på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hon beskriver 

skolkuratorers arbetsuppgifter inom fem områden: Arbete med elever på individnivå, på 

gruppnivå, arbete på organisationsnivå, samverkan inom skolan, konsultation och handledning 

till lärare samt förebyggande arbete. Isaksson kom fram till att legitimitet av kuratorernas 

närmaste chef är viktig för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett för skolkuratorerna 

tillfredsställande sätt.  
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Även i andra länder än Sverige finns det ingen klarhet angående skolkuratorers 

yrkesidentitet. I en studie bland skolkuratorer i England fann Harris (2009) att det fanns enighet 

om att kuratorers arbete är en dynamisk process där personliga upplevelser av struktur och 

relationer utvecklas till ett professionellt självkoncept, vilket skapar många olika arbetssätt. 

Harris kom även fram till att skolkuratorernas primära och mest givande roll var att erbjuda 

hjälp och stöd till individuella elever. Kelly (2008) beskriver i sin bok att de flesta skolkuratorer 

i världen verkar utforma sin arbetsroll utifrån sina egna färdigheter, deras specifika 

sammanhang, oavsett vad lagarna ger dem möjlighet att göra. De förväntas arbeta med några 

av de mest komplicerade mentalhälsofrågor som barn och familjer i en skolgemenskap har. 

Kelly anser att kuratorernas arbete kräver direkta åtgärder för att hjälpa människor samt behovet 

av formell utbildning och praktisk erfarenhet. Kellys bok som omfattar fakta om ett urval 

skolkuratorer i Illinois, USA, anger individuell rådgivning och grupprådgivning som mest 

förekommande arbetsuppgifter, men även insatser i klasser, familjeterapi och gemensamma 

sessioner med elever och lärare ingår i kuratorernas arbetsbeskrivning.  

Sammanfattningsvis kan fastställas att skolkurativt arbete är mångfaldigt samt svårt att 

definiera på grund av de olika utfallsvinklarna, men att det även finns vissa överenskommelser 

i samtliga beskrivningar: Skolkurativt arbete handlar om att hjälpa och stötta elever i 

psykosocialt sammanhang, såväl förebyggande, främjande som åtgärdande, både på individ- 

och gruppnivå (Akademikerförbundet SSR, 2020; Harris, 2009; Isaksson, 2014; Kelly, 2008; 

Skollagen SFS 2010:800, 2 kap. 25 §).  

 

Förutom att skolkuratorer arbetar med andra människors psykiska hälsa ska de även ta hand om 

sin egen. En av aspekterna i psykisk hälsa är att man ska arbeta produktivt (WHO, 2020) och 

då kan arbetsglädje eller arbetstillfredsställelse vara av betydelse. Runtom i världen finns det 

studier som undersökt samband mellan skolkuratorers arbete och deras arbetsglädje.  

Baggerly och Osborn (2006) till exempel fann i sin studie bland 1280 skolkuratorer i 

Florida, USA diverse prediktorer för arbetstillfredsställelse. En av prediktorena var lämpliga 

arbetsuppgifter: Arbetsuppgifter som beskrivs i modellen som kallas för American School 

Counselor Association (ASCA-modellen), bland annat individuell rådgivning eller i grupp, 

samordning av elevmöten och individuell utbildning. Skolkuratorerna som oftare genomförde 

sådana arbetsuppgifter var mer nöjda och engagerade än de som genomförde olämpliga 

uppgifter som exempelvis administrativa uppgifter, uppdrag i matsalen eller som lärarvikarie. 

Kuratorerna visade även högre nivåer av självförmåga när de utförde lämpliga uppgifter, dock 

verkade självförmåga inte vara en prediktor för arbetstillfredsställelse. Ytterligare en fördel av 

lämpliga uppgifter var att kuratorerna var bättre i att hantera stress. En annan prediktor för 

arbetstillfredsställande var handledning av andra kuratorer eller av en utomstående, främst i 

samband med personlig kontakt, enligt Baggerly och Osborn (2006). Slutsatsen som de drog 

var att ansträngning och belöning är relaterade till varandra: De skolkuratorerna som har en 

arbetsbörda som inte är i balans med belöningar kan tycka att de inte är tillräckligt kapabla att 

möta de kraven som ställs och är mer benägna att lämna sin tjänst, medan högre nivåer av 

arbetstillfredsställelse och engagemang kan bidra till att skolkuratorer stannar kvar längre.  

Att arbetsbelastning kan vara en viktig faktor inför att vara kvar på ens arbetsplats eller 

inte studerades även av Greenham, Harris, Hollett och Harris (2019). I deras studie bland 98 

kanadensiska skolkuratorer undersökte de effekten av arbetsplatsstress, anställdas självkänsla, 

engagemang och identifiering med organisationen på intentionen för arbetsplatsförändring. De 

fick fram att ansträngning som en del av arbetsstress var en signifikant prediktor för att byta 

arbetsplats, men även flera års tjänstgöring och lägre nivåer av engagemang bidrog till 

benägenhet till arbetsplatsförändring. På grund därav ansåg Greenham och kollegorna att det är 

viktigt med en hanterbar och realistisk arbetsbelastning, inte bara för skolkuratorernas 
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välbefinnande men sekundärt även för eleverna, vårdnadshavarna och andra personer som de 

arbetar med.  

Förutom lämpliga arbetsuppgifter (Baggerly & Osborn, 2006) och arbetsbelastning 

(Greenham et al., 2019) finns det fler faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse. En av de 

faktorerna är socialt stöd vilket studerades av Gündüz (2012), som i sin studie bland 194 

kuratorer i Turkiet fann att socialt stöd förorsakar mindre utbrändhet bland skolkuratorer samt 

att det ökar deras självförtroende. Studien visade även att kuratorer verkade vara mer 

själveffektiva och mindre utbrända när de upplevde en högre arbetstillfredsställelse. Detta 

bekräftades även i en undersökning gjorts av King, Subotic-Kerry och O’Deal (2018) bland 125 

australienska skolkuratorer. King et al. (2018) upptäckte att skolkuratorer som hade lägre nivåer 

av arbetstillfredsställelse visade högre nivåer av utbrändhet.  

Även demografiska faktorer kan ha betydelse för arbetstillfredsställelse. Detta visades 

till exempel i en studie i Turkiet, gjord av Yeşilyaprak & Boysan (2014) med totalt 1293 

deltagare, varav 680 skolkuratorer. De skolkuratorerna som arbetade i en icke-urban skolmiljö 

var betydligt mer nöjda med sitt arbete än kuratorerna som arbetade på stadsskolor. Resultaten 

visade även att deltagare med högre utbildning rapporterade högre arbetstillfredsställelse. Nas, 

Sak och Sak (2017) fann dessutom en signifikant huvudeffekt av skoltyp på 

arbetstillfredsställelse i deras undersökning bland 223 skolkuratorer på för- och grundskola. 

Nas et al. (2017) drog slutsatsen att skolkuratorer som arbetar i grundskolan var mer nöjda med 

sitt arbete än kuratorer på förskolor. Faktorer som bidrog till högre arbetstillfredsställelse i 

denna studie beskrevs som relationer med barn och andra individer, att kunna förändra barns 

liv, möjligheter att utveckla sig i sitt arbete, självständighet, att arbeta med barn i olika åldrar 

och att titta på händelser ur olika perspektiv.  

Ytterligare två aspekter som påverkar arbetstillfredsställelse är självförmåga och 

engagemang, skrev Ooi (2016) i en studie bland 541 skolkuratorer i Malaysia. Sambandet som 

Ooi (2016) fann var ett positivt samband av självförmåga på arbetstillfredsställelse, och att 

arbetstillfredsställelse i sin tur var positivt relaterat till skolkuratorernas engagemang. 

Självförmåga beskrevs i Oois (2016) undersökning som en förklaring för någons lärande och 

prestation medan engagemang handlade om engagerat beteende inom organisationen. Ooi 

(2016) fann även att familjeinkomst och -sammanställning påverkade skolkuratorernas nivåer 

av tillfredsställelse.  

I motsatsen till studien gjord av Ooi (2016) hittade Joseph och Nirmala (2019) inget 

samband mellan familjeinkomst och arbetstillfredsställelse. Utöver familjeinkomst testade de 

även fyra andra variabler nämligen ålder, civilstatus, hemvist och utbildningsnivå bland 100 

kvinnliga skolkuratorer i Kerala, Indien, men ingen av dessa variabler predicerade 

arbetstillfredsställelse. Även Nas et al. (2017) testade ålder, kön och civilstatus men fann inga 

signifikanta samband med arbetstillfredsställelse.  

Slutsatsen är att olika studier kom fram till olika faktorer som kan bidra till ökad 

arbetstillfredsställelse bland skolkuratorer, nämligen samordning av olika aktiviteter samt 

rådgivning – såväl individuell som i grupp – (Baggerly & Osborn, 2006; Randick et al., 2019), 

handledning och utbildning (Baggerly & Osborn, 2006), samverkan med andra (Randick et al., 

2019), icke-urban skolmiljö (Yeşilyaprak & Boysan, 2014), skoltyp (Nas et al., 2017) och 

självförmåga, familjeinkomst och -sammanställning (Ooi, 2016). Tvärtom kan högre 

arbetstillfredsställelse predicera högre självförmåga och lägre nivåer av utbrändhet (Gündüz, 

2012; King et al., 2018) samt högre nivåer av engagemang (Ooi, 2016).  

Förutom prediktorer för skolkuratorers arbetstillfredsställelse har även en del studier 

forskat kring hur nöjda skolkuratorer känner sig med sina arbeten. Siffrorna däromkring ser ut 

så här: Joseph och Nirmala (2019) fann att 51% av skolkuratorerna i deras undersökning är 

nöjda eller mycket nöjda med sitt arbete medan Yeşilyaprak & Boysan (2014) rapporterade 

66,47% av deltagarna som hade höga nivåer på arbetstillfredsställelse. I studien gjord av Nas 
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et al. (2017) var det även fler skolkuratorer som var nöjda eller mycket nöjda med sitt arbete, 

nämligen 78,75%.  

 

Arbetstillfredsställelse hänger ihop med individens psykiska välbefinnande, psykisk hälsa och 

livstillfredsställelse, så visar tidigare forskning. Wright, Cropanzano och Bonett (2007) gjorde 

en undersökning bland 149 chefer från Västkusten, USA om samband mellan personligt 

välbefinnande (personal wellbeing, PWB) och arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. De 

fann att både arbetstillfredsställelse och arbetsprestation blev bättre vid högre nivåer av PWB 

och tvärtom. De fann även att låga nivåer av PWB förorsakar sämre arbetsprestation trots höga 

nivåer på arbetstillfredsställelse. Det är därför att PWB är den mest viktiga variabel som 

predicerar arbetsprestation, enligt Wright et al. (2007). 

Även Tankha (2011) fann en signifikant relation mellan välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse. Hon studerade detta samband bland 150 unga (27 till 48 år) 

yrkesverksamma som tillhörde tre separata grupper (50 läkare, 50 ingenjörer och 50 advokater) 

från Jaipur, Indien, och hittade ett signifikant positivt samband mellan olika aspekter av 

subjektivt välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Aspekterna som studerades var positiv och 

negativ affekt, självkänsla, självförmåga, livstillfredsställelse och resiliens. Tankha (2011) fann 

att alla variabler förutom resiliens hade ett positivt samband med arbetstillfredsställelse. Hon 

ansåg även att alla variabler var indikatorer för deltagarnas välbefinnande, vilket hon tolkade 

som att glada människor eller anställda upplever mer positiva känslor och jobbar mer effektivt. 

Denna vetskap borde bidra till att skapa arbetsmiljöer där positivitet främjas så att anställdas 

välbefinnandet ökas, enligt Tankha (2011).  

Resiliens i relation till arbetet undersöktes även av Shatté, Perlman, Smith och Lynch 

(2017), som studerade huruvida resiliens kunde vara en skyddande faktor i svåra arbetsmiljöer. 

I motsatsen till Tankha (2011) fann Shatté et al. (2017) i sin studie med ett urval av 2063 

anställda i USA att resiliens har en mer skyddande effekt för stress, utbrändhet och sömn när 

arbetsbelastningen är låg, medan resiliens som skyddsfaktor för depression, frånvaro och 

produktivitet är högre när arbetsbelastningen är hög. Slutsatsen som Shatté och kollegor (2017) 

drog var att arbetare med högre nivåer av resiliens presterar bättre på arbetet oavsett arbetsmiljö, 

samt att stress och arbetsresultat förvärras i svåra arbetsmiljöer. 

Ett mer allmänt signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse och 

livstillfredsställelse hittades av Zhai, Smyth, Nielsen och Luan (2009) i sin undersökning bland 

ett urval av 558 anställda från ett brett spektrum av industrigrupper i Dalian, Kina. Deras 

resultat visade att arbetstillfredsställelse är positivt relaterad till livstillfredsställelse, i relation 

till den så kallade spilloverteorin. Denna teori handlar om att erfarenheter från en domän 

överförs till en annan, i detta fall positiva arbetsupplevelser som kommer över på andra 

livsdomän och vice versa, vilket tyder på en positiv relation mellan arbete och 

livstillfredsställelse, enligt Zhai et al. (2009).  

Utöver arbetstillfredsställelse finns det även andra faktorer som är förknippade till 

välbefinnande eller psykisk hälsa, exempelvis känsla av sammanhang (KASAM), vilket 

studerades av Graeser (2011). Hon undersökte sambandet mellan KASAM och psykisk hälsa 

bland 566 medarbetare på ett universitet i Tyskland. Graeser (2011) beskriver KASAM utifrån 

de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet: Begriplighet inkluderade 

aspekter som är baserade på upplevd slutenhet, hjälplöshet, uppgivenhet och maktlöshet. 

Hanterbarhet handlade enligt Graeser (2011) om de kraven som ställs på arbetsplatsen, 

relaterade till det sociala klimatet. Meningsfullhet beskrevs som utmaningar, personlig 

utveckling samt upplevd självförmåga. Graeser (2011) hittade ett signifikant positivt samband 

mellan KASAM och psykisk hälsa på arbetet. Hon anser höga nivåer av KASAM som en grund 

för en dynamisk interaktion mellan organisationen och individen, och inte organisationen eller 

individen separat, vilket ger förutsättningar för främjande av psykisk hälsa. Då krävs en tydlig 
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och transparant kommunikation mellan olika delar av organisationen, såsom individer, 

kollegor, avdelningar och ledningsnivå, så att en salutogen kultur uppnås, enligt Graeser (2011). 

Enligt henne skulle det rent praktiskt omfatta en förbättring av kommunikation samt gott 

ledarskap med passande åtgärder för att stödja den professionella och personliga utvecklingen 

av anställda.  

Även välbefinnande bland skolkuratorer har undersökts, bland annat av Baggerly och 

Osborn (2006). I deras tidigare nämnda studie fann de stress som negativ prediktor för 

arbetstillfredsställelse och engagemang, vilket kan vara relaterat till ökad frustration att inte 

räcka till, enligt Baggerly och Osborn (2006). De ansåg att skolkuratorer med högre nivåer av 

arbetstillfredsställelse visar mer glädje i sitt yrke och därmed ett högre välbefinnande.  

Ytterligare en studie som studerade skolkuratorers välbefinnande gjordes av Randick, 

Dermer och Michel (2019) bland 108 amerikanska skolkuratorer. De fann att kuratorer som 

främst genomförde så kallade samordningsuppgifter upplevde ett bättre välbefinnande än 

kuratorer som genomförde andra uppgifter. Samordningsuppgifter omfattade bland annat 

kartläggningar, samordning av skolövergripande insatser vid krissituationer och informera 

föräldrar om skolkuratorers roll. Sådana typer av uppgifter innehöll mycket samarbete, 

självständighet och upplevdes som handlingsorienterade, med omedelbart synliga resultat. Att 

allt detta bidrog till ett bättre välbefinnande bland skolkuratorer var för att de kände sig 

kompetenta och kontrollerade, ansåg Randick et al. (2019). De fann även att individuell 

rådgivning och rådgivning i små grupper samt samverkan med skolpersonal och andra 

myndigheter bidrog till ett bättre välbefinnande bland skolkuratorerna. Detta går hand i hand 

med vad Baggerly och Osborn (2006) skrev om lämpliga uppgifter, som verkar bidra till både 

högre nivåer av arbetsglädje (Baggerly & Osborn, 2006) och ett bättre välbefinnande och 

därmed en bättre psykisk hälsa (Randick et al., 2019).  

 

Som tidigare nämnts är arbetsbeskrivningen för skolkuratorer i Sverige mycket varierad 

(Akademikerförbundet SSR, 2020; Harris, 2009; Isaksson, 2014; Kelly, 2008; Skollagen SFS 

2010:800, 2 kap. 25 §), vilket kan ha olika konsekvenser för kuratorernas arbetsglädje. 

Skolkuratorer som upplever att de jobbar med lämpliga uppgifter eller som får handledning 

(Baggerly & Osborn, 2006) borde uppleva större arbetsglädje, lika som kuratorer som arbetar 

med samordning eller har en större samarbete med andra aktörer (Randick et al., 2019). Även 

skolkuratorer som arbetar i icke-urbana skolmiljöer (Yeşilyaprak & Boysan, 2014) eller har 

högre nivåer av självförmåga (Ooi, 2016) borde vara gladare på arbetet. Med tanke på resultaten 

i studierna gjorda av Gündüz et al. (2012) och King et al. (2018) borde arbetsglada skolkuratorer 

i Sverige känna sig mindre utbrända samt mer själveffektiva än deras mindre glada 

arbetskamrater, samt känna sig mer engagerade (Ooi, 2016). Även om det inte finns mycket 

forskning kring sambandet mellan arbetsglädje och välbefinnande eller psykisk hälsa bland 

skolkuratorer finns det bevis för detta samband i andra yrkesgrupper (Shatté et al., 2017; 

Tankha, 2011; Wright et al., 2007; Zhai et al., 2009). Det är därför att syftet med föreliggande 

studien var att undersöka om det finns samband mellan arbetsglädje och psykisk hälsa bland 

skolkuratorer i Sverige. För att vara mer specifikt undersöktes om det finns faktorer i 

arbetssituationen som predicerar psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige. Frågeställningar 

som besvarades var: 

● Hur upplever skolkuratorer i Sverige sin psykiska hälsa? 

● Vilka prediktorer utifrån arbetssituationen bidrar till de svenska skolkuratorernas 

psykiska hälsa? 
Veterligen har detta inte studerats tidigare och med tanke på ökningen i psykisk ohälsa bland 

vuxna i Sverige de senaste tio åren (Folkhälsomyndigheten, 2020-b) är det viktigt att undersöka 

vilka faktorer som kan bidra till en minskning av psykisk ohälsa och därmed bidra till en ökning 

av psykisk hälsa.  
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Metod 

 

Deltagare 

Målgruppen i undersökningen var skolkuratorer i Sverige som jobbar i grundskolan och 

gymnasiet. Sammanlagt 408 skolkuratorer påbörjade enkäten och 342 av dem slutförde hela 

enkäten, under perioden 2020-03-05 till och med 2020-03-19. På grund av missing data av två 

deltagare i alla frågor om psykisk hälsa respektive 28% av frågorna om arbetssituationen togs 

dessa två personer bort. De resterande 340 deltagarna var huvudsakligen kvinnor (N = 324) 

medan det fanns 16 män. Deltagarna var mellan 23 och 65 år gamla (M = 40.96, SD = 9.78) och 

en deltagare angav ingen ålder. Av deltagarna arbetade 262 i grundskolan inklusive 

grundsärskolan, 59 på gymnasiet inklusive introduktionsprogram och 13 i både grund- och 

gymnasieskolor. Fyra skolkuratorer arbetade i andra skolformer, nämligen folkhögskola och 

komvux, medan två deltagare inte hade svarat på frågan om arbetsplatsen. Största delen av 

deltagarna (N = 216) hade en arbetserfarenhet av fem år eller mindre; 114 skolkuratorer hade 

arbetat längre än fem år, upp till 34 års erfarenhet (M = 6.15, SD = 5.96) medan tio deltagare 

inte hade svarat på frågan om arbetserfarenhet. Resultaten visas även i tabell 1.  

 

 

           Tabell 1. Deskriptiva data för skolkuratorer i Sverige 

 N M (år), SD (+/- 1) 

Ålder 339 40.96, 9.78 

Erfarenhet 330 6.15, 5.96 

Kön   

   Kvinna  324  

   Man 16  

Arbetsplats   

   Grundskola inklusive   

   Grundsärskola 

262  

   Gymnasium och/eller  

   introduktionsprogram 

59  

   Grundskola och  

   Gymnasium 

13  

   Övriga skolformer 4  

 

 

Deltagande i enkäten var anonymt samt frivilligt och deltagarna fick avbryta när som 

helst, vilket de upplystes om i följebrevet (bilaga 1) och i själva enkäten (bilaga 2). Det var 

alltså 66 deltagare som inte fullföljde enkäten. Eftersom det inte fanns möjlighet i enkäten att 

förklara svaren eller att ange orsaken till att inte slutföra enkäten är det oklart varför de 66 

personerna inte svarade på alla frågor. Det fanns dock möjlighet att skriva ett mail till mig eller 

skicka ett meddelande på Messenger, vilket gjordes av två personer. En deltagare skrev att hen 

valde att inte skicka in frågorna på grund av att det inte fanns möjlighet till kommentarer. En 

annan skolkurator var i behov att förklara sina svar, dock kunde de förklaringarna inte bli 

kopplade till just hens svar på grund av anonymiteten.  

Under hela undersökningen har jag försökt att i den högst möjliga mån ta hänsyn till de 

fyra etiska principer som nämns i All European Academics (ALLEA), den europeiska kodexen 

för forskningens integritet, nämligen tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar 

(Vetenskapsrådet, 2020).  
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Mätinstrument 

Som mätinstrument användes en elektronisk enkät som bestod av tre delar, varav första delen 

omfattade fyra demografiska frågor om kön, ålder, arbetsplats (grundskola, gymnasium eller 

annat) och antal år erfarenhet som skolkurator.  

Del två omfattade en fråga som var uppdelad i 12 påståenden som handlade om 

salutogena indikatorer på hälsa. Påståendena utgick från deltagarnas självskattning under de 

senaste fyra veckor om bland annat känslor, beslutsamhet, koncentration, känslomässig balans 

och energi. Denna del av enkäten togs från The Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS; 

Bringsén, Andersson & Ejlertsson, 2009) och utformades som semantisk differential, det vill 

säga att frågorna går från positiv till negativ med hjälp av motsatsord. Varje påstående kan 

besvaras med hjälp av en skala på sex nivåer, var nivå sex står för mest positiv och nivå 1 för 

mest negativ. Exempel på påståenden är känt mig glad, optimistisk – känt mig nedstämd, dyster 

och haft mycket energi – haft lite energi (Bringsén et al., 2009). 

Enkätens tredje och sista del innehöll sex frågor om upplevelser om arbete och 

arbetsplats, med sammanlagt 32 påståenden, som är tagna från The Work Experience 

Measurement Scale (WEMS; Nilsson, Bringsén, Andersson, & Ejlertsson, 2010). Påståendena 

i WEMS kan kopplas till känsla av sammanhang, ansträngning, belöning, utmaning, krav, 

kontroll och stöd. De sex frågorna innefattar stödjande arbetsförhållanden, individuella 

upplevelser, självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap och förändringsarbete. Påståendena 

inom varje fråga har en Likertskala på sex nivåer från Instämmer helt (6) till Tar helt avstånd 

(1). Exempel på påståenden är Jag trivs på mitt arbete och Jag bestämmer själv mitt 

arbetstempo. Lika som SHIS har WEMS ett salutogent perspektiv (Nilsson et al., 2010). 

  

 

Metod 

För att få fram tidigare forskning kring syftet och frågeställningar i föreliggande studie letades 

artiklar i databanken PsycInfo. Sökord som användes var school counselor, stress, stress factor, 

job satisfaction, wellbeing, mental health, sense of coherence och workplace. Avgränsningen i 

tid var artiklar från år 2000 och senare, för att undvika att resultaten var allt för gamla och 

därmed inte representativa för nutiden. Vidare granskades referenslistorna i artiklarna som 

hittades, för att få ännu mer material. Inkluderingskriterier var att artiklarna skulle handla om 

skolkuratorer eller om arbetsglädje och/eller psykisk hälsa bland andra yrkesgrupper.  

För att hitta en validerad enkät som redan var skriven i det svenska språket genomsöktes 

Diva på hemsidan www.hkr.se och användes sökorden arbetsglädje, arbetsmiljö, stress, 

salutogent perspektiv och friskfaktorer, vilket slutligen resulterade i enkäterna SHIS (Bringsén 

et al., 2009) och WEMS (Nilsson et al., 2010). Efter samtycke av enkäternas författare att 

använda enkäterna digitalt samt att slå ihop dem, gjordes en elektronisk enkät som skapades på 

hemsidan www.webbenkater.com. För att nå så många skolkuratorer som möjligt lades enkäten 

ut i Facebookgruppen Bollplank för skolkuratorer som har över 1700 medlemmar samt i 

Facebookgruppen Sveriges Skolkuratorer med nastan 1500 följare. Vidare uppmanades 

medlemmar i Facebookgruppen att sprida enkäten bland deras kollegor som inte har Facebook 

och lades ut en länk till enkäten på hemsidan www.skolkuratorer.nu. 

Nilsson et al. (2010) bröt ner WEMS-frågorna till sju områden: Krav, stöd, 

ansträngning, utmaning, kontroll (autonomi), KASAM (begriplighet, hanterbarhet, 

meningsfullhet) och belöning. Dessa sju områden togs med som prediktorvariabler i 

dataanalysen. Efter en första multipel linjär regressionsanalys verkade det dock finnas höga 

signifikanta korrelationer mellan ansträngning och krav (r = 0.946, p < .001) och mellan 

belöning och stöd (r = 0.890, p < .001). Multikollinearitet hittades bland prediktorerna krav 

(VIF = 10.296, toleransvärde 0.097), ansträngning (toleransvärde 0.104), stöd (toleransvärde 

0.162) och belöning (toleransvärde 0.196), vilket resulterade i en ändring av 

http://www.hkr.se/
http://www.skolkuratorer.nu/
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prediktorvariablerna. Eftersom två av tre frågor ingick i såväl belöning som stöd, togs bort 

variabeln belöning. Även variabeln krav togs bort om samma anledning, så att det fanns fem 

prediktorer kvar, nämligen ansträngning, stöd, utmaning, kontroll och KASAM: 

● Ansträngning: Att hinna med arbetsuppgifterna som planerat, utan stress och att inte 

behöva arbeta utöver den planerade arbetstiden. 
● Stöd: Att få feedback, råd och praktisk hjälp, att stödja och uppmuntra varandra, att 

uppleva en god stämning på arbetet samt välfungerande rutiner.  

● Utmaning: Att arbetet upplevs som en stor utmaning. 
● Kontroll: Att själv bestämma vad, hur och när skall utföras och i vilket tempo samt att 

uppleva arbetet som varierande och att man utvecklas i sitt arbete. 
● KASAM: Att trivas på arbetet samt att arbetsgivaren satsar på hälsan, att uppleva arbetet 

som meningsfullt och att gå dit med glädje, bra ledarskap av chefen och väl genomtänkta 

förändringar i arbetet.  
Som beroende variabel med namnet psykisk hälsa användes en sammanslagning av de områden 

som beskrevs av Bringsén et al. (2009) i SHIS-frågelistan: Stress, energi, kognitiv förmåga 

(koncentration, kreativitet, beslutsamhet), känslouttryck, social förmåga, moraliskt tillstånd, 

sömn och sjukdom. Jag valde att ta med alla nio aspekter i variabeln psykisk hälsa eftersom jag 

anser att alla dessa aspekter ingår i beskrivningen av psykisk hälsa (Folkhälsomyndigheten, 

2020-a; Psykologiguiden, 2020; WHO, 2020).  

Först analyserades nivåer av psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige. Sex 

respondenter hade missing data, varav en inte hade svarat på alla frågor om psykisk hälsa, så 

därför exkluderades denna deltagare helt. Fem andra respondenter hade missat att svara på en 

fråga var och för dessa deltagare användes medelvärdet på själva frågan istället. Nivåerna fanns 

på en skala från 1 till 6, var 1-2 definierades som lägre nivåer och som 5-6 som högre nivåer av 

psykisk hälsa. Av alla deltagare uppskattade 2,6% (nio personer) en hög nivå av psykisk hälsa 

bland sig själva medan 13,7% (47 personer) ansåg ha en låg nivå av psykisk hälsa. Det 

fullständiga resultatet visas i figur 1.  
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   Figur 1. Antal skolkuratorer i Sverige på olika nivåer av psykisk hälsa.  

Varje färg motsvarar en nivå av psykisk hälsa.  

 

 

För att avgöra av någon av de fem prediktorvariablerna kunde förutsäga psykisk hälsa 

bland svenska skolkuratorer användes en multipel linjär regressionsanalys. Variablerna var 

normalfördelade, det fanns inga outliers och sambandet var linjärt. Efter justeringarna som 

nämnts under ”procedur” förelåg det ingen multikollinearitet. Det fanns missing data på fyra 

personer, varav tre hade missat en enstaka fråga. För dessa tre deltagare togs medelvärdet på 

respektive fråga. Den fjärde deltagare hade inte svarat på 28% av frågorna och det var därför 

att data av denna deltagares data togs bort helt.  

Regressionsmetoden som användes var forced entry, vilket innebär att alla fem 

prediktorer togs med samtidigt (Field, 2018), med psykisk hälsa som beroende variabel.  

 

 

Resultat 

Tabell 2 visar signifikanta korrelationer mellan psykisk hälsa och fyra prediktorer, nämligen 

ansträngning, stöd, kontroll och KASAM, vilket medger en bättre psykisk hälsa när en av eller 

alla fyra variabler ökar. Ingen signifikant korrelation med utmaning hittades.  
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  Tabell 2. Korrelationsmatris för prediktorerna utmaning, kontroll, KASAM, stöd och  

  ansträngning för psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige 

 Psykisk 

hälsa 

Utmaning Kontroll KASAM Stöd Ansträng-

ning 

Psykisk hälsa 1.000      

Utmaning .016 1.000     

Kontroll .543* .135** 1.000    

KASAM .456* .153** .644* 1.000   

Stöd .520* .063 .618* .819* 1.000  

Ansträngning .437* -.016 .433* .396* .366* 1.000 

  Not. * p < 0.001, ** p < 0.01 

 

 

Resultaten visade även att det fanns tre signifikanta prediktorer för psykisk hälsa bland 

svenska skolkuratorer, nämligen ansträngning (t(326) = 4.50, p < .001), stöd (t(326) = 4.22, p 

< .001) och kontroll (t(326) = 5.17, p < .001). Utmaning (t(326) = -0.66, p = .512) och KASAM 

(t(326) = -1.16, p = .249) verkade vara negativa prediktorer för kuratorernas psykiska hälsa, 

dock ej signifikanta. Regressionen som helhet hade signifikant förklaringsstyrka (F = 41.89, p 

< .001) och 39,10% av variansen förklarades av prediktorerna (se tabell 3).  

 

 

  Tabell 3. Utmaning, kontroll, KASAM, stöd och ansträngning som prediktorer för psykisk  

  hälsa bland skolkuratorer i Sverige. Bias korrigerad på 95% och accelererade  

  konfidensintervall inom parenteser. Konfidensintervall och standard errors baserade på  

  1000 bootstrap urval. 

 B SE B β p 

Constant  0.74 

(0.36, 1.11) 

0.20  0.001 

Utmaning -0.02 

(-0.10, 0.05) 

0.04 -0.03 0.512 

Kontroll 0.42 

(0.26, 0.58) 

0.08 0.31 0.001 

KASAM -0.09 

(-0.27, 0.09) 

0.08 -0.09 0.249 

Stöd 0.33 

(0.16, 0.49) 

0.08 0.33 0.001 

Ansträngning 0.18 

(0.10, 0.26) 

0.04 0.22 0.001 

  Not. Justerat R2 = 0.38, p < 0.001 

 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det finns faktorer i skolkuratorers 

arbetssituation som predicerar psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige. Frågeställningar 

som studerades var hur svenska skolkuratorer upplever sin psykiska hälsa och vilka prediktorer 

utifrån arbetssituationen förorsakar psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige. Resultatet 

visade att 2,65% av deltagarna tyckte att de har den högsta nivån av psykisk hälsa, medan 

13,53% av deltagarna tilldelade sig själva den lägsta nivån av psykisk hälsa. Resultaten visade 

även att stöd, kontroll och ansträngning var signifikanta prediktorer för skolkuratorernas 

psykiska hälsa men inte KASAM och utmaning.  
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Stöd i arbetet omfattade i föreliggande studie att stödja och uppmuntra varandra samt 

en god stämning på arbetsgolvet, att det finns välfungerade rutiner och att man får feedback och 

praktisk hjälp och stöd. Resultaten visade en ökad psykisk hälsa bland skolkuratorer när de här 

aspekterna upplevdes som positivt. Detta är i linje med studien gjord av Gündüz (2012) som 

fann socialt stöd som orsak till ökat självförtroende och mindre utbrändhet, men även med 

resultaten i Baggerly och Osborns (2006) studie som fann handledning som prediktor för 

arbetstillfredsställelse.  

Prediktorn kontroll omfattade aspekter som att utvecklas i arbetet, att arbetet är 

varierande och att själv kunna bestämma vad, hur och när som skall utföras i arbete samt att 

själv kunna bestämma sitt arbetstempo. Även denna prediktor visade påverka skolkuratorernas 

psykiska hälsa: Ju mer kontroll desto bättre psykisk hälsa. Detta gick i samma riktning som i 

studierna av Baggerly och Osborn (2006), Randick et al. (2019) och Nas et al. (2017), som 

hittade ett positivt samband mellan lämpliga arbetsuppgifter och arbetstillfredsställelse, vilket 

ger en känsla av självständighet i själva arbetet. Att göra ”roligare” uppgifter gör att 

skolkuratorerna mår bättre, både i USA, Turkiet och i Sverige.  

Även ansträngning visade sig vara en prediktor för skolkuratorernas psykiska hälsa. 

Denna variabel handlade om att hinna med arbetsuppgifter utan stress och utan att behöva jobba 

över samt att avsluta arbetsuppgifterna på det sättet som var planerat. Skolkuratorer som 

upplevde att de gjorde detta, upplevde en lagom nivå av ansträngning så slutsatsen var att 

mindre stress förorsakar en bättre psykisk hälsa, vilket är jämförbart med resultatet i studien av 

Shatté et al. (2017) som fann att stress förvärras i svåra arbetsmiljöer. När arbetsmiljön är bättre 

förminskas stressen och förbättras den psykiska hälsan. Studien av Shatté et al. (2017) gjordes 

dock inte bland skolkuratorer så det skulle vara intressant att undersöka detta. Då skulle även 

resiliens kunna tas med som undersöksvariabel eftersom Shatté och kollegorna (2017) hittade 

resiliens som skyddande faktor för stress, utbrändhet och sömn, vilka är några faktorer som togs 

med i variabeln psykisk hälsa i föreliggande studie. Ansträngning var även ett viktigt resultat i 

studien av Baggerly och Osborn (2006) som fann att ansträngning ska motsvara graden av 

belöning som skolkuratorer upplever så att de känner sig mer nöjda på arbetsplatsen. Eftersom 

det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa kan resultatet i 

föreliggande studie tolkas som jämförbart med Baggerly och Osborns (2006). Detta bekräftades 

även i studien gjord av Greenham et al. (2019), som fann att för höga nivåer av ansträngning 

predicerade större benägenhet till arbetsplatsförändring. Allt detta tyder på att 

ansträngningsnivå ska vara lagom för att minska stress, öka arbetstillfredsställelse och för att 

se till att skolkuratorer vill vara kvar på sitt arbete.  

 

I motsatsen till vad Graeser (2011) fann i sin studie verkade KASAM inte vara en prediktor för 

psykisk hälsa bland svenska skolkuratorer. Det är snarare tvärtom, nämligen att psykisk hälsa 

skulle minska en aning (0.09) när nivån av KASAM ökar, dock var detta samband ej signifikant. 

En förklaring för skillnaden mellan Graesers (2011) studie och föreliggande uppsatsen kan vara 

att det handlade om olika yrkesgrupper och dessutom om olika länder: Graeser (2011) studerade 

medarbetare på ett universitet i Tyskland medan föreliggande studie gjordes bland skolkuratorer 

i Sverige. En annan förklaring kan ha att göra med beskrivningen av KASAM: Graeser (2011) 

ansåg KASAM som en grund för en dynamisk interaktion mellan organisationen och individen 

vilket kräver en tydlig kommunikation medan KASAM i föreliggande uppsatsen ingick i 

frågorna som handlade om ledarskap och förändringsarbete, med bland annat kommunikation 

och beslutsfattande som bakomliggande aspekter (sammanlagt 12 frågor) men även om trivsel 

på arbetet och känslan av meningsfullhet. Dessutom tog KASAM i föreliggande studie en stor 

plats i enkätdelen om arbetssituationen, nämligen 17 av 32 frågor, alltså lite drygt hälften av 

alla frågor. För att studera denna prediktor framöver skulle det vara av intresse att analysera 

dessa 17 frågor på nytt och möjligen göra en annan indelning av variabler.  
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Samma fundering kan man ha kring utmaning, som utgjorde bara en fråga av de 32 

frågorna som handlade om arbetssituationen och dessutom inte verkade vara en prediktor för 

psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige. Trots att Graeser (2011) beskrev utmaning som en 

del i komponenten meningsfullhet i KASAM fanns utmaning inte med i frågorna som handlade 

om KASAM i föreliggande studien, utan beskrevs som en variabel för sig (Nilsson et al., 2010). 

Eftersom utmaning bara handlade om en fråga kan övervägas om utmaning och KASAM kunde 

slås ihop som en variabel och testas på nytt eller att ta med i en möjlig omdefiniering av 

KASAM som beskrevs i föregående stycket. Man ska även ha i åtanke att beskrivningen av 

KASAM är mycket omfattande och kan avvika från beskrivningar av samma begrepp i tidigare 

forskning.  

 

Lika som en del tidigare forskning i olika länder, bland olika yrkesgrupper och i olika åldrar 

(Shatté et al., 2017; Tankha, 2011; Wright et al., 2007; Zhai et al., 2009) hittades även i 

föreliggande studien samband mellan arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa. Detta kan 

innebära att arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa korrelerar med varandra, oavsett var man 

bor, vad man jobbar med eller hur gammal man är. En ömsesidig effekt mellan 

arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa kan vara av intresse för arbetsgivare men även för 

arbetstagare: Arbetstillfredsställelse leder till en bättre psykisk hälsa och högre nivåer av 

psykisk hälsa bidrar till högre nivåer av arbetstillfredsställelse. Denna vetskap kan ömsesidigt 

bidra till förbättring av såväl psykisk hälsa som arbetstillfredsställelse, vilket enligt mig skulle 

kunna innebära att arbetsgivare borde satsa på de faktorerna som signifikant predicerar psykisk 

hälsa bland arbetstagare så att de mår bättre både på jobbet och privat. Konkret innebär det då 

att stöd, ansträngning, kontroll, affekt, självkänsla, självförmåga, personlig utveckling, 

utmaningar och det sociala klimatet kan bidra till psykisk friskare arbetstagare samt mer 

arbetsglädje bland arbetstagarna. Dock kan även resiliens vara en variabel att studera vidare 

eftersom enligt Shatté et al. (2017) påverkar resiliens arbetsprestation oavsett miljö.  

 

Eftersom föreliggande studie var inriktad på det salutogena perspektivet fokuserades inte på 

prediktorer som påverkar psykisk hälsa negativt. I framtiden skulle man dock kunna studera 

även negativa prediktorer för att förbättra arbetsmiljöer och på så vis främja psykisk hälsa bland 

skolkuratorer. Även effekten av resultaten i föreliggande uppsatsen på spilloverteorin (Zhai et 

al., 2009) kan vara ett ämne för framtida forskning.  

Även fler demografiska aspekter som inte togs med i enkäten i denna studie kan vara 

betydelsefulla, till exempel kuratorernas familjesituation, lön, att arbeta på urbana eller icke-

urbana skolor och vilka typer av uppgifter skolkuratorer främst gjorde. Trots att sådana aspekter 

kan påverka både kuratorernas arbetssituation eller arbetstillfredsställelse och deras psykiska 

hälsa fanns de inte med i enkäten. Anledningen till det var att fokuset skulle ligga på upplevelser 

av aspekter av de primära dagliga arbetsuppgifterna och inte på sekundära dock ej oviktiga 

arbetsfaktorer.  

Några metodiska aspekter behöver också diskuteras. Fördelningen av antalet frågor per 

prediktor kan ifrågasättas: Den varierade från en fråga om utmaning till 17 frågor som handlade 

om KASAM, så att en positiv bedömning på frågan om utmaning hade mycket större betydelse 

än samma svar på en fråga om KASAM och kan möjligen ha påverkat resultatet. Det kan vara 

värt att titta igenom frågorna angående KASAM igen och begränsa antalet samt att möjligtvis 

få in fler frågor som har med utmaning att göra, eller helt enkelt sammanfoga dessa två 

variabler. Då skulle det dock fortfarande vara en stor skillnad med de resterande tre variablerna 

ansträngning, stöd och kontroll, som hade tre, fem respektive sex frågor. Anledningen att 

fördelningen såg ut som den gjorde var enkätens validitet: Uppdelningen av frågorna i 

prediktorerna gjordes av Nilsson et al. (2010) som hade testat enkätens validitet vilket gör själva 

undersökningen mer pålitlig.  
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Prediktorn KASAM utmärkte sig även vid regressionsanalysen: Vid den forced-entry-

metoden visade sig KASAM inte vara en signifikant prediktor medan den blev signifikant när 

den testades enskilt. Detta innebär att KASAM skulle kunna vara en prediktor för 

skolkuratorernas psykiska hälsa om den skulle vara den enda variabeln som skulle testas i en 

enkel regressionsanalys. Även med en stepwise regression, med KASAM som första variabel, 

framträdde ett positivt signifikant resultat samt i kombination med ansträngning, dock inte i 

kombination med de övriga tre prediktorerna (stöd, utmaning och kontroll). Den sistnämnda 

metoden är dock inte att föredra på grund av större risk för typ II fel (Field, 2018) så dessa 

resultat kan bortses ifrån. Det kan däremot vara av intresse att fokusera mer på KASAM, 

framförallt med tanke på antal och typ av enkätfrågor som ingick i denna prediktor samt att 

Graeser (2011) hittade ett positivt samband mellan KASAM och psykisk hälsa, även om det 

inte handlade om skolkuratorer i hennes studie. För att jämföra ännu bättre skulle det vara bra 

att leta efter fler tidigare studier som studerade samma samband.  
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Bilaga 1: Följebrevet till enkät 

 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Jantje Ploeg och läser magisterprogrammet i psykologi på högskolan i Kristianstad. 

Nu är det dags för mitt examensarbete, vilket handlar om psykisk hälsa bland skolkuratorer i 

Sverige. Jag skulle uppskatta om du som är skolkurator vill medverka på min undersökning 

genom att svara på bifogad enkät. Det tar ungefär 10-15 minuter att svara på alla frågor. 

Deltagandet är frivilligt och anonymt och du får avbryta enkäten när som helst.  

Du når enkäten genom att klicka på följande länk: 

 

https://www.webbenkater.com/s/591a245  

 

Enkäten kommer att vara tillgänglig till och med den 19 mars 2020 kl. 23:59. 

Du får även gärna sprida enkäten till dina kollegor som inte har Facebook eller inte hört om 

denna undersökning ännu. 

 

Tusen tack på förhand! 

 

 

 

https://www.webbenkater.com/s/591a245

