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The aim of this study was to examine, in the work against bullying how collaboration between 

the school counselor and other professions is described by the different professions within the 

student health team as well as how they describe that the different competencies involved in 

such teams shapes problem definitions and solutions. The student health (swedish- 

elevhälsoteamet) team of which the study is based on consists of different professions such as 

school counselors, school nurses, special education teachers, school psychologists and school 

principles. We have interviewed representatives of all the above mentioned professions with 

the exception of school psychologists using a qualitative research design. In this study we 

have chosen to focus on two student health teams from two different primary schools located 

in a middle-sized municipality in southern Sweden. We have analysed the results using new 

institutional theory and the terms domain and power. 

 

The main conclusion of the study is that school counselors themselves feel they have a 

specific knowledge regarding bullying but have difficulties in capitalizing on it while 

collaborating with the other professions in the student health team. In line with early research 

the school counselors also feel marginalised by the fact that they are the only professional 

social workers in a work place mainly dominated by educationalists. Other problems facing 

school counselors and similarly affecting the collaboration with other professions within the 

school and particularly in the student health team are indistinct roles, less contact with 

students and restriction due to confidentiality. 
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1 Bakgrund 

 
1969 började benämningen mobbning användas som uttryck för att beskriva ett beteende hos 

människor. Det var Peter Paul Heinemann som lanserade begreppet ”mobbning”. Med det 

begreppet ville han benämna ett beteende där barn i skolan tillsammans i grupp, psykiskt eller 

fysiskt, attackerar ett ensamt barn (Larsson 2010, s 137).  I sin artikel om mobbning: ”Ett 

tidsbundet socialt problem?” skriver Larsson (2010) att det dröjde, fram till 1970-talet i 

Skandinavien och ett decennium senare internationellt, innan mobbning betraktades som ett 

socialt problem. Detta var något som i sin tur kunde ha betydelse för hur samhället agerade mot 

problemet. Att det dröjde så länge betyder inte, enligt Larsson (2010), att mobbning som 

fenomen inte förekom före den tiden men eftersom det inte betraktades som ett socialt problem 

var det inte heller aktuellt att sätta in åtgärder för att lösa problemet. Vidare menar Larsson 

(2010) att vad som betraktas som socialt problem har varierat genom tiderna. En exakt 

definition av socialt problem finns inte men för att ett fenomen eventuellt ska kunna betraktas 

som ett socialt problem finns det en rad kriterier som måste uppfyllas (Larsson 2010, s. 135). I 

ljuset av den bakgrunden är frågan om mobbning idag ses som ett socialt problem?  

 

För att ett problem eventuellt ska kunna betraktas som ett socialt problem skall det enligt 

Larsson (2010) först och främst ha en koppling till den sociala sfären samt vara ett oönskat 

problem. För det andra ska det finnas en koppling mellan förekomsten av problemet, i det här 

fallet mobbning och de olika samhällsstrukturerna exempelvis skolan och arbetsplatser 

eftersom mobbning oftast förekommer där det råder formaliserade sociala ordningar (Larsson 

2010, s. 135). Ett annat kriterium som har betydelse för vad som anses som socialt problem är 

att fenomenet diskuteras i massmedia. Idag uppfyller mobbning alla dessa kriterier och därför 

anses det vara ett socialt problem (Larsson 2010, 136). En stor del av den mediala 

rapporteringen handlar om olika typer av kränkningar i skolan. Att kränka är enligt 

nationalencyklopedin (2014) att angripa en person i ord eller handling i syfte att förnedra den.  

 

Det senaste exemplet är fallet internatskolan Lundsberg där det rapporterades i media att en 

nollningssituation på skolan ledde till att några elever brände andra elever med strykjärn 

(Dagens Nyheter 2013). Nollning beskrivs som en förnedrande behandling som de nya eleverna 

på skolan utsätts för av de gamla eleverna (Nationalencyklopedin 2014). Detta har skapat en 

stor debatt kring mobbning och andra liknande kränkningar. I samband med den rapporteringen 

uppmärksammades problemet än en gång i samhällsdebatten. Kritiken kom omedelbart så fort 
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händelsen uppmärksammades i media, något som talar för att mobbning är ett oönskat problem 

(Welander 2013). Fallet Lundsberg visar också kopplingen mellan förekomsten av mobbning 

och sociala ordningar. I en rapport i Dagens Nyheter beskrivs hur de äldre eleverna ser de yngre 

eleverna som slavar (Lisinski 2013). En sak som lyfts i och med den här händelsen är otydlig 

ansvarstillskrivning och ansvarsfördelning i arbetet mot mobbning. Till exempel när händelsen 

uppmärksammades i media tog ingen på sig ansvaret utan de ansvariga började istället skylla på 

varandra och slog ifrån sig kritiken som då riktades mot dem (Lagerwall & Svahn 2013). I 

samband med den nya skollagen infördes elevhälsan som ska jobba för att skapa en bra 

arbetsmiljö för eleverna på skolan genom att bland annat arbeta mot kränkande behandlingar. 

Även om huvudansvaret fortfarande ligger på skolans huvudman så är en tydlig uppdelning av 

uppgifterna inom skolans organisation något som kan bidra till att förtydliga 

ansvarsfördelningen (Skolverket, 2012). 

 

Mobbning är ett problem som kan kräva insatser av olika slag, något som förutsätter samverkan 

mellan olika professioner. Av Statens Offentliga Utredning (SOU 2000:19) ”Från dubbla spår 

till elevhälsa” framgår det att i den nya skollagen sammanslogs det som tidigare kallades 

elevvård och skolhälsovård till det som idag kallas elevhälsa. Det framgår också i den nya 

skollagen att eleverna i förskolan, grundskolan och gymnasium ska ha tillgång till elevhälsa 

som omfattar medicinska, psykosociala, psykologiska samt specialpedagogiska insatser 

(Hylander 2011, s.1). 

 

Hylander (2011) som i en fog-rapport har skrivit om: ”Samverkan- professionellas 

föreställningar på elevhälsoarenan”, menar att tanken med sammanslagningen av det som 

tidigare kallades elevvård och skolhälsovård till elevhälsa var att elevhälsan skulle ses som 

något som alla i skolan har del i och kan bidra till. I elevhälsoteamet är det vanligt att det ingår 

skolkurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare, lärare och specialpedagog. Trots 

sammanslagningen till elevhälsoteamet och många utredningar runt det, finns det väldigt lite 

aktuell forskning i Sverige om elevhälsoteamets organisation och resultat (Hylander 2011). 

Med tanke på att mobbning är ett mångsidigt problem har denna bristande forskning väckt vårt 

intresse. Av den anledningen kommer vår studie att handla, inte bara om själva fenomenet 

mobbning i sig, utan studiens fokus kommer att ligga på hur de som har i uppgift att motverka 

problemet mobbning i skolan, samverkar över professionsgränserna. 
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Hylander (2011, s. 6) visar att mångprofessionella team har vissa svårigheter som just beror på 

att de är mångprofessionella. Ett exempel på svårigheterna som Hylander lyfter fram är det hon 

kallar professionell etnocentricitet, det vill säga att man ser sin egen profession och kunskap 

kopplad till den som överlägsen andras (Hylander 2011, s. 4). Backlund (2007) skriver om 

elevvården i grundskolan i sin doktorsavhandling där hon beskriver att elevhälsan idag handlar 

om samverkan. Det är flera professioner som ska samverka för att nå resultat i arbetet mot 

mobbning. Samtidigt beskriver hon att skolkuratorer upplever sig ha en utsatt situation med att 

vara ensamma bland starkare professioner i skolmiljön, antingen på grund av att de andra 

professionerna är fler till antalet eller att de har en tydligare agenda på vad de ska utföra. Vi 

kunde i Backlunds (2007) avhandling se ett problem med samverkan mot mobbning i de fall 

skolkuratorn hade svårt att hävda sin kunskap inför starkare professioner i elevhälsoteamet. 

 

2 Problemformulering 

 
Backlund (2007) beskriver att skolkuratorerna många gånger anpassar sin verksamhet till vad 

de starkare professionerna förväntar sig av skolkuratorerna. Hon framställer skolkuratorns 

uppgift i skolan utifrån att skolkuratorn ska jobba för en bra miljö i skolan och att skolkuratorn 

är den främsta aktören när det gäller socialt arbete i skolan. Backlund (2007) beskriver att om 

skolkuratorn uppfyller andra professioners förväntningar så finns det risk för att skolkuratorns 

kompetens minimeras bland de andra ”starkare” professionerna. Vi kan se att det finns ett 

problem med att skolkuratorn, som i skolan bli styrd av andra starkare professioner, samtidigt 

enligt Backlund (2007) ska vara den främsta aktören när det gäller socialt arbete på skolorna. 

Backlund (2007) beskriver inte varför skolkuratorn är den främsta när det gäller socialt arbete 

men det finns andra forskare som ytterligare styrker deras legitimitet att jobba med frågor om 

mobbning. Nygren (2012) beskriver till exempel i sin doktorsavhandling ”Självrapporterad 

hälsa hos ungdomar i Umeåregionen”, att skolkuratorns mål är att jobba med hälsofrågor men 

inte heller hon utvecklar vidare resonemanget kring detta. Lagen är tydlig i dess intensioner att 

skolkuratorerna har del i det sociala arbetet i skolan. Lagtexten i 2 kap 25 § skollagen beskriver 

skolkuratorn som en av flera professioner som ska förebygga och vara tillgängliga i arbetet med 

elevhälsan. SOU (2000:19, s 336) skriver: ”Elevvården, med skolpsykolog och skolkurator, 

spelar en särskilt viktig roll som stöd till elever som t.ex. utsätts för mobbning.”  Även 

skolkuratorerna själva har försökt definiera sin roll i skolan. Skolkuratorerna beskriver sina 
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arbetsuppgifter som viktiga, då de bär på specialkompetens för både individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå. 

Skolkurator tillför social och psykosocial kompetens på individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå för att främja elevers lärande och 

utveckling (Svenska skolkuratorers förening 2010). 

 

Skolkuratorns uppgift beskrivs alltså ha en viktig roll när det gäller det sociala arbetet på 

skolorna för att skapa en bättre miljö mot mobbning.  

Vi ser på forskningsproblemet utifrån domänbegreppet och maktbegreppet för att belysa och 

förstå konflikter som uppstår då flera professioners områden går in i varandra. Grape (2001, s. 

31) beskriver att olika organisationer strävar efter att ha legitimitet för att kunna tolka olika 

domäner och på det sättet skaffa sig ett tolkningsföreträde inom området. Domäner, menar Scott 

(2003), är när en organisation anser sig vara rättmätiga talesmän för ett område till exempel för 

mobbning. Scott (2003) menar att den som ”äger” domänen är den som får bestämma över 

problemdefinition och lösning. I elevhälsoarbetet möts professionerna för att jobba 

tvärprofessionellt mot mobbning men detta kan skapa en domänkonflikt då professionerna 

samverkar. Domänkonflikt betyder att flera aktörer inte kommer överens om vad som ska 

utföras i verksamhetsområdet och alla gör anspråk på att ha legitimitet att tolka domänområdet 

(Grape 2001, s. 32).  

För att förstå skolkuratorns roll i det tvärprofessionella samarbetet mot mobbning så vill vi 

också förstå skolornas organisationsstruktur i arbetet mot mobbning. Till vår hjälp har vi använt 

oss av nyinstitutionell organisationsteori som enligt Johansson(2006) beskriver hur 

organisationer påverkas av institutionella krav och att organisationen vill anpassa sig till kraven 

för att få belöning i form av legitimitet. I vår studie handlar det om organisationen skolan. 

Som vi har beskrivit ska skolkuratorn ha en roll i mobbningsarbetet. Detta betyder att 

samverkan kring problemdefinitioner och anspråk på att definiera goda lösningar på problemet 

mobbning i skolan, ska inbegripa skolkuratorns yrkesspecifika kunskaper och kompetenser. Det 

kan dock uppstå domänkonflikter när elevhälsoteamet ska samverka mot mobbning, särskilt 

mot bakgrund av det Backlund (2007) beskriver om att skolkuratorerna har svårt att hävda sin 

kompetens i elevhälsoteamet.  Arbetsuppgiften är öppen för olika professioners tolkningar och 

skolkuratorns roll, erkännande och legitimitet är oklar i relation till andra professioner och 

skolledning. 
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3 Syfte 

  
Syftet med denna studie är att, i arbetet mot mobbning, undersöka hur samverkan mellan 

skolkurator och andra professioner beskrivs av de olika professioner som ingår i 

elevhälsoteamet samt hur de beskriver att problemdefinitioner och lösningar formas av skilda 

kompetenser som ingår i sådana team. 

 

4 Frågeställning 

 
Hur beskrivs ansvarsfördelningen mellan professionerna? 

På vilket sätt kan skolkuratorns kunskaper och kompetenser begränsas och främjas i arbetet mot 

mobbing till följd av professionsöverskridande samverkan? 

På vilket sätt kan samverkan kring antimobbingsarbetet medföra särskilda dilemman för 

skolkuratorns yrkesroll? 

 

5 Tidigare forskning 

 
Vi har valt att dela upp detta avsnitt i tre delar. Först börjar vi med att beskriva samverkan för 

att kunna ge en helhetsbild av hur samverkan allmänt fungerar. Sedan kopplar vi det till 

samverkan mellan professionerna innan vi avslutar med samverkan mot mobbning.  

Denna uppdelning har vi gjort för att ge läsaren en bredare bild av tidigare forskning om 

samverkan för att sedan stegvis närma oss kärnan i vårt forskningsproblem och beskriva 

tidigare forskning kring samverkan mot mobbning. 

 

5.1 Samverkan  
 

Enligt Danermark och Kullberg(1999, s. 35) finns fyra olika typer av samverkan eller 

samarbete. Kollaboration (samverkan), koordination (samordning), konsultation (konsultering) 

och integration (sammansmältning). Kollaboration innebär att man samarbetar kring en specifik 

fråga medan koordination handlar om att slå ihop insatser från olika myndigheter i syfte att 
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förbättra resultat. Konsultation handlar om vägledning eller att ge råd till någon annan medan 

integration går ut på att verksamheter går samman och till stor del gör samma uppgifter. Av de 

här fyra typerna av samverkan eller samarbete kommer vi att fokusera på kollaboration 

(samverkan) eftersom vår forskning handlar om den typen av samverkan där man samverkar 

kring en specifik fråga vilket i vårt fall är mobbning. Ingela Thylefors (2013, ss. 35-36) som har 

forskat om tvärprofessionellt teamsamarbete menar att orden samverkan och samarbete ibland 

används som om de vore av samma betydelse men många forskare skiljer på dem. Danermark 

(2000, s. 15) är exempel på forskare som skiljer på samverkan och samarbete. Samarbete är 

enligt honom något vi gör i det vardagliga arbetet utan att vi ägnar oss åt någon vidare 

reflektion, medan samverkan, till skillnad från samarbete, är något vi gör under mer ordnade 

former och oftast tillsammans med andra som har en annan utbildningsbakgrund eller 

organisationstillhörighet. Vidare menar han att när man samverkar jobbar man i en avgränsad 

grupp med ett bestämt mål och mot ett specifikt problem (Danermark 2000, s. 15). 

 

Enligt Grape (2001, s. 161) började intresset för samverkan som arbetssätt för välfärdsstaten 

under 1990-talet. Det började med att staten sjösatte olika utredningar för att undersöka hur 

samverkan mellan myndigheter skulle formas. Efter några år spreds det nya arbetssättet till 

olika verksamhetsområden och senare utökades dess legitimitet efter politiska direktiv till 

förmån för dess användning (Grape 2001, s. 161).  

 

En annan anledning till varför samverkan sågs som en bra arbetsform var att den möjliggjorde 

en samling av resurser något som var gynnsamt för både den enskilde individen men även för 

samhällsekonomin (Grape 2001). Thylefors (2013) framhåller att samverkan fortfarande ses 

som ett effektivt sätt att organisera arbete i olika välfärdssektorer, inte minst inom hälso-

sjukvård. Enligt Thylefors (2013) hävdar de som argumenterar för samverkan, exempelvis inom 

sjukvården, bland annat att dagens komplexa vårdfrågor kräver komplexa lösningar som bara 

kan åstadkommas genom att samla olika kompetenser. Ett mobbningsproblem är också ett 

komplext problem som inte sällan är svårt att upptäcka utan samverkan. Genom samverkan 

skulle man kunna samla de resurser i skolan som är avsedda för antimobbningsarbetet och 

därmed minimera risken för att någon eller några utsätts för mobbning.  

 

Danermark (2000) har skrivit om en annan sida av samverkan nämligen varför det oftast 

misslyckas trots att det anses vara ett bra arbetssätt. Han visar i sin forskning att misslyckanden 

i samverkan oftast förklaras med att personkemin hos de inblandade inte fungerar. Enligt 
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Danermark (2000) tillfrågade i en undersökning representanter från Sveriges alla kommuner om 

betydelse av personkemin i samverkan och 85 procent av de tillfrågade framhöll vikten av 

personkemin i samverkan och menade att samverkan fungerar om personkemin fungerar och 

vice versa. Danermark (2000, s. 11) poängterar att personkemin kan ha en viss betydelse men 

att det krävs andra mer grundläggande förutsättningar för att samverkan ska fungera. 

Grundförutsättningarna kan vara organisationsuppbyggnad eller de samverkande personernas 

olika utbildningsbakgrund. Avsaknaden av just de grundläggande förutsättningarna i sig kan 

vara orsaken till varför de samverkande individerna inte kan fungera ihop. Vidare menar 

Danermark (2000) följande: att förklara en misslyckad samverkan med att personkemin inte 

fungerar, är ett sätt för de ansvariga att slippa ta ansvar för sitt misslyckande då de inte skapat 

förutsättningar för att samverkan ska fungera. Utifrån ovanstående kan vi konstatera att 

skolledningen kan ha en viktig roll i elevhälsoteamet som i vissa fall kan vara avgörande, inte 

bara för hur teamet utformas utan också för hur uppdraget genomförs. 

 

 

5.2 Samverkan mellan professioner 
 
Backlund (2007) beskriver att samverkan idag har blivit en vanlig arbetsform inte minst i 

skolans värld där den förekommer mellan olika aktörer både inom och utanför skolan. Vidare 

menar Backlund att många tidigare studier har visat att det finns brister i samverkan mellan de 

olika aktörerna trots att vikten av att samverka betonas i skolans styrdokument. Som exempel 

lyfter hon brister i samverkan mellan elevhälsoteamet och annan skolpersonal samt inom 

elevhälsoteamet, där svårigheter uppstår mellan de olika professionerna på grund av deras olika 

kunskapsbakgrund och därmed olika synsätt.  Att professionerna har skilda synsätt behöver inte 

bara ha att göra med att de har olika utbildningsbakgrund utan skillnaden kan också bero på att 

de tillhör olika organisationer och därmed företräder olika intressen. Detta exemplifierar 

Danermark (2000, s. 38) med tre socionomer där den ena kommer från socialtjänsten, den andra 

från skolan och den tredje från hälso- och sjukvården. Trots att de har samma utbildning och i 

stort sett ser sociala problem med samma glasögon menar han att de ändå kan ha vitt skilda 

synsätt som oftast har att göra med att de tillhör tre olika organisationer. 

 

Enligt Backlund (2007 s. 85) är andra svårigheter i samverkan otydliga gränser och 

överlappande arbetsuppgifter mellan de olika yrkesgrupperna i elevhälsoteamet, exempelvis 

mellan sjuksköterska och skolkurator. Även Bolin (2011, s.33) lyfter fram samma svårighet i 
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samverkan mellan professionerna. Båda författarna menar att det exempelvis finns oklarheter 

kring vilka uppgifter som ska utföras av skolkuratorn eller skolpsykologen men också vilka 

uppgifter som ska utföras mellan skolkuratorn eller skolsköterskan.  En ytterligare svårighet 

som lyfts fram i de få studier som tar upp skolkuratorns uppgifter i skolan är enligt Backlund 

(2007) skolkuratorns ensamhet i sin roll som socionom på pedagogernas arena. Skolkuratorerna 

anser att elevärenden som aktualiseras hos dem är i form av beställningar från lärare med på 

förhand bestämda problemformuleringar som inte sällan bygger på lärarnas synsätt.  

 

Enligt Backlund (2007) har andra studier visat att elevhälsopersonalen upplever påtryckningar 

från lärare och skolledning om val av insatser när ärenden aktualiseras hos dem. Nedanstående 

citat, som är hämtat från Backlund (2007, s. 30), ger en tydlig bild av hur samverkan utformas. 

Citatet säger också mycket om skolkuratorernas handlingsutrymme i sitt arbete med 

elevärenden, samt visar på en möjlig domänkonflikt, något som kan påverka samverkan mellan 

de olika professioner som ingår i elevhälsoteamet. 

 

Det innebär att man verkar i ett system som till stor del har ett annat 

synsätt, förhållningssätt och arbetssätt än socionomens ursprungliga. Där 

pedagogernas synsätt är det rådande om vad som är rätt att göra, vad som 

är lämpligt att säga, vad som är det bästa för den enskilde eleven, vad 

andra utanför skolan borde göra och också vad man som skolkurator 

borde göra i olika elevärenden (Backlund 2007, s. 30). 

 

Trots att skolkuratorerna känner sig i underläge, enligt ovan, finns det all anledning att anta att 

deras vilja att samverka trots allt är stark. Enligt Bolin (2011, s. 34) är socialarbetare den 

profession som är mest anpassad till att samarbeta med andra professioner. Hon menar att 

socialarbetare ser förmågan att samarbeta som en del av deras yrkesidentitet. 

 

5.3 Samverkan mot mobbning 
 
I arbete mot mobbning och andra kränkande handlingar förekommer samverkan över 

professionsgränserna.  Det i sin tur kan kräva en förmåga att samla de olika synsätt och 

kunskaper som olika professioner sitter på, för att dels kunna agera mot samma mål och dels se 

den övergripande bilden. Skolkuratorn har förmågan att använda sin kunskap för att bringa 

klarhet i exempelvis en mobbningssituation genom att kartlägga problemet ur ett 

helhetsperspektiv. Detta visar Biggs, Simpson och Gaus (2009) i sin studie om ett 

mobbningsfall i en amerikansk skola. Skolkuratorn i den aktuella skolan där studien är gjord 
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uppmärksammar att en skolelev mobbas och har av den anledningen tillkallat ett 

samverkansmöte med andra professioner. Syftet med mötet var att reda ut vilka faktorer som 

låg bakom mobbningen. Tillsammans kunde de olika professionerna hitta ett gemensamt 

arbetssätt och därmed hjälpa pojken. Författarna menar att en socialarbetare inte själv behöver 

uppfinna lösningar men kan med sin kunskap samordna andra professioners kunskaper för att 

tillsammans med andra lösa ett socialt problem. 

 

I sin avhandling beskriver Backlund (2007) arbetsuppgifterna för några av de professioner som 

ingår i elevhälsoteamet. Backlund beskriver skolsköterskan som elevhälsoteamets mottagning. I 

sin roll som skolsköterska träffar hon många elever och föräldrar i olika ärenden och får därmed 

ett bredare kontaktnät inom och utanför skolan. Skolsköterskan slussar vidare elever som 

behöver andra insatser exempelvis till skolkurator, skolpsykolog, eller skolläkare. Skolkuratorn, 

till skillnad från skolsköterskan träffar inte elever och föräldrar på samma sätt utan är beroende 

av att, till exempel skolsköterskan, slussar vidare elever som är i behov av skolkuratorn. 

Skolpsykologen är också beroende av exempelvis skolkuratorn som efter bedömning slussar 

vidare till psykologen för utredning som ju är psykologens legitimerade arbetsuppgift. Alltså 

krävs det samverkan professionerna emellan för att hitta lösningar på ett problem som 

mobbning. Inte sällan orsakas mobbningen av en mängd olika faktorer som inte framkommer i 

ett enskilt samtal eller i ett sammanhang, utan liksom pusselbitar måste de olika delarna föras 

ihop för att få en helhetsbild. 

 

Utifrån den komplexitet som beskrivits ovan så behöver mobbning ett fördjupat samarbete 

mellan elevhälsoteamets olika aktörer. Som vi tidigare skrivit beskriver Backlund (2007) hur 

det kan uppstå problem mellan olika professioner när det gäller samverkan.  Domänkonflikter 

kan göra att arbetet mot mobbning får ett helt annat fokus. Den profession med mest makt kan 

vara den som definierar problemet och bestämmer insatsen (Backlund 2007, s 67). 
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6 Teori  

 

 

För att kunna tolka vårt empiriska resultat så använder vi oss av nyinstitutionell 

organisationsteori, denna teori hjälper oss att förstå hur informanterna beskriver att skolans 

organisationsstruktur påverkar arbetet mot mobbning. Vi kommer också att använda oss av 

begreppen makt och domän som är en del av nyinstitutionell organisationsteori. Dessa begrepp 

kan ge oss förståelse för hur samverkan mellan professionerna fungerar i arbetet mot mobbning. 

Nedan ska vi mer ingående beskriva nyinstitutionell organisationsteori och begreppen makt och 

domän. 

 

6.1 Nyinstitutionell organisationsteori 
 
Nyinstitutionell organisationsteori växte fram i mitten av 1970-talet. Enligt Johansson (2006) 

har tillkomsten av den här teorin förändrat synen på hur organisationer förhåller sig till sin 

omgivning. Med nyinstitutionell organisationsteori konstaterades att organisationers 

handlingsfrihet gentemot sin omgivning begränsas, inte enbart av hänsyn till tekniskt betingad 

effektivitet, utan även av institutionella faktorer, det vill säga faktorer av social och kulturell 

karaktär (Johansson 2006). 

 

Den nyinstitutionella teorin utvecklades i USA i tre olika faser där den initiala fasen fokuserade 

på hur organisationer förhåller sig till sin omgivning genom att anpassa sig till omgivningens 

sociala och kulturella krav. I den andra fasen skiftade man fokus från att studera enskilda 

organisationer till att istället studera ett organisationsfält d.v.s. grupper av organisationer som 

ligger nära varandra i arbetsuppgifter. Liksom hela teorin kom den tredje fasen som en kritik 

mot sina föregångare, den här gången mot de två initiala faserna. I den här fasen ville man 

fortfarande studera det organisatoriska fältet samtidigt som man riktade fokus på enskilda 

organisationer och betraktade dem som egna aktörer (Johansson 2006). Den grundläggande 

tanken med teorin menar Johansson (2006, s. 19) är att institutionella krav påverkar 

organisationens struktur eftersom organisationen anpassar sig till kraven för att få belöning. 

Detta visas i nedanstående citat: 
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Organisations that incorporate societally legitimated rationalized 

elements in their formal structures maximizes their legitimacy and 

increase their resources and survival capabilities (Johansson 2006, s.19). 

 

Skolans arbete mot mobbning är, om man ser det med nyinstitutionell organisationsteoris 

glasögon, kanske inte bara ämnat åt att uppfylla skolans skyldighet att upprätthålla en trygg 

miljö på skolan. Den kan också fylla en annan funktion, nämligen att få förtroende från 

omgivningen och därigenom få önskad legitimitet. 

 

6.1.1 Makt och Domän 
 

Inom nyinstitutionell organisationsteori kan man finna begreppen makt och domän. Enligt 

Grape (2001) är makt ett komplicerat men oundvikligt begrepp när det gäller organisationer och 

relationer mellan de olika aktörerna som är verksamma i en organisation. Vidare menar han att 

det finns en bred enighet bland forskare som studerat makt, att makt handlar om relationer 

mellan olika aktörer som är beroende av varandra och deras handlingskraft i en specifik 

situation. Grape (2001, s. 31) påstår att makten som utövas i organisationer utövas på ett sätt 

som gör den mindre beroende av personer. Han kallar det ”fixering” och menar att makten 

utövas i form av lagar och regler. Eftersom lagarna och reglerna som styr organisationen finns 

med hela tiden, så finns också makten oberoende av en person eller en specifik roll, den är 

alltså fixerad. Grape (2001) menar att makt generellt inte diskuteras men att organisationer 

strävar efter att göra anspråk på ett kunskapsområde, detta kunskapsområde kan kallas för en 

domän. Den organisation som har anspråk på en domän vill också vara en legitim representant 

för den verksamheten. Domänkonflikter kan uppstå när två organisationer hävdar att de har rätt 

till samma domänområde, men det kan också vara av omvänd karaktär då ingen av 

organisationerna vill ta ansvar för en viss domän. Vi har valt att använda oss av 

domänbegreppet utifrån att domänen är området mobbning. Domänkonflikt är när olika 

professioner anser sig var rättmätiga företrädare för domänområdet och vill vara den som 

definierar arbetet mot mobbning. Vi är medvetna om att när Grape (2001) använder 

domänbegreppet utgår han ifrån organisationer men i denna studie tillämpar vi den på de 

professioner som ingår i elevhälsoteamet och hur de gör anspråk på domänen mobbning. 

Även Backlund (2007, s. 67) gör gällande att en grundförutsättning för att makt överhuvudtaget 

ska uppstå är att det ska råda ett beroendeförhållande. Backlund (2007, s. 67) menar att makt 

handlar om resurser och kontrollen över dem. Vad som kan anses som en resurs varierar från 
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fall till fall. Hon lyfter fram som exempel elevhälsoteamet och menar att resurser i ett sådant 

sammanhang kan handla om tolkningsföreträde och rätten att definiera ett problem. Detta 

menar hon kan ha en långtgående effekt eftersom rätten att definiera ett problem också ger 

möjlighet att föreslå insatser. Backlund (2007, s. 67) slår fast att fördelningen av makt mellan 

individer eller grupper i en organisation beror på hur viktiga individernas resurser är för 

organisationen och om det finns andra sätt för organisationen att få dessa behov tillgodosedda. 

Här har enligt Backlund (2007, s. 69) de legitimerade yrkesgrupperna möjlighet till mer makt 

framför andra yrkesgrupper som inte är legitimerade eftersom deras arbetsuppgifter inte kan 

utföras av andra. Skolkuratorerna är exempel på en yrkesgrupp som missgynnas eftersom deras 

arbetsuppgifter inte är skyddade enligt lag. 

 

 

7 Metod 

 
Under metodavsnittet beskriver vi hur vi har gått tillväga under arbetets gång, vilka etiska 

reflektioner och ställningstaganden vi har gjort och vi diskuterar tillförlitligheten av resultatet 

i vårt arbete. 

 

7.1 Litteratur 
 
Under resan gång med uppsatsen har vi använt oss av olika källor för att hitta den mest 

relevanta informationen till vår studie. Vi började med Linneuniversitetets egen databas genom 

att bland andra söka i Diva. Eftersom vi skriver om både samverkan och mobbning var det 

emellanåt svårt att hitta information, eftersom det inte finns många studier som behandlar båda 

aspekterna samtidigt. Vi har sökt utförda studier om samverkan respektive om mobbning för att 

sedan föra ihop det material vi fann relevant. Detta är inget oproblematiskt sätt att samla 

information, eftersom det innebär att en del av informationen kan gå förlorad på vägen. Vi 

sökte både svenska och internationella studier men eftersom vår studie handlar om 

skolkuratorer på svenska skolor var vi i första hand intresserade av svenska studier och sökte 

mest efter dessa, något som kan ha begränsat våra sökalternativ. Mycket tips om litteratur har vi 

delvis fått från vår handledare men vi har också tittat på andra uppsatser och avhandlingar som 

behandlade liknande teman och genom deras referenslista hittat relevant litteratur. Detta anser 

vi är ett bra sätt att snabbt hitta relevant information. De svenska sökorden som vi har använt 
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oss av är bland annat samverkan, mobbning och skolkurator. Vi har också använt oss av andra 

sökmotorer som Google och Google scholar framförallt när det gäller den internationella 

litteraturen och där var sökorden School Counselor, School Social Worker, Bullying och 

Collaboration. Skolkurator benämns olika i engelskan och sökordvalet kan ha påverkat vilka 

studier vi fick fram.  

 

7.2 Genomförande av intervjuer 
 
Eftersom syftet med denna studie är att, i arbetet mot mobbning, undersöka hur samverkan 

mellan skolkurator och andra professioner beskrivs av de olika professioner som ingår i 

elevhälsoteamet samt hur de beskriver att problemdefinitioner och lösningar formas av skilda 

kompetenser som ingår i sådana team, valde vi att använda oss av en semi-strukturerad intervju 

som är en form av kvalitativ forskningsintervju. Vi har valt en kvalitativ forskningsintervju, 

eftersom den används när syftet med undersökningen är att förstå ett tema utifrån 

intervjupersonens eget perspektiv och synsätt, något som har hjälpt oss att nå ett bra resultat i 

vår studie (Bryman 2011, s. 413). Vi anser att en semi-strukturerad intervju gav oss möjligheten 

att få en bra bild av intervjupersonernas uppfattning av samverkan mot mobbning genom att de 

själva får beskriva sina ståndpunkter och sitt sätt att se på samverkan. 

Vi inledde intervjuerna med att informera våra informanter om syftet med intervjun samt att 

intervjun spelades in. De fick redan i förväg den informationen skriftligt i form av 

samtyckesbrev via mejl. Vi lämnade också samma information muntligt inför varje 

intervjutillfälle för att försäkra oss att de var införstådda med studiens syfte. 

I samtliga intervjuer har vi utgått ifrån en intervjuguide och ställt samma frågor till alla våra 

intervjupersoner men vi har beroende på svaren från intervjupersonerna dels ställt olika 

följdfrågor och dels omformulerat visa frågor i intervjuguiden. Vi har inte ställt frågorna i 

ordningsföljd eftersom intervjupersonerna ibland berörde eller kom in på andra frågor i vår 

intervjuguide i en och samma fråga som vi ställt. Det viktigaste för oss som forskare har varit 

att få utförliga och detaljerade svar som berör våra teman och inte i vilken ordning vi har fått 

dem (Bryman 2011, s. 413). Även Kvale och Brinkmann (2009, s. 43) lyfter fram flexibilitet 

som en av fördelarna med kvalitativa intervjuer som en semi-strukturerad intervju är och menar 

att den varken är helt öppen eller strängt strukturerad, något som vi har utnyttjat i våra 

intervjuer som vi beskrivit ovan. Nackdelen med en semi-strukturerad intervju är att intervjun 
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kan skena iväg om intervjupersonen pratar om sådant som inte är relevant för studien. För att 

undvika den risken har vi använt oss av intervjuguiden som en ram för att ge oss en struktur 

samt försäkrat oss att alla teman som skulle beröras berördes (Bryman 2011, s. 415). 

Vi har medvetet valt att inte föra några anteckningar under intervjun och istället valt att  ha full 

koncentration på intervjun för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Av samma anledning har vi 

också valt att en av oss skulle ställa frågor och utgå ifrån intervjuguiden medan den andra 

koncentrerade sig på att ställa följdfrågor. Detta betyder inte att uppdelningen var knivskarp 

utan den som ställde frågorna kunde också flika in och ställa följdfrågor där det upplevdes att 

ämnet inte var uttömt. Sammanlagt har vi genomfört tio intervjuer och alla intervjuer gjordes i 

intervjupersonernas arbetsrum eller arbetsplatsens gemensamma konferensrum.  Tidsåtgången 

varierade mellan intervjuerna men i genomsnitt tog intervjuerna 30 till 45 minuter. Utifrån 

intervjumaterialet kommer vi att försöka förstå hur skolkuratorernas påverkas i samverkan med 

andra professioner mot mobbning. 

 

7.3 Urval och urvalsmetod 
 
Elevhälsoteamet består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog samt 

rektor. På den ena skolan har vi fått information från rektorn att fritidsledaren är aktiv i 

antimobbningsarbetet på skolan och är med i elevhälsoteamet, det gjorde att vi valde att 

intervjua fritidsledaren också eftersom vi ansåg att fritidsledarens bidrag kunde ha betydelse för 

studien. Däremot har vi valt att inte ta med skolpsykologen i vårt urval av två anledningar, dels 

därför att ingen av skolorna har en egen skolpsykolog och dels att skolpsykologen inte är 

regelbundet aktiv i elevhälsoteamet. Vi fick veta att skolpsykologen bara är med vid behov och 

eftersom vi ville fokusera på de aktiva professionerna som är med på regelbunden basis och inte 

bara sporadiskt, valde vi bort skolpsykologen. Vi är medvetna om att detta kan ha haft påverkan 

på studiens resultat samtidigt som vi är också medvetna om att någon form av avgränsning är 

en del av alla studier.  

Ett dilemma som vi stötte på, var att skolkuratorerna på båda skolorna var nyanställda och hade 

bara jobbat en termin på respektive skola. Vi fick möjlighet att söka upp en tidigare skolkurator, 

som hade slutat på skolan en termin tidigare och kunde få göra en intervju även där. Detta var 

en möjlighet vi tacksamt tog emot och något som vi anser har stärkt vår studie.  I och med detta 
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har vi fått ytterligare en källa som står utanför den aktuella skolsituationen och inte påverkas på 

samma sätt av klimatet på skolan. 

Vi valde att intervjua representanter för de olika professionerna i elevhälsoteamet som enligt 

tidigare forskning har hand om elevhälsan på skolan (Backlund 2007). När vi sedan fick 

information om skolans arbete mot mobbning, förstod vi att båda skolorna hade valt att lyfta ut 

en del av det arbetet från elevhälsoteamet till ett trygghetsteam. I trygghetsteamet sitter några 

av de professioner som deltog i elevhälsoteamet men också resurspersoner och lärare. Vi anser 

att vi med vårt urval ändå har kunnat få en bra bild av arbetet mot mobbning, då det var många 

professioner som var med i båda teamen och vårt resultat var samstämmigt mellan 

informanterna.  

Vilket tillvägagångssätt man väljer beror på vilken urvalsmetod man använder sig av. Vi har 

använt oss av tvåstegsurval där första steget är att välja intervjuobjektet på ett övergripande 

plan exempelvis på organisationsnivå vilket i vårt fall handlar om två skolor. Nästa steg är 

enligt denna urvalsmetod att välja intervjupersoner som i vår studie är de professioner som 

ingår i elevhälsoteamen på de respektive skolorna (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2011, s 42). 

Tvåstegsurval passade oss för att våra intervjupersoner är knutna till en organisation och det 

blev naturligt att gå via skolorganisationens ledning som i vårt fall var rektorerna på respektive 

skola. 

Vi har valt att göra intervjuer i två skolor som ligger i en mindre stad i Sverige. Skolorna är 

medelstora med cirka 350 respektive 500 elever. Den ena skolan är en skola som har årskurs 1–

9 men den är uppdelad i två delar, delen som våra intervjupersoner är verksamma i är 

högstadiedelen. Den andra skolan är en ren högstadieskola. Vi har valt högstadieskolor 

eftersom skolkuratorns roll är mest aktiv i högadieåldern, detta med stöd av följande citat som 

är hämtat från Backlunds doktorsavhandling om elevvård. ”Skolkuratorers arbete tycks främst 

ske genom samtal med barn och familj och riktas till elever i högstadiet” (Backlund 2007, s. 

30). 

Vårt resonemang när det gäller valet av två skolor har handlat om att vi, i förhållande till en 

skola, inte riskerar att varje intervjuperson i de olika professionerna påverkar vårt resultat. Säg 

att vi till exempel intervjuar en skolkurator som är missnöjd med sin arbetssituation på skolan 

och som under en längre tid velat sluta. Det kommer då att påverka hela intervjun. Genom att 

använda oss av två skolor har vi fått svar från två skolkuratorer, två skolsköterskor osv. Detta 

minskar risken för att få en snedvriden bild av verksamheterna. 
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Vi har valt två skolor i samma stad vilket innebär att båda skolorna styrs av samma kommun 

och påverkas av den aktuella kommunens inverkan på skolorna. Begränsningen med att 

intervjua två skolor i en och samma kommun är att det vi får fram på de aktuella skolorna inte 

går att empiriskt generalisera på andra skolor i en annan kommun. Vi har valt en och samma 

kommun för att kunna eliminera eventuella olikheter som kan bero på kommunens 

organisation. Om olikheter kommer upp mellan skolorna skulle detta kunna vara en faktor som 

påverkar vår studie. 

 

7.4 Tillvägagångssätt 
 
Att skriva om mobbning var ingen självklarhet utan det tog tid innan vi bestämde oss för detta 

ämne. Även när vi började fundera på att skriva om mobbning var det fortfarande inte lätt, 

eftersom mobbning är ett så brett ämne. Tillslut avgränsade vi oss till en intressant vinkel och 

det blev samverkan mot mobbning. Nästa steg var att diskutera om vi skulle rikta oss mot 

högstadiet eller gymnasiet och där blev valet högstadiet eftersom, som vi tidigare nämnde, 

skolkuratorns roll är mest aktiv där. I valet av intervjupersoner utgick vi ifrån de professioner 

som ingår i elevhälsoteamet med undantag av skolpsykolog som vi också har motiverat varför 

vi inte tog med under avsnittet urval och urvalsmetod. Sedan var det valet av skolor där vi hade 

en tes, nämligen att det är lättare att få intervjua alla önskade professioner i mindre kommuner 

än i stora kommuner. Detta gjorde att vi valde en mindre kommun. 

Efter att vi bestämt oss för vilka skolor som skulle ingå i vår studie kontaktade vi rektorerna på 

de respektive skolorna. Efter att ha fått deras godkännande fortsatte vi med att kontakta de olika 

professionerna som vi ville intervjua på skolorna. Det här tillvägagångssättet har vi reflekterat 

över och vi övervägde till en början att ta direktkontakt med intervjupersonerna utan att 

meddela rektorn först alternativt att börja med att kontakta rektorn för att sedan ringa de andra. 

Anledningen till varför vi valde att börja med rektorerna var dels att vi ville intervjua även 

rektorerna och dels att vi ansåg att det skulle underlätta för våra intervjupersoner att ta ställning 

till vår förfrågan. Genom att intervjupersonerna visste att skolledningen hade gett sitt 

godkännande, så visste de också att nödvändiga resurser fick tas från skolan, då avsättning av 

tid för intervjuer är en resursfråga.  Detta kändes viktigt då vi visste att vi skulle intervjua flera 

personer på en och samma skola och därmed göra anspråk på skolans resurser, något som 

rimligen kräver rektorns godkännande. Risken med den typen av urvalsmetod är att ledningen 
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kan ha stort inflytande över vilka som ska intervjuas. Vilka risker det kan medföra för vår 

studie diskuterar vi under den följande delen som handlar om tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

 

7.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 
 
Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s 42) finns en risk att urvalet manipuleras om 

exempelvis ledningen väljer ut vilka som ska intervjuas. Författarna menar att ledningen kan ha 

ett intresse av att välja personer som kommer att presentera en fördelaktig bild av verksamheten 

som stämmer överens med den bild av verksamheten som de vill visa utåt. I vårt fall kan 

rektorn, som är ledare för en skola, välja ut intervjupersoner som den tror ger en positiv bild av 

skolan även om den strider mot den verkliga bilden. Vi menar dock att i vårt fall var den risken 

liten eftersom vi på förhand bestämde oss för vilka professioner vi skulle intervjua samt att 

ledningens valmöjligheter begränsades av att vissa professioner representeras av endast en 

möjlig intervjuperson. I de fallen där det fanns mer än en person i en profession lottade vi 

mellan dem för att möjliggöra ett slumpvis urval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s 41). 

Rektorerna har inte valt någon person åt oss förutom fritidsledaren på den ena skolan som 

ansågs vara en viktig del av antimobbningsarbetet och som vi tog med för att få en bredare bild 

trots att den inte hade en formell position i elevhälsoteamet. 

Med tanke på att rektorn och andra professioner på skolan vet om att personal på skolan blir 

intervjuade i vår studie, finns det risk för att personal inte vågar vara ärliga i sina svar ifall de 

skulle ha kritik mot skolan. Även om de vet att de är anonyma i studien finns en risk att de kan 

bli igenkända internt på skolan, något vi uppmärksammat dem på i enlighet med forskningsetik. 

Detta kan ha påverkat svaren som vi har fått och är därmed något som behöver vägas in i 

sammanfattningen av studien. En annan sak som kan ha inverkan på resultatets tillförlitlighet är 

att skolkuratorerna är relativt nya i sina roller i den aktuella professionen och har möjligen inte 

hunnit bilda sig en egen uppfattning. Risken finns att de bara har anammat den rådande 

kulturen på skolorna utan vidare reflektion. Vi hade möjligheten att få intervjua även en tidigare 

skolkurator och kunde på det sättet få en bredare bild, detta menar vi har ökat studiens 

tillförlitlighet. Det finns många citat som visar att intervjupersonerna bekräftar varandra i sina 

svar, något som också styrker vårt resultat. 
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7.6 Forskningsetik 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s 84) finns det fyra olika områden att uppmärksamma när 

man diskuterar etisk hållning för forskare. De fyra områdena är informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Vi har informerat våra intervjupersoner om 

syftet med vår studie och på det sättet hållit oss till informerat samtycke. Vi lämnade 

informationen både skriftligt och muntligt för att försäkra oss om att de medverkande 

uppfattade den rätt. Även om vi först har tagit kontakt med båda rektorerna på de två skolorna 

där våra intervjupersoner är verksamma, har vi sedan tagit direktkontakt med 

intervjupersonerna då det är viktigt vem som ger samtycket, så det inte enbart är rektorn som 

ger samtycke åt våra intervjupersoner (Kvale & Brinkmann 2009, s 87).  

Vi har avidentifierat våra intervjupersoner för att uppnå konfidentialitet och även avidentifierat 

kommunen men eftersom det bara finns en eller ett fåtal av varje profession på varje skola är 

det risk att andra inom skolan kan urskilja och knyta studiens resultat till specifika individer. 

Rektorerna, som själva blivit intervjuade av oss, kan till exempel läsa materialet och sedan tro 

sig kunna identifiera och härleda påståenden till en intervjuperson. Vi har gjort våra 

intervjupersoner medvetna om detta problem och informerat dem om deras möjlighet att välja 

att inte svara på frågor de inte vill svara på. Vår målsättning som forskare har varit att vara 

neutrala och öppna för de svar vi får i våra kvalitativa intervjuer. Vi vill som Kvale och 

Brinkmann (2009, s 91) skriver försöka uppnå en så hög vetenskaplig kvalité som möjligt och 

frambringa ett korrekt och representativt material att publicera, inom forskningsområdet. 

En annan viktig aspekt inom forskningsetik är hur forskare hanterar och skyddar information de 

har samlat i sin studie så kallad informationsskydd. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att 

informationen som samlas under en studie hanteras så den inte hamnar hos obehöriga. Med 

hänsyn till den aspekten har vi sett till att ingen obehörig fått ta del av den. När studien är 

avslutad kommer vi att radera all data som vi har samlat från våra intervjupersoner. 

 

7.7 Arbetsfördelning 
 
Vi har skrivit en del arbeten tillsammans tidigare under utbildningen. Bland annat skrev vi B- 

uppsatsen ihop och har därmed genom åren byggt upp ett bra samarbete. Liksom tidigare så har 

vi delat upp arbetet mellan oss eftersom det har varit ett lyckosamt koncept. Vår erfarenhet 

sedan tidigare är att det blir mer effektivt om man delar upp arbetet så att var och en har 
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huvudansvar för sina delar. Trots uppdelningen har vi jobbat tillsammans med texterna. Abdi 

hade huvudansvaret för tidigare forskning samt metod medan Daniel hade huvudansvaret för 

resultat och analys. Trots olika ansvarsområden har vi gjort hela studien gemensamt, analyserat 

och sökt material gemensamt. Eftersom vi har diskuterat oss fram till vårt slutgiltiga resultat 

betyder det att vi tar gemensamt ansvar för hela arbetet. Vi har båda medverkat i samtliga 

intervjuer.   

 När vi började uppsatsen tillbringade vi många timmar på biblioteket och träffades ganska ofta 

men i slutfasen jobbade vi var och en på sitt håll med täta telefonkontakter. Vi tycker det har 

varit ett intressant arbete även om det stundtals varit jobbigt, dels i början innan vi 

bestämde/hittade rätt ämne som vi båda två var nöjda med och mot slutet när alla delar skulle 

falla på rätt plats. 

 

8 Resultat och Analys 

 
I detta avsnitt redovisas och analyseras empirin utifrån tidigare forskning och teori. Vi använder 

oss av tidigare forskning, nyinstitutionell organisationsteori samt makt- och domän-begreppen 

när vi försöker tolka vårt resultat och analyserar det. Vi vill förtydliga att vi använder oss av 

namnen på de olika professionerna när vi beskriver våra informanter. Skolorna delar vi på 

genom att benämna dem skola 1 och skola 2. Vi vet att rubrikerna ibland går i varandra och en 

del av resonemangen är så nära varandra att det är svårt att tydligt dra upp gränser för en faktor 

åt gången.  

Till följd av de observationer vi gjorde breddade vi materialinsamlingen eftersom våra 

informanter pekade på att arbetet mot mobbing inte inskränkte sig till endast elevhälsoteamet, 

som vi först fokuserat på, utan att samverkan mellan professionerna också hade betydelse 

utanför elevhälsoteamets ramar. Båda skolorna hade bland annat ett trygghetsteam som tog 

ansvar för en del av arbetet mot mobbning.   

 

8.1 Ansvarsfördelningen mellan professionerna  
 
I detta avsnitt redovisas hur informanterna beskriver professionernas olika roller i arbetet mot 

mobbning på skolan. För att kunna förklara rollerna beskriver vi också skolorna och deras 

struktur. Vi gör en beskrivning av uppdelningen mellan elevhälsoteamet och trygghetsteamet. 
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Vi beskriver också här, utifrån vad som kom fram av våra informanter, vilka formella och 

informella arbetsuppgifter som fördelas mellan professionerna i arbetet mot mobbning.  

8.1.1 Skolornas struktur 
 

Skola 1 är en kommunalägd skola som har elever från förskoleklass till nionde klass, 

sammanlagt är det cirka femhundra elever på skolan. Skolan är uppdelad i två delar där 

förskoleklass upp till sexan är en del och sjuan till nian är en del. De olika skoldelarna har olika 

rektorer och specialpedagoger men delar på skolkurator, skolsköterska och fritidsledare. Vår 

studie har fokus på årkurs sju till nio. Skolan är centralt belägen i staden. Årskurs ett till sex 

inryms i en byggnad och sju till nio går i en annan byggnad. Förskoleklassen finns i samma 

byggnad som gymnastiksalen. I årskurs sju till nio finns det fyra klasser per årskurs. 

Elevhälsoteamet på skola 1 består av rektor, skolkurator, psykolog, skolsköterska, 

specialpedagog och fritidsledare. Skola 1 har valt att plocka ut mobbningsarbetet från 

elevhälsogruppen och har därför ett trygghetsteam som tar hand om den större delen av 

kränkningsärenden och mobbningsärenden. Skola 1 träffas en gång i veckan i elevhälsoteamet 

och en gång i veckan i trygghetsteamet. Trygghetsteamet består av specialpedagog, fritidsledare 

och två ämneslärare och tidigare har skolsköterskan och skolkuratorn varit med men det är de 

inte längre. Att skolsköterskan inte är med längre beskrivs av informanterna som en 

ledarskapsfråga eftersom rektorer genom tiderna har haft olika syn på hur det tvärprofessionella 

samarbetet i trygghetsteamet ska se ut. Informanterna beskriver att skolkuratorn tidigare har 

haft en roll i trygghetsteamet och fortfarande förväntas att delta men har svårt med tiderna då 

trygghetsteamets tid krockar med arbetstiderna på en annan skola.  

På skola 2, som också den är centralt belägen, går elever från sjuan till nian. Skolan är 

kommunalägd och består av 380 elever. Skola 2 är indelad i fyra olika arbetslag och i varje 

arbetslag finns det fyra till sex olika klasser. 

Elevhälsoteamet på skola 2 består av rektor, skolkurator, två sjuksköterskor, två 

specialpedagoger och psykolog. Skola 2 har också valt att plocka bort större delen av 

kränkningsarbetet och mobbningsarbetet från elevhälsoteamet och placera det arbetet i ett 

trygghetsteam. Skola 2 träffas en gång i veckan i elevhälsoteamet och en gång i månaden i 

trygghetsteamet. Skola 2 har i trygghetsteamet en skolkurator, två specialpedagoger, en lärare 

från varje arbetslag (de är fyra arbetslag på skolan), fritidsledare och resurspersoner, de är 
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sammanlagt tio personer. Utöver detta så träffar skolkuratorn och fritidsledaren två elever från 

varje klass en gång i månaden och får information om hur läget är i klassen. 

8.1.2 Uppdelning elevhälsoteam och trygghetsteam  
 

Båda skolorna har valt att placera antimobbningsarbetet utanför elevhälsoteamet. Informanterna 

beskriver att det är olika vilka professioner som har deltagit i trygghetsteamet. När 

informanterna beskriver hur sammansättningen av trygghetsteamet sett ut över tid handlar det 

om personligt engagemang hos individen eller vilka personer den aktuella rektorn vill ska vara 

aktiva i trygghetsteamet. Informanterna beskriver att trygghetsteamen funnits på skolorna en 

längre tid, de beskriver också att det var efter föreläsningar de gick på som trygghetsteamet 

startades. Fritidsledaren och en specialpedagog exemplifierar detta i följande citat. 

Vi har haft det så jättelänge, vi har ju haft det i tjugofem år det här teamet 

och det var ju att vi var på en föreläsning och vi måste göra något, för det 

förekom bland ungdomar och då blev det att vi bildade det här 

(fritidsledare skola 1).  

En sådan guru som pratade hur man skulle jobba med trygghetsarbete det 

kom mycket därifrån då gick allt trygghetsarbete före allt annat 

(Specialpedagog skola 2). 

Informanter från båda skolorna beskrev att föreläsningarna var orsak till att de 

startade trygghetsteamet. Informanternas beskrivning av att något behövde göras 

förstår vi utifrån nyinstitutionell organisationsteori. Då föreläsningen introducerade 

ett arbetssätt att jobba med mobbningsfrågan på skolorna blev resultatet att 

trygghetsteamet bildades. Nyinstitutionell organisationsteori beskriver att 

organisationer gör det som förväntas av omgivningen för att få legitimitet. 

Informanter från båda skolorna beskriver att de flesta mobbningsärenden ligger på 

trygghetsteamet men att ett mobbningsärende också kan komma upp i elevhälsoteamet.  

Jag tycker inte att vi har mycket konflikt eller mobbning i 

elevhälsoteamet utan det läggs mycket på trygghetsteamet/…/men om 

det blir större konflikter i grupper utan i en klass då lyfter man det i 

elevhälsoteamet (skolsköterska skola 1 ett). 

Informanterna beskriver att ärendet kom upp i elevhälsoteamet när det på något sätt var av 

”större” karaktär, när det var elever som hade flera problem, varav något av dem var mobbning 

eller att det var en hel klass där det var otryggt och det förekom mobbning.  
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8.1.3 Rollfördelning mellan professioner 
 

Fritidsledaren på skola 1 beskriver sig själv som spindeln i nätet när det gäller arbetet mot 

mobbning, något som bekräftas av de övriga informanterna på skolan. Fritidsledaren har fått en 

ledande roll enligt informanterna på grund av att hen är nära eleverna och känner eleverna. 

Fritidsledaren är också placerad i både elevhälsoteamet och trygghetsteamet och kan, enligt 

informanterna, vara den som följer ärendena mellan de olika teamen. Liksom fritidsledaren är 

också specialpedagogen med i båda teamen och följer ärendena. Enligt informanterna jobbar 

fritidsledaren tillsammans med specialpedagogen och en mattelärare med att ta de första 

samtalen samma dag som ett ärende kommer upp. Fritidsledaren beskriver detta som ett samtal 

som handlar om att prata mobbaren tillrätta och trösta den som känner sig mobbad. Sedan tas 

ärendet upp i trygghetsteamet, där det diskuteras om det behöver göras några vidare åtgärder. 

Informanterna på skola 1 beskriver att trygghetsteamet har utrymme att definiera om det 

handlar om mobbning eller kränkningar och i enlighet med dessa diskussioner kan 

trygghetsteamet komma fram till om det behövs ytterligare samtal då skolsköterska eller 

skolkurator kopplas in. 

Fritidsledaren beskrivs också ha en roll att arbeta med klasser som har problem med mobbning 

men då har hen ofta stöd av skolsköterskan eller skolkuratorn som stöttar upp i dessa samtal. 

Våra informanter bekräftar Backlunds (2007) beskrivning i tidigare forskning att det finns 

otydligheter i rollfördelningen mellan skolsköterskan och skolkuratorn. De båda beskrivs av 

informanterna att de används till att arbeta med samtal och gå in i klasser och det är oftast 

tillgängligheten som får avgör vem det blir. Informanterna beskriver att skolsköterskan och 

skolkuratorn används till att arbeta med samtal och att gå in i klasser. 

Jag tror man är väldigt glad att ha en kurator och att man gärna tilldelar 

mig den rollen att ha samtal men ibland har jag haft känslan av att man 

också frågar sjuksköterskan så ibland har jag väl känt att man inte riktigt 

vet vem man ska vända sig till (skolkurator skola 1).  

Skolkuratorn på skola 1 utrycker att hen har ansvar för två skolor i sin sjuttiofem procentstjänst. 

På skola 1 arbetade skolkuratorn tre dagar i veckan. Informanterna beskriver att skolkuratorn 

inte var med i trygghetsteamet. Därför förstår vi att skolkuratorn på skola 1 kan vara beroende 

av att andra gör bedömningar och får definiera goda lösningar i mobbningsärenden. Enligt 

informanterna hade skola 1 valt att behålla trygghetsteamets mötestid, trots att skolkuratorn inte 

kunde komma under utsatt tid då hen samtidigt hade elevhälsoteamet på den andra skolan.  
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Om jag ska förklara, som det är nu och det verkar lite hugget i sten, att 

trygghetsrådet ska träffas på måndagar kl.9 och då känner jag för att det 

är den enda dagen att ha elevhälsoteamet på den andra skolan och där jag 

nu väljer att förlägga min tid på måndagar så jag ska kunna vara med där 

(skolkurator skola 1). 

Vi kan förstå detta utifrån maktbegreppet där det kan handla om resurser och vem det är som 

har resurserna som organisationen behöver (Backlund 2007). Skolkuratorn på skolan har inte 

kunnat hävda specifika kunskaper om mobbning. Skola 1 kan ha valt att fortsätta med 

trygghetsteamet på nuvarande tid då skolkuratorns resurser inte ses som tillräckligt viktiga för 

att ändra tidpunkten.   

Genom det informanterna beskrivit förstår vi att skolkuratorn, som jobbade på skola 1, hade 

skurits bort från möjligheten att kunna definiera vem som behövde hjälp när ärenden kom upp i 

trygghetsteamet, då hen inte deltog där. Tidigare forskning beskriver att skolkuratorn är 

beroende av andra professioner som slussar vidare elever till skolkuratorn (Backlund 2007). I 

vår studie blev tidigare forskning bekräftad på skola 1 då skolkuratorn, enligt vår bedömning av 

informanternas uppgifter, blir beroende av att andra ger skolkuratorn uppgifter eftersom 

möjligheten att göra egna bedömningar vilka mobbningsärenden som ska tas om hand är 

begränsade, då skolkuratorn inte är med i trygghetsteamet där informanterna beskriver att detta 

diskuteras.  

Informanterna beskriver att rektorns roll i mobbningsarbetet på skola 1, är att vara en naturlig 

ledare i elevhälsoteamet. Rektorn utryckte själv en vilja att delta i elevhälsoteamet eftersom det 

är frågor som engagerar hen. Rektorn beskriver också att hen tagit samtal med elever på skolan 

och informanterna beskriver att rektorn också är den som förväntas ta egna beslut om 

situationen är oklar. En skolkurator beskrev att hen saknade en rektor i trygghetsteamet.  

På skola 2 har en av specialpedagogerna, enligt informanterna, fått en formell ledarroll av 

rektorn att leda arbetet i trygghetsteamet. Vidare beskriver informanterna att skolkuratorn och 

specialpedagogen båda har hand om samtal, medan fritidsledaren mer har en roll att informera 

andra professioner om vad hen ser. Av informanterna beskrivs också fritidsledarens uppgift att 

tillsammans med skolkuratorn möta två elever från varje klass och prata om hur klimatet är i 

klassen. Skolsköterskan utrycker att hen inte har några samtal med elever som handlar om 

mobbning och att det finns en tydlig delning mellan skolsköterskans roll och skolkuratorns roll. 

Om elever kommer in på ämnen som rör mobbning så uttrycker skolsköterskan att de skickas 

vidare till skolkuratorn. På skola 2 uttrycks det gemensamma ansvaret att se och upptäcka 
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mobbning för att sedan informera specialpedagog eller skolkuratorn för vidare samtal med 

eleverna, något som specialpedagogen exemplifierar i följande citat.  

Där har vi ju som skola gemensamt ansvar. Ta det här med nätmobbning 

tex där måste ju dataläraren även prata om sånt eller 

samhällskunskapsläraren eller ja det är alla lärares uppdrag att se 

(specialpedagog skola 2). 

På skola 2 utrycks skolkuratorn vara mer delaktig i arbetet mot mobbning genom att både vara 

med i elevhälsoteam, trygghetsteam och tillsammans med fritidsledaren ha kontakt med 

eleverna kring hur klimatet i klasserna är. Både specialpedagog och skolkurator beskrivs av 

informanterna ha hand om samtalen med eleverna på skolan. Skolkuratorns uppgifter är enligt 

informanterna, som tidigare forskning beskriver, inte tydliga då andra professioner gör samma 

uppgifter som skolkuratorn (Backlund 2007). Specialpedagogerna beskrivs av informanterna ha 

en ledande roll och är också delaktig i samtalen med eleverna.  

Hade vi gjort det en annan gång ja det vet jag inte riktigt asså 

specialpedagog och kurator kan ju lite samma saker det går ju in i 

vartannat (specialpedagog skola 2). 

 

Rektorn på skola 2 uttrycker att hen har det yttersta ansvaret på skolan för att allt ska fungera i 

arbetet mot mobbning. Rektorn beskrivs även på denna skola av informanterna vara delaktig i 

elevhälsoteamet och leder arbetet där. Rektorn uttrycker också att hen är mån om att placera rätt 

personer i teamen. 

 

8.2 Skolkuratorns kunskaper mot mobbing 
 
Vi har valt att belysa skolkuratorns kunskaper och sedan analysera det utifrån tidigare forskning 

och teori. Vi har valt att beskriva den tidigare skolkuratorns resonemang kring evidensbaserad 

praktik för att belysa och problematisera möjliga begränsningar och skillnader i synsätt och 

kunskap mellan de olika professionerna i samverkan mot mobbning. I andra avsnittet har vi 

berört de intervjuade skolkuratorernas beskrivning av deras kunskap och utifrån det analyserat 

resultatet med de två skolorna och problematiserat hur skolkuratorns kunskaper begränsas kring 

samverkan mot mobbning. 
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8.2.1 Skolkuratorernas utbildning i kommunen 
 

En uppgift som framkom av en informant var att det i denna kommun tagits beslut på att 

kommunen bara tillsvidareanställer skolkuratorer som har socionomexamen. Skolkuratorerna 

argumenterar utifrån sin utbildning när de beskriver att de är lämpade för att arbeta med 

elever som utsätter andra eller själva har blivit utsatta för mobbning. Anledningen till att de 

kan göra detta skulle kunna vara att de räknar med att övriga professioner vet att samtliga 

skolkuratorer i kommunen har en socionomexamen.  

 

8.2.2 Möjlighet till evidensbaserad praktik 
 

Som vi berättat innan så var den tidigare skolkuratorn ofta med i trygghetsteamet på skolan. 

Den tidigare skolkuratorn menar att hen saknade evidensbaserad praktik i trygghetsteamet, att 

det var otydligt vilken metod skolan använde och om det fanns evidens i sättet man jobbade. 

Tillvägagångssättet som informanterna på skolan beskrev att de använde, handlade om att 

kontakta mobbaren, prata den till rätta och sedan trösta den som har blivit mobbad. Många 

ärenden stannade vid denna lösning, särskilt om mobbningen angränsade till kränkning enligt 

informanterna som vidare beskriver att vid svårare fall kunde ärendet gå vidare till 

elevhälsoteamet eller fortsätta samtalen med skolkurator eller skolsköterska. 

Ja det är just utifrån min profession, att man är så nördig med att man ska 

ha evidensbaserade metoder, att våra metoder ska finnas beskrivna och 

att vi ska följa lagen, att vi ska titta på vad skolverket säger och 

kontakten med vårdnadshavare. Jag är så där slavisk eller väldigt så där 

struktur och ordning och reda och jag är även relationsinriktad absolut. 

De andra har ett engagemang runt relationerna men jag kanske har ett 

engagemang runt stukturen på ett annat sätt (Tidigare skolkuratorn skola 

1). 

 

I sammanhanget kommer det fram att den tidigare skolkuratorn upplevde det svårt att få gehör 

för de delar som enligt hen innefattade skolkuratorns profession och kunskapsområde. Det man 

kan se i tidigare forskning är att skolkuratorn kan ha en svag roll i det tvärprofessionella arbetet 

(Backlund 2007). Skolkuratorn kan ha svårt att hävda sina kunskapsområden och kompetenser, 

det handlar om vem som har makt att definiera problemet och lösningarna på det. Vi i vår studie 

använder mobbning som domänområde och domänkonflikt när olika professioner anser sig vara 

rättmätiga företrädare för domänområdet. Skolkuratorns beskrivning visar på att hen inte ”äger” 

domänen mobbning och därför inte kan styra frågan enligt skolkuratorns kunskapsområde och 
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definiera arbetet mot mobbning. Det kan tolkas som en domänkonflikt som inte innebär att 

professioner öppet bråkar med varandra utan istället att skolkuratorn gör anspråk som inte får 

gehör i den tvärprofessionella gruppen. 

8.2.3 Skolkuratorns specialkompetens och yrkeskunskap 
 

Skolkuratorerna vi har intervjuat beskriver att de har specialkompetens att jobba med 

mobbning. Vidare beskriver de att de utgår från ett helhetsperspektiv där de kan skapa en 

djupare förståelse för problemet mobbning. De talar om inkludering, exkludering och 

gruppdynamik. De beskriver också att skolkuratorer har en annorlunda roll som ger en mer 

övergripande syn på ett mobbingsproblem. En skolkurator exemplifierar med följande citat. 

Jag tror att man faktiskt kan möta elever, ödmjukt sätt, ett mer förstående 

förhållningsätt än de andra, så det finns någon annan ja just med det där. 

Vi är ju ganska mycket med det här med människors olika livsvillkor och 

kunna se saker från olika håll. Den saken är ju ganska väl intutad i våran 

utbildning, det blir ju så liksom, det är ju en rätt viktig del att ha med sig 

när man möter ungarna. Det är lätt att fastna i liksom; nu ska vi bara fixa 

så där/…/där man också kan ta med vad händer i hemmet liksom hur är 

det liksom med den biten? Och ja, jag tror man har, för man blir ganska 

övad på det är att ha liksom ett överperspektiv när man är just läst 

socionom (skolkurator skola 2). 

På skola 1, där skolkuratorn inte är med i trygghetsteamet och först blir delaktig när hen blir 

tillfrågad om att ta samtal med eleven eller när mobbningsärendet kommer till elevhälsoteamet, 

kan möjligheten begränsas för skolkuratorn att använda sig av sin kompetens tills hen får 

mobbningsärendet till sig. Skolkuratorn kan vara beroende av att andra professioner har gjort en 

”rätt” bedömning i de tidigare stegen. Skolkuratorns möjlighet att använda sina kunskaper kan 

bli begränsade och problemet kan av skolkuratorn, först formuleras och definieras när det 

kommer till skolkuratorns kännedom. Har ett mobbningsärende kommit till elevhälsoteamet så 

möter skolkuratorn problemet och får möjlighet att definiera lösningar på mobbningsproblemet 

men tidigare forskning visar på att det kan vara svårt för skolkuratorerna att hävda sig bland 

andra professioner som är fler till antalet eller har tydligare roll och mer legitimitet i 

elevhälsoteamet (Backlund 2007).  

På skola 2 är skolkuratorn med i trygghetsteamet och elevhälsoteamet samt pratar med 

fritidsledaren och elevrepresentanter från varje klass. Skolkuratorn på skola 2 beskrivs av 

informanterna vara mer delaktig i arbetet mot mobbning och har möjlighet att bedöma 

elevernas situation och får därigenom också möjligheten att bedöma om skolkuratorns egen 

kompetens lämpar sig bäst i det individuella fallet. Skolkuratorn kan sedan i de olika teamen, 
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som tidigare forskning beskriver, ha en utsatt position där professioner som är fler till antalet 

eller har tydligare agenda och mer legitimitet, lättare kan göra sin röst hörd (Backlund 2007).  

Rollfördelningen är otydlig då informanterna beskriver att både skolkuratorn och 

specialpedagogen tar hand om samtal. Vårt resultat kan visa på att skolkuratorn inte har lyckats 

göra de andra professionerna medvetna om sin kunskap och kompetens. De andra 

professionerna pratade mer om individuell lämplighet, relation till eleverna och allas kunskap 

om mobbning än att en profession hade en spetskompetens.  

Skolkuratorerna menade sig ha en specialkompetens i arbetet mot mobbning men 

informanternas beskrivning visar på att skolkuratorerna har fått ett begränsat gehör för sin 

kunskap hos de andra professionerna, detta kan förstås genom domänbegreppet. Vi ser att 

domänen är mobbning och en domänkonflikt är när flera olika professioner gör anspråk på att 

vara talesman och få definiera goda lösningar i denna domän. En tolkning kan vara att 

skolkuratorerna anser sig vara rättmätiga talesmän för domänområdet mobbning då 

skolkuratorerna talar om sin spetskompetens i mobbningsarbetet. Av informanternas 

beskrivning kan vi se detta utifrån en domänkonflikt när skolkuratorerna hävdar sin rätt till 

domänen genom att framhäva sin specialkompetens kring mobbning medan de andra 

professionerna inte ger skolkuratorerna gehör för detta.   

 

8.3 Dilemman för skolkuratorns yrkesroll 
 
Vi vill i det här avsnittet redovisa och analysera de svar vi fick som kan beskriva dilemman i 

skolkuratorns yrkesroll i arbetet mot mobbning. Vi kunde identifiera fem olika dilemman för 

skolkuratorn i yrkesutövningen mot mobbning i vår studie nämligen, otydlig roll i 

yrkesutövningen, tradition, tillgänglighet på skolan, kontakt med eleverna och sekretess. Vi har 

på båda skolorna funnit samma dilemma. I de flesta fall har vi utgått från båda skolorna, vid 

några tillfällen har vi delat på skolorna då dilemmat var av samma karaktär men olikheterna 

stora mellan respektive skola. 

8.3.1 Skolkuratorn – en otydlig roll 
 

Skolkuratorerna på båda skolorna beskriver en balansgång i det tvärprofessionella arbetet mot 

mobbning. Arbetet handlar om att, å ena sidan kunna samverka och att vara en bland flera som 

ger sin pusselbit till mobbningsärendet, samtidigt som de å andra sidan är de som har 
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spetskompetens mot mobbning.  I tidigare forskning beskrivs hur arbetet mot mobbning sker 

genom samverkan för att nå helheten i komplexa situationer som mobbning innebär (Biggs, 

Simpson och Gaus 2009). Samtliga informanter beskrev samverkan som positiv då flera 

professioner skapade förutsättningar för att mobbningsarbetet skulle nå längre. Samtidigt 

uttryckte skolkuratorerna, antingen att det var svårt att driva frågor på det sättet man ville, eller 

att alla professioner trampar in på varandras område.  

Det skulle i så fall va att, det är ju bara en känsla egentligen, för jag kan 

ju inte säga att det är så, för att man kan känna ibland att en profession 

vill vara både i sin profession men ta över lite i den andra professionen 

också och kunna en annan roll också. Det är väl det negativa att man 

kanske inte riktigt ser begränsningen i sin profession. Det kan gälla mig 

också för man har ju kunskaper, jag kanske har kunskaper som tangerar 

pedagogernas och då kanske det blir att jag/…/ man håller sig inte till 

dom kunskaperna man ska va professionell i utan man tror att man kan va 

och inkräkta på andras men jag ser det oftast som nåt positivt just för att 

vi alla har olika kunskap (Skolkurator skola 1). 

Tidigare forskning beskriver att skolkuratorerna har en otydlig agenda vad de ska utföra och 

göra. Skolkuratorn får en otydlig roll när det handlar om samverkan (Backlund 2007). Vår 

studie har visat på liknade resultat då våra informanter har beskrivit situationer där 

skolkuratorns roll är otydlig och utförs av flera professioner. Det informanterna utrycker tyder 

på att det är oklart vad skolkuratorn ska ha för roll på skolorna och informanternas beskrivning 

tyder på att det finns olikheter mellan de två skolorna i hur skolkuratorn arbetar. Informanterna 

beskriver skolkuratorns roll på olika sätt vilket kan visa på att rollen är otydlig och detta kan 

vara ett dilemma för skolkuratorn. Tidigare forskning visar också att otydligheten försvårar 

skolkuratorns roll i antimobbningsarbetet (Backlund 2007)  

De övriga informanterna, som inte var skolkuratorer, har på båda skolorna, svårt att beskriva 

något i sin utbildning som går att anknyta till arbetet mot mobbning men de upplevde sig ha 

mycket erfarenhet som hjälpte dem i arbetet mot mobbning. Det finns möjlighet för 

skolkuratorerna att göra domänanspråk, anspråk på att vara den rättmätiga företrädaren för 

mobbningsfrågan inom domänen mobbning, då samtliga skolkuratorer menade att de hade fått 

specialkunskaper mot mobbning genom sin utbildning. För att förstå avsaknaden av 

domänanspråk så kan vi finna en förklaring i tidigare forskning där skolkuratorn beskrivs som 

ensam med antingen professioner runt sig som har tydligare roller eller pedagoger som är fler 

till antalet (Backlund 2007). En skolkurator exemplifierar med följande citat: 
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Jag var nog inte så katig att jag sa att det var utifrån min profession bland 

hundra pedagoger men absolut så förde jag de frågorna på tal man måste 

också vara ödmjuk när man jobbar bland så många pedagoger, så man 

inte ska slå helt bakut (tidigare skolkurator skola 1). 

8.3.2 Tradition, en faktor i mobbningsarbetet 
 

Vår studie visade på att skolkuratorn kan ha svårt att påverka det tvärprofessionella arbetet mot 

mobbning när strukturer och arbetsätt har pågått under lång tid. 

Jag tror vi jobbat så länge ihop, det är så inarbetat så lite grann sitter det i 

väggarna, så när det kommer ny personal så brukar vi informera att så 

gör vi på den här skolan, är det någon konflikt och du känner att du inte 

vill ta det själv så kom och ta det med oss då (fritidsledare skola 1). 

Informanterna utrycker att strukturen i arbetet mot mobbning är inarbetad på skolorna och att 

den inte har blivit ifrågasatt. Informanterna har ibland svårt att beskriva hur resonemanget har 

sett ut när rollfördelning och struktur har diskuterats, svaren har många gånger varit att det har 

varit så en längre tid och att man inte vet varför. Skolkuratorerna utrycker att de har fått anpassa 

sig till den rådande strukturen på skolorna, i ett exempel som vi tidigare tagit upp har en 

skolkurator beskrivit att hen inte kan vara med i trygghetsteamet då båda skolorna har bestämda 

tider för trygghetsteamet och elevhälsoteamet och de har haft det en längre tid så det är ”hugget 

i sten”.   

8.3.3 Skolkuratorn har mindre kontakt med eleverna 
 

På skola 1 beskriver informanterna att skolkuratorn har mindre kontakt med eleverna och som 

tidigare forskning visar, så är skolkuratorn i många fall beroende av att andra professioner tar 

beslutet att slussa elever till skolkuratorn (Backlund 2007). Som vi tidigare har skrivit beskrivs 

skolkuratorn på skola 1 ha en roll att prata med elever på skolan i de fall det behövs samtal med 

mobbaren, den mobbade eller samtal på gruppnivå. Detta sker i så fall efter de första samtalen 

som fritidsledare, lärare eller specialpedagog gör. De som har första samtalet med eleverna 

beskrivs av informanterna också göra bedömningar hur allvarligt fallet är, sedan har 

trygghetsteamet möjlighet att definiera mobbningsärendets karaktär. Skolkuratorn på skola 1 

kan vara helt beroende av trygghetsteamets bedömning av ärendet. Så länge skolkuratorn inte är 

delaktig i trygghetsteamet så har hen små möjligheter att bedöma mobbningens karaktär. Det 

informanterna utrycker visar på att skolkuratorns chans att bedöma ifall eleverna i ett 

mobbningsärende behöver skolkuratorns hjälp är i elevhälsoteamet men där kommer bara de 

svåra ärendena upp enligt informanterna.  
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Argumentet i skola 1 för att använda skolsköterskan istället för skolkuratorn, var att eleven 

kände skolsköterskan bättre. Alla informanterna från båda skolorna menade att det var viktigt 

att ha kontakt med eleverna när man jobbade med antimobbningsarbete. Detta argument var 

avgörande när informanterna diskuterade vem som skulle prata med någon aktuell elev på skola 

1.  

Om det är ett uppdrag som man har fått till sig så tror jag man fördelar 

arbetet. Vem har bäst kännedom om den eleven? Har jag mest kontakt 

kan jag kalla henne (rektor skola 1). 

På skola 2 så beskriver informanterna att skolkuratorn är mer involverad i mobbningsarbetet 

genom att vara med i trygghetsteamet och ha regelbundna samtal med elevrepresentanter från 

varje klass. Vi kan se att skolkuratorn får utrymme att bedöma mobbningsärendenas karaktär 

och möjlighet att vara en bland flera professioner att definiera mobbningsärendet men även här 

visar informanternas beskrivning att skolkuratorns relation till eleverna var begränsad och även 

att informanterna beskriver otydliga roller där det argumenteras utifrån vem som känner eleven 

bäst.  

Asså till viss del kan det bero på person, om du tänker dig att du haft 

mycket med den eleven att göra. Det kan ju vara så här att kuratorn har 

träffat den här eleven varje vecka. Vissa elever går ju till henne varje 

vecka. Då kanske det är naturligt att hon får jobba vidare med det. Det 

kan ju vara så att det är någon hon inte alls har att göra med då kan det 

vara jag som tar den (specialpedagog skola 2). 

Skolkuratorerna på båda skolorna kan ha svårt att hävda sin roll som ”expert” i arbetet mot 

mobbning. Informanternas beskrivning visar på att den som känner eleven oftast ges legitimitet 

att fortsätta samtal med eleven. Specifika kunskaper om mobbning tycks vara ett sekundärt 

kriterium.   

På skola 1 kunde vi inte, utifrån vad informanterna utryckte, se någon förändring av rollerna 

mellan skolsköterska och skolkurator oavsett mobbningsärendets karaktär. Det handlade, precis 

som ovan, mer om vem som hade haft mest kontakt med eleven sedan tidigare. Det handlade 

om relationen till eleven och där överrenstämde vårt resultat med tidigare forskning, som 

beskriver att skolkuratorn hade mindre naturlig kontakt med eleverna än skolsköterskan 

(Backlund 2007). 

Sjuksköterskan har också en lite annan situation än jag och ser och hör 

mer än jag för hon är ju ute mycket i klasserna och informerar och pratar 

om vaccinationer och hälsokontroller och den sortens arbete så det är ju 

nåt och jobba på för min del då. Jag är ju mer den som blir uppsökt och 
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rör mig inte, har ju inte min arbetsplats ute på skolan egentligen på det 

viset (skolkurator skola 1). 

På skola 2 tycks dock rollerna förändras ju mer invecklat mobbningsproblemet blir. 

Skolkuratorn på skola 2 beskrivs av informanterna ha legitimitet att vara ensam profession att 

jobba med invecklade mobbningsärenden som når elevhälsoteamet, där tycks skolkuratorns roll 

bli tydligare. Då beskrev informanterna det inte längre som en fråga om relationen till eleven 

utan istället att professionens roll var tydligare. Skolkuratorn beskrivs då av informanterna vara 

den som tar samtal med eleverna. 

8.3.4 Skolkuratorns tillgänglighet på skolan 
 

På både skola 1 och skola 2 jobbade skolkuratorn på två skolor och hade en sjuttiofem 

procentstjänst. På båda skolorna vi studerade var skolkuratorn tre dagar i veckan. Skolkuratorns 

tillgänglighet framkom ofta som en orsak till varför informanterna valde att samarbeta med 

andra professioner när det handlade om mobbningsärenden. På båda skolorna beskrev 

informanterna att skolorna jobbade utifrån att inleda samtal samma dag som mobbningsärendet 

blir upptäckt.  

Ja, men det kan lika väl vara fritidsledaren den som har mest tid, störst 

möjlighet. Det kan vara skolsköterskan också/…/i princip är alltid 

fritidsledaren och jag här och skolsköterskan. Kuratorn är inte alls så 

mycket. Det kan bli hon men inte när det är akututryckning 

(specialpedagog skola 1). 

Makt handlar om resurser och att ha de resurser som organisationen behöver (Backlund 2007). I 

detta fall kan skolkuratorns roll begränsas i antimobbningsarbetet av brist på resursen tid och 

tillgänglighet. Informanterna beskriver att specialpedagog, skolsköterska och fritidsledare finns 

på skolan i högre grad och lättare kan finnas tillgängliga när saker händer. 

Vi vill problematisera tiden ännu mer då ett begränsat antal timmar på skolan ytterligare kan 

minska skolkuratorns vilja att arbeta med mobbning då arbetstiden ändå fylls med andra 

ärenden. Skolkuratorn kan därför inta en passiv roll i antimobbningsarbetet. 

Sen är jag inte oumbärlig på en del sätt, för att det finns, alltså, för det 

finns folk som kan ta hand eleven ifall inte jag är här, jag är ju inte här 

hela tiden då finns det alltid nån som kan fånga upp och sådär. Så får den 

komma till mig lite senare och sådär, så de känns ändå tryggt 

(skolkurator skola 2). 
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Skolkuratorn ser, utifrån sin roll på skolan, att hen ibland inte är tillgänglig. Skolkuratorn ser 

lösningen på problemet med att andra arbetar med mobbningsärendet när hen inte är där. 

Detta begränsar skolkuratorns inblandning i mobbningsärendena. 

 

8.3.5 Sekretess i samverkan  
 

Informanterna beskriver att det kunde bli ett dilemma med sekretessen i det tvärprofessionella 

samarbetet. Professionerna upplever att det kan vara ett mobbningsärende där professionerna 

har egen information som de inte kan dela med sig av eller att de upplever att andra sitter på 

viktig information som de inte kan dela med sig av. En lösning är att få samtycke, detta kan lösa 

dilemmat så att samverkan kan fungera fullt ut. Dilemmat med sekretessen beskrivs i tidigare 

forskning men även där menas att det inte behöver vara ett hinder för samverkan då det alltid 

finns möjlighet att få samtycke (Danermark 2000).  

Man kan ju inte berätta allting som kurator, om allting i trygghetsteamet 

eller elevhälsoteamet om man känner eleven så har man ju sekretess 

också. Det är ju också något som kan förhindra ett sammarbete oftast går 

det ju att lösa genom att man får ett samtycke med föräldrarna eller 

eleven själv. Men givetvis kan sekretessen vara ett hinder ibland (tidigare 

skolkurator skola 1). 

I informanternas svar kunde vi se att särskilt i akuta fall eller när professioner ville diskutera ett 

dilemma valde man ibland en profession med svagare sekretess för att det var lättare att 

analysera situationen med någon profession som öppet kunde prata i ärendet. I akuta fall eller 

när någon söker upp någon annan profession informellt för att diskutera ett ärende kan det vara 

svårt att skaffa sig samtycke under en begränsad tid. Detta gjorde att informanterna utryckte att 

de ibland undvek att prata med skolkurator i ett mobbningsärende och i stället valde att prata 

med någon annan.  

8.3.6 Fem dilemman 
 

Vi tyckte oss kunna hitta fem dilemman när informanterna beskrev skolkuratorernas samverkan 

med andra professioner mot mobbning. Dessa är: en otydlig rollfördelning, traditioner, en svag 

elevkontakt, tillgänglighet på skolan och sekretess. Samtliga av dessa dilemman gör att 

skolkuratorn får en begränsad roll i tvärprofessionell samverkan mot mobbning. Vi menar inte 

att dessa är de enda dilemman som påverkar arbetet mot mobbning för skolkuratorn eller att 

detta skulle vara generellt över landet men i vår studie var dessa fem dilemman något som var 

återkommande hos våra informanter.   
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9 Diskussion 

 
När vi började fundera på vad vi skulle undersöka i vårt examensarbete var vi inriktade på 

mobbning men ju mer vi läste om tidigare forskning om mobbning desto mer började vi 

intressera oss för skolkuratorns roll i samverkan med andra professioner. Vi såg att vi kunde 

problematisera skolkuratorns roll, då det i tidigare forskning framkommit svårigheter för 

skolkuratorer att hävda sig i samverkan med andra professioner. Samtidigt har, enligt tidigare 

forskning, skolkuratorerna en roll att vara en aktiv profession i arbetet mot mobbning 

(Backlund 2007). Detta väckte vår nyfikenhet och vi bestämde oss till slut för att, i arbetet mot 

mobbning, undersöka hur samverkan mellan skolkurator och andra professioner beskrivs av de 

olika professioner som ingår i elevhälsoteamet samt hur de beskriver att problemdefinitioner 

och lösningar formas av skilda kompetenser som ingår i sådana team. 

De två skolorna hade tagit bort större delen av mobbningsfrågan från elevhälsoteamet och lagt 

över det på ett annat team, trygghetsteamet. Skolkuratorns roll på skolorna var olika på skola 1 

och skola 2. På skola 1 beskrev informanterna att skolkuratorn för närvarande inte var delaktig i 

trygghetsteamet och hade en roll som innebar, antingen att andra fick definiera mobbningen 

innan hen kunde få frågan om att ta sig an ett mobbningsproblem, eller att det kom upp i 

elevhälsoteamet och skolkuratorn själv kunde definiera problemet tillsammans med de andra 

professionerna i elevhälsoteamet. Informanterna uttryckte att det var önskvärt att få med 

skolkuratorn i trygghetsteamet men när det krockade med elevhälsoteamet på den andra skolan 

blev det en prioriteringsfråga.  På skola 2 var skolkuratorn med i trygghetsteamet och hade även 

samtal med fritidsledare och två elever från varje klass om klimatet i klassen. 

Delningen mellan elevhälsoteamet och trygghetsteamet anser vi kan vara problematisk. Lagen 

är tydlig i dess intentioner att skolkuratorerna har del i det sociala arbetet i skolan. I lagtexten i 

2 kap 25 § skollagen, beskrivs skolkuratorn som en av flera professioner som ska förebygga 

och vara tillgängliga i arbetet med elevhälsan. Informanterna beskriver att skolorna tar fram 

mobbningsärendena och gör dem till en tydlig fråga i trygghetsteamen för att kunna jobba med 

dessa frågor extra mycket men samtidigt är inte alla professioner, som är med i 

elevhälsoteamet, delaktiga i trygghetsteamet. Den tvärprofessionella samverkan kan då bli 

begränsad. Enligt informanterna har skolpsykologen aldrig varit med i trygghetsteamen. 

Skolsköterskan hade tidigare varit med på skola 1 men nu var skolsköterskorna inte med på 

någon av skolorna. På skola 1 var nu också skolkuratorn bortkopplad från trygghetsteamet. På 
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detta sätt tycks den tvärprofessionella samverkan minska på dessa skolor i arbetet mot 

mobbning.  

Skolkuratorerna vi intervjuat beskrev på olika sätt att de hade specialkompetens kring 

mobbning. Deras roll var olika i mobbningsarbetet men de hade enligt informanterna, någon 

annan profession på sin skola som också tog samtal med elever och samtal i klasser som 

handlade om mobbning. Det var ingen öppen konflikt mellan professionerna, oftast var det en 

förståelse mellan professionerna att de delade på uppgifterna men samtidigt var skolkuratorn 

den enda som hävdade sin spetskompetens.  Trots att skolkuratorerna hävdar sin 

specialkompetens kan de ha legat lågt och inte hävdat sin rätt till samtalen då deras resurser och 

makt, enligt tidigare forskning, kan vara svag i förhållande till de andra professionerna 

(Backlund 2007).  

Vi kan genom det våra informanter beskrivit, identifiera fem dilemman för skolkuratorerna, 

som var lika mellan skolorna trots olikheterna mellan skolkuratorernas roller i skolorna. Vi gör 

inte anspråk på att detta skulle vara de enda dilemman som skolkuratorerna möter i 

tvärprofessionell samverkan mot mobbning. Det kan se olika ut på andra skolor men våra 

informanter beskriver ändå dessa fem dilemman som var lika mellan skolorna men de kunde i 

sin tur ge olika stor konsekvens för skolkuratorerna på de olika skolorna.  

Det första dilemmat var något som vi har läst oss till i tidigare forskning där Backlund (2007) 

skriver om att skolkuratorn har en otydlig roll. Informanterna beskrev samma resultat i vår 

undersökning, då informanterna många gånger hade svårt att definiera skolkuratorns roll i 

mobbningsarbetet. Det var oklart för informanterna vem som skulle ta samtalen i 

mobbningsarbetet, kuratorn var ett alternativ i skolorna men det fanns också en eller flera andra 

som också tog samtal. 

Det andra dilemmat informanterna beskrev är att struktur, rollfördelning och arbetssätt är kvar i 

traditioner sedan tidigare, det i sig behöver inte vara ett dilemma om arbetet mot mobbning är 

väl fungerande men skolkuratorerna utrycker att de har fått anpassa sig till den rådande 

strukturen på skolorna som i vissa fall hindrar dem att jobba på det sätt de vill mot mobbning. I 

tidigare forskning om tvärprofessionell samverkan som vi har läst har vi inte hittat mycket om 

tradition som dilemma i arbetet mot mobbning. Vi anser att det finns mycket mer att hämta här 

som kunde förklara varför skolkuratorns roll och andras roller ser ut som de gör i arbetet mot 

mobbning. När informanterna svarade på varför saker och ting var som det var, var ett av de 

vanligaste svaren att det hade varit så under en längre tid. 
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Det tredje dilemmat informanterna beskriver är att skolkuratorn, i samverkan mot mobbning, 

har bristande kontakt med eleverna. Tidigare forskning beskriver problemet att skolkuratorn har 

mindre kontakt med eleverna (Backlund 2007). Informanternas beskrivning visade på att 

skolkuratorns arbete mer kan innebära att eleverna, antingen på egen hand eller med hjälp av 

någon annan profession, får söka upp skolkuratorn. När informanterna diskuterade vem som 

skulle prata med eleverna så kom oftast relationen upp som ett argument till valet. 

Spetskunskapen sågs ofta som ett sekundärt krav men då fallet var ”allvarligare” värderades 

spetskunskapen högre. På skola 1 var det även då ett alternativ att använda sig av 

skolsköterskan om hen ansågs ha bättre kontakt. 

Det fjärde dilemmat var skolkuratorns begränsade närvaro på skolorna. Både på skola 1 och 

skola 2 jobbade skolkuratorn med två skolor och hade en sjutiofemprocentstjänst. På båda 

skolorna vi studerade arbetade skolkuratorn tre dagar i veckan. Informanterna beskrev utifrån 

detta att skolkuratorn sällan var aktuell vid akututryckningar. Utifrån maktbegreppet kan vi 

förstå att brist på resursen tid skapar ett underläge för skolkuratorn (Backlund 2007). 

Informanterna beskriver att i arbetet mot mobbning samverkar professioner dels i 

elevhälsoteamet men även utanför och som det är på dessa skolor så är skolkuratorn mer uttalat 

frånvarande från skolan. På grund av det beskriver informanterna att det kan vara en anledning 

för att välja någon annan att prata med och diskutera mobbningssituationer med. 

Ett femte dilemma var sekretessen som kunde vara ett hinder enligt informanterna för 

skolkuratorn att samverka och prata med andra professioner om elever. Tidigare forskning 

menar att detta är ett problem som kan lösas med samtycke (Danermark 2000). Våra 

informanter uttryckte också att det gick att lösa med samtycke. Där vi dock ser problem är i det 

informella samtalet då professionerna söker råd av varandra. I vår studie upptäckte vi att 

informanterna beskriver att de i vissa fall sökte upp någon profession med svagare sekretess 

hellre än en profession med sträng sekretess.  

En intressant aspekt som en informant beskrev är att kommunen, där vi gjorde undersökningen, 

hade bestämt att endast skolkuratorer med socionomutbildning kunde får en 

tillsvidareanställning i kommunen. Skolkuratorer försöker få yrkeslegitimation för att öka sin 

legitimitet och status i sitt arbete, detta sker oftast på nationell nivå, men här finns det redan på 

kommunal nivå, något som skulle vara intressant att forska vidare på. 

Vi började vårt arbete med att beskriva att mobbning är ett socialt problem på våra skolor och 

vidare beskrev vi att skolkuratorn har en viktig roll för att arbeta mot mobbning. Tidigare 
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forskning har visat att skolkuratorn har begränsningar i sin yrkesroll som försvårar 

skolkuratorns arbete (Backlund 2007). Vår forskning har visat att våra informanters beskrivning 

överensstämmer med att skolkuratorn har begräsningar i sin yrkesroll även med arbetet mot 

mobbning. Vidare har våra informanters beskrivning visat på att skolkuratorernas 

specialkompetens har svårt att hävda sig i samverkan med andra professioner. Detta försökte vi 

förstå genom att använda oss av begreppen makt och domänkonflikt. När vi sammanställde 

våra informanters resonemang framkom fem olika dilemman; otydlig rollfördelning, traditioner, 

en svag elevkontakt, tillgänglighet på skolan och sekretess. Då det låg utanför ramen för vår 

studie, skulle det vara intressant att vidare undersöka vad det blir för konsekvenser av de fem 

dilemman skolkuratorn kan möta i arbetet mot mobbning. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Kan du berätta lite om ditt jobb? 

 

Hur länge har du jobbat? 

Utbildning? 

Arbetslivserfarenhet? 

Erfarenhet av att jobba mot mobbning? 

Uppbyggnad av elevhälsoteamet Varför trygghetsteam, Hur kom det sig ni delade? Varför 

ligger ansvarsområdet där? 

Vilka andra i skolan samverkar du med mot mobbning? 

 

Har ni en tydlig rollfördelning och i så fall vilken roll har du antimobbningsarbetet? 

 

Vad bidrar de olika rollerna med? 

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan er i elevhälsoteamet/trygghetsteam angående 

antimobbningsarbetet? 

 

Upplever du att din utbildning ger dig unik kunskap om mobbning? Har din arbetsroll gett dig 

unik kunskap om mobbning? 

 

Känner ni att det saknas kunskap om mobbning? 

 

Hur ser du på din/kuratorns roll i elevhälsoteamet? 

 

Diskuteras ni i elevhälsoteamet/trygghetsteamet om er kunskap om mobbning, och ges någon 

mer ansvar för arbetet mot mobbning? 

 

Vilka problem finns som kan påverka antimobbningsarbetet? Gå vidare på något som sagts. 

Målkonflikter, tid, resurser.  

 

Vad är din upplevelse av sammarbetet i elevhälsoteamet mot mobbning? 
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Upplever du att ni har olika förutsättningar i elevvårdsteamet/trygghetsteamet för att bygga 

relationer med eleverna och hur påverkar det arbetet mot mobbning? Påverkar det din roll hur 

du jobbar mot mobbning? 

 

Vad upplever du för dilemman i sammarbetet i ett multiprofessionellt team?  

Kan du ge ett exempel? 

 

Vad upplever du för dilemman i samarbetet utanför elevhälsoteamet när det gäller arbetet mot 

mobbning? 

 

Upplever du att din skola arbetar på bästa sätt mot mobbning, om inte hur skulle det kunna 

förändras till det bättre? 

 

Påverkar det dig att du träffar eleverna mindre/mer? Upplever du det som ett hinder eller en 

fördel? När du ska vara med och besluta om arbetet mot mobbning. 

 

Hur ofta träffas de? Hur följer ni upp hur arbetet går om det händer saker undertiden samlas ni 

igen om det behöver göras förändringar. 

 

Hur ser du på dina möjligheter att göra självständiga beslut i förhållande till andra professioner 

i elevhälsoteamet? 

 

Upplever du att din arbetssituation påverkas av någon annan grupp som är starkare? 

 

Ni är oense om en hur man ska gå till väga när det gäller ett ärende om mobbning. Kommer ni 

fram till ett beslut? Hur kommer ni fram till beslutet? Är det större chans att någon i 

elevhälsoteamtet/trygghetsteamet får igenom beslutet och i så fall varför? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter Daniel och Abdi och kommer från socionomprogrammet på Linneuniversitetet som 

just nu skriver ett examensarbete (C- uppsats) om samverkan mot mobbning. Vi gör en 

kvalitativ studie om samverkan mellan kurator och andra professioner i elevhälsoteamet. 

Intervjun kommer att ta cirka en timma och det kommer att spelas in med hjälp av en 

inspelningsapparat. Vi kan också komma att anteckna under intervjun i fall behovet uppstår. 

Syftet med inspelningen är att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun när vi 

analyserar intervjumaterialet. 

 För att kunna genomföra studien vill vi intervjua kurator, skolsjukskörterska, specialpedagog 

samt rektor. Intervjumaterialet kommer att förstöras efter studiens slut och under studiens 

gång användas endast inom ramen för studien. Vi kommer att avpersonifiera våra 

intervjupersoner i syfte att ta bort risken för att koppla ett intervjumaterial till en enskild 

individ eller skola. Er medverkan är viktig för oss för att vi ska kunna genomföra studien och 

vi är tacksamma om ni ställer upp på intervju. Vi vill uppmarksamma er på att er medverkan 

är frivillig och ni kan närsomhelst avbryta er medverkan. Den färdiga uppsatsen kommer att 

publiceras på Linneuniversitetets hemsida och vara tillgängliga för alla. Här inunder står våra 

kontaktuppgifter och även till vår handledare som ni kan kontakta i fall ni behöver mer 

information. 

Studenter:  

Daniel Bergman 

Tel.  073-0553653 

Email.  danielhbergman@hotmail.com 

Abdihakim Magan Abdi 

Tel.  073-6641264 

Email.  dayax_7@hotmail.com  

Handledare: 

Peter Hultgren  

Email.  peter.hultgren@lnu.se 

 

Tack för er medverkan 
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