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The aim of the study was, through qualitative interviews with school counsellors in Swedish 

primary schools, to study what the counsellors are experiencing condition their ability to work 

proactively according to the Swedish Education Act provisions on student health. During the 

study, six interviews with school counsellors who worked in the same suburbs, was 

conducted. The theoretical approach that was used is Michael Lipsky's theory of street-level 

bureaucrats and the term discretion. The overall outcome of the study was that the interviewed 

school counsellors felt that they did not have good opportunities to work preventively as the 

Education Act requires. The main reason for this was the school counsellor’s heavy workload. 

The results of the study were divided into three categories, which in turn were followed by 

several themes to highlight the conditions governing school counsellor’s opportunity to work 

preventatively. 
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1 Inledning 

I Socialstyrelsens rapport ”Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013” framkommer att 

andelen barn och unga som lider av psykisk ohälsa fortfarande är väsentlig, trots att de sett 

tecken på avmattning av den kraftiga ökning som skett under de senaste decennierna. Något 

svar på varför psykisk ohälsa bland unga är så utbrett har inte presenterats men enligt 

rapporten finns psykisk ohälsa i hela gruppen unga och inte bara hos de som lever i en miljö 

med psykosociala riskfaktorer som exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa hos någon 

förälder. Detta menar Socialstyrelsen, i sin underlagsrapport till rapporten ovan, tyder på att 

det skett någon förändring i de miljöer där unga vistas, exempelvis skolmiljön. De menar att 

upptäcka de barn och unga som mår dåligt i ett tidigt skede är av största vikt då psykisk 

ohälsa kan få stora konsekvenser på sikt. Utbildning är en av de saker som pekas ut som en 

viktig skyddsfaktor för att klara sig senare i livet. Desto tidigare utbildningskedjan bryts ju 

sämre framtidsutsikter tenderar ungdomarna att få (Socialstyrelsen 2013). Socialstyrelsen och 

skolverket har tillsammans givit ut en vägledning för elevhälsan där de beskriver att skolan är 

en viktig arena i arbetet med psykisk ohälsa bland unga. Elevhälsan har i uppdrag att arbeta 

förebyggande men även att tidigt identifiera och uppmärksamma de elever som inte mår bra 

(Socialstyrelsen 2014). Just att uppmärksamma varningssignaler som tyder på att något inte 

står rätt till hos eleverna är en viktig uppgift hos elevhälsan och skolkuratorerna (D-Wester 

2005). Grundat på faktorerna ovan menar jag att skolkuratorernas arbetssituation blir 

intressant och relevant att studera och enligt Backlund (2007), som skrivit en avhandling om 

elevvårdsarbetets resurser, organisering och praktik, är skolkuratorernas arbete ett outforskat 

område i Sverige. Den forskning som gjorts har oftast ett pedagogiskt, utbildningssociologiskt 

eller psykologiskt perspektiv menar Backlund (2007).   

 

I juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft vilket innebar att kraven på elevhälsans 

organisation skärptes. Lagen anger nu en rad professioner, där kurator är en av dem, som ska 

finnas tillgängliga i elevhälsoarbetet.  Enligt skollagen ska elevhälsans arbete främst vara 

förebyggande och hälsofrämjande och de ska stödja eleverna i sin utveckling mot 

utbildningens mål (SFS 2010:800). Införandet av nya skollagen ledde till att Skolinspektionen 

i september samma år gjorde en flygande inspektion av elevhälsan på 764 grundskolor runt 

om i Sverige för att se hur skolorna organiserat elevhälsan efter att den nya skollagen trätt i 

kraft. Resultatet visade bland annat att 24 procent av de tillfrågade rektorerna ansåg att 
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kuratorns tid inte räckte till och på 7,2 procent av skolorna så saknades det en kurator helt 

(Skolinspektionen 2012). 

 

I både nationell forskning, som Backlunds (2007) avhandling, och internationell forskning 

från Cocker m.fl. (2005) i USA visas att preventiva och förebyggande insatser är ovanliga 

inslag hos skolkuratorer. Cocker m.fl. (2005) visar i sin studie att arbetet med de äldre 

eleverna främst handlar om akutstyrt arbete och att ”släcka bränder” samt att skolkuratorerna 

arbetar med en stor mängd elevärenden samtidigt som det är brist på både tid och resurser.  

 

Den forskning och Skolinspektionens resultat som presenterats ovan menar jag tyder på ett 

glapp mellan skollagens intentioner, att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande, och den verklighet som skolkuratorerna arbetar i. Därför ämnar denna studie, 

med utgångspunkt i Lipskys (2010) teori om ”Gräsrotsbyråkrater” och de svårigheter och 

utmaningar som det innebär att arbeta på gräsrotsnivå, att studera vad skolkuratorer upplever 

villkorar deras möjligheter att arbeta förebyggande i enlighet med skollagens bestämmelse om 

elevhälsans arbete. Vid genomgång av tidigare forskning på området, efter att nya skollagen 

trätt i kraft, hittar jag ingen studie med samma utgångspunkt som följande studie. Det som 

främst dyker upp är undersökningar och kartläggningar av hur skolkuratorers arbetssituation 

ser ut i stort och med min studie vill jag bidra med en djupare förståelse av deras möjlighet att 

arbeta förebyggande.  

 

1.1 Syfte 

Syftet är att genom en kvalitativ intervjustudie studera vad skolkuratorer i svenska 

grundskolor upplever villkorar deras möjligheter att arbeta förebyggande i enlighet med 

skollagens bestämmelser om elevhälsan. 

 

1.2 Frågeställning 

1. Hur ser det förebyggande arbetet ut i praktiken för de intervjuade skolkuratorerna? 

2. Hur upplever skolkuratorerna sin arbetsbelastning? 

3. Vad styrs skolkuratornas arbete av i praktiken?  
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2 Bakgrund 

I de inledande bestämmelserna i skollagens första kapitel står att alla, oberoende av var du bor 

och vilka sociala och ekonomiska förhållanden du lever under, ska ha lika tillgång till 

utbildning i skolväsendet. I all utbildning och annan verksamhet som styrs enligt skollagen 

ska barnets, hit räknas varje människa under 18 år, bästa beaktas och vara utgångspunkten. 

Syftet med den utbildning som barnen får i skolan är att de ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Syftet är också att tillsammans med hemmet främja den personliga 

utvecklingen hos barnen så att de utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare. I detta har elevhälsan och skolkuratorn en viktig 

roll där det i deras uppdrag ingår att stödja eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål 

(SFS 2010:800). 

 

2.1 Skolkurator som yrke 

2.1.1 Yrket växer fram 

På 40-talet anställdes på försök de första skolkuratorerna i några av de större städerna i 

Sverige. Syftet var att ta hand om de elever som gått i hjälpklass och hjälpa dem att få en 

anknytning till arbetslivet. Det beskrevs två olika tankegånger kring vad som skulle ligga 

bakom ett införande av skolkuratorer. Det var den stödjande rollen men också den 

övervakande och tillsynsrollen. I rollen som stödjande så menade man att kuratorerna skulle 

finnas för hela folkskolan och inte enbart till hjälpklassens elever, då det skulle bidra till en 

ökad stigmatisering för de elever som gick i hjälpklass. Det diskuterades vilka som skulle 

anställas som kuratorer samt vem som skulle bära huvudmannaskapet, barnavårdsnämnden 

eller skolstyrelsen. Hjälpklasskuratorer ses sedan som ett första steg i att ge ungdomar ett 

yrkesvägledande stöd och som kuratorer ansåg man att lärare med utbildning i psykologi och 

som var knutna till yrkesvägledningen skulle anställas för att undvika känslan av övervakning 

och tillsyn. Försöket med kuratorer i hjälpklasserna ansågs som lyckat vilket ledde till att 

läsåret 1944/45 utvidgades verksamheten i Göteborg även till folkskolans elever. Fokus hos 

folkskolans kuratorer låg främst på de elever som inte ansågs få tillräckligt god omvårdnad i 

hemmet. Kuratorns roll präglades av en tydlig social inriktning och hade samtidigt en 

kontrollerande och disciplinär roll och blev en länk mellan barnavårdsnämnden och skolan. I 

slutet på 50-talet föreslogs att kuratorverksamheten skulle bli permanent och det anställdes 

kuratorer på hel- och halvtidstjänster. De som nu anställdes som kuratorer hade 
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socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning. Benämningen skolkurator kom till först 

1960. I 1969 års läroplan blev kuratorn utsedd som skolans sociala expert och en roll som 

liknar den vi har idag började ta form. Den sociala inriktningen och betoningen på att vara en 

länk mellan skolan, hemmet och andra myndigheter blev tydligare. I uppdraget ingick nu att 

uppmärksamma de elever som ofta var frånvarande, hade hamnat utanför kompisgängen eller 

på grund av hemförhållande behövde stöd (Backlund 2007).  

 

2.1.2 Skolkuratorsyrket idag 

Yvonne D-Wester (2005) är utbildad socionom och har skrivit boken ”Socionomen i skolan” 

som främst riktar sig till verksamma skolkuratorer och studerande socionomer. Hon menar att 

skolkuratorsyrket innebär ett självständigt arbete då kuratorn är ensam i sin profession på 

skolan. Skolkuratorn ska bidra med social och psykosocial yrkeskompetens bland skolans 

övriga personal. I arbetet med eleverna ingår enligt skollagen att stötta eleverna i deras 

utveckling mot utbildningens mål samt främja deras personliga utveckling (SFS 2010:800). 

För att stödja denna utveckling hos eleverna tar D-Wester (2005) upp följande arbetsinsatser 

som ingår i uppdraget som skolkurator; samtal med elever, föräldrar, lärare och resterande 

nätverk runt eleven, stöd- och behandlingssamtal, samverkan med andra myndigheter, arbete 

med elever i grupp samt organisatoriskt/strukturellt värdegrundsarbete. Hon menar även att 

skolan och således kuratorerna har ett viktigt uppdrag i att upptäcka och uppmärksamma 

varningssignaler så som hög frånvaro och försämrade studieresultat hos elever. Även 

Socialstyrelsen (2014) säger att elevhälsan har som uppdrag att tidigt identifiera och 

uppmärksamma varningssignaler bland eleverna, vilket de kan göra både genom 

elevkontakter men också via pedagogernas observationer i klassrummet. Backlund (2007) 

menar att skolkuratorns roll i detta arbete bland annat är att vara den första kontakten eleven 

får och avdramatisera inför eventuella vidare kontakter som behöver tas med andra instanser 

så som socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin.  

 

I en internationell studie av Allan-Meares (1994) beskrivs likande arbetsuppgifter som D-

Wester (2005) tar upp. Kuratorerna i Allan-Meares studie förväntas från skolledningens håll 

ha en samverkande roll mellan familj, skola och samhällets övriga aktörer. De förväntas att 

stötta eleverna så de får ut så mycket som möjligt av skolan, utföra en del administrativa 

uppgifter och leda kompetensutvecklingen på skolan. De ska även jobba för att underlätta för 

den kontakt som sker mellan familj, skola och socialtjänst. Studiens beskrivning av 

kuratorernas samverkande roll liknar Backlunds (2007) resultat som visar att kuratorerna i 
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hennes studie lägger mycket tid på samordning av kontakter mellan exempelvis övrig 

personal på skolan, familjen och socialtjänsten och ser sig själva som en länk mellan skolan 

och elevens familj. Även Gibbons, Diambra och Buchanan (2010) beskriver skolkuratorer 

som navet i den samverkan som sker mellan skolan och andra aktörer. De menar att 

kuratorerna är väl lämpade för att ha en samverkande roll i elevens liv då de har kompetens 

om kommunikation och tekniker i att hålla gruppsamtal vilket gör dem väl rustade för att leda 

samarbetet mellan skola och andra aktörer. Författarna menar att yrket har gått från att 

innebära att kuratorerna främst agerade på de behov skolledning och elever hade för stunden 

till att mer präglas av ett systematiskt arbete som ska nå alla elever på skolan (Gibbons m.fl. 

2010). 

 

2.2 Elevhälsan 

År 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag som trädde i kraft från och med 1 juli 2011. 

Reglering angående elevhälsan finns i skollagens 2 kap 25-28§§. Där står att elevhälsa ska 

finnas för de elever som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, 

specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Elevhälsan ska omfattas av medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator ska finnas tillgängliga för det medicinska, psykologiska och 

psykosociala arbetet. I skollagen står att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål samt att deras arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande 

(SFS 2010:800). I tidigare skollagstiftning var det endast skolläkare och skolsköterska som 

skulle erbjudas på alla skolor. Det fanns alltså inga krav på att skolpsykologer eller 

skolkuratorer skulle finnas tillgängligt i elevvården, som det tidigare kallades (D-Wester 

2005). Rådande skollag säger att skolan ska ha ”tillgång till” de ovan nämnda professionerna, 

läkare, sköterska, psykolog och kurator, i sitt elevhälsoarbete. Begreppet ”tillgång till” har 

valts för att elevhälsan ska kunna anpassas efter varje enskild skolas behov och 

förutsättningar. Det anses inte vara rimligt att alla småskolor ständigt ska ha en läkare, 

kurator, psykolog eller någon av de andra professionerna, på plats på skolan varje dag. Det är 

alltså upp till huvudmannen att avgöra hur mycket personal och vilken kompetens som ska 

ingå i elevhälsoteamet just på deras skola (Skolverket 2012). 

 

Under våren 2014 då studien genomfördes kom Socialstyrelsen tillsammans med Skolverket 

ut med en vägledning för elevhälsans arbete. Vägledningen ska ses just som en vägledning 
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och användas som ett uppslagsverk i utvecklingen av elevhälsans arbete och är alltså inte ett 

styrande dokument. Vägledningen har inte kuratorerna i studien haft tillgång till då 

intervjuerna genomfördes och således har innehållet heller inte påverkat deras arbete och 

deras svar i intervjuerna (Socialstyrelsen 2014).  

 

 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag ta upp forskning som gjorts inom socialt arbete i skolan. I en del 

internationell forskning är det svårt att avgöra exakt vad som motsvarar den svenska 

skolkuratorns roll men i all forskning jag tar upp finns det likheter med det svenska 

elevhälsoarbetet. I huvudsak handlar forskningen om skolkuratorns och elevhälsans roll ur de 

arbetsverksammas perspektiv, men jag har även tagit med en studie som tar upp hur elever ser 

på skolkuratorns arbete. Forskningen presenteras i tre kategorier, förebyggande arbete, 

arbetsbelastning samt styrning. 

 

3.1 Förebyggande arbete 

Åsa Backlund (2007) har skrivit en avhandling vid Stockholms universitet på institutionen för 

socialt arbete. Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera elevvårdsarbetets 

resurser, organisering och praktik vid olika grundskolor. Backlunds (2007) studie visade att 

preventiva och övergripande insatser var ovanliga inslag för samtliga av de skolkuratorer som 

deltog i studien. Liknande resultat visar en internationell studie gjord i USA av Cocker m.fl. 

(2005). De beskriver något som kallas för ”Coordinated school health program”, förkortat 

CSHP, där kuratorn har en viktig roll. Jag tolkar det som att detta program kan likställas med 

det som vi kallar för elevhälsan i Sverige. Cocker m.fl. (2005) tar upp att det i de lägre 

åldrarna är vanligt med förebyggande arbete och tidiga insatser. Däremot visar studien att de 

kuratorer som arbetar med de äldre eleverna ofta hamnar i ett akutstyrt arbete och hela tiden 

får rycka ut och ”släcka bränder”. Samt att ju högre upp i åldrarna eleverna kommer desto 

mindre fokus och resurser läggs på CSHP. I Australien publicerade år 2012 tidsskriften 

Australien social work en internetbaserad studie gjord av Lee. Syftet med studien var att ta 

reda på hur läget såg ut för det sociala arbetet på de Australienska skolorna. Även här är ett 

återkommande svar hos respondenterna att de ville ha större möjligheter att arbeta med 

elevernas sociala miljö och göra mer förebyggande och tidiga insatser. 
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3.2 Arbetsbelastning 

Backlund (2007) visar att skolkuratorer ses som mindre självklara resurser i elevvårdens 

organisation, detta trots att de flesta av skolorna hade tillgång till skolkurator. Omfattningen 

varierade dock, en fjärdedel av skolorna hade ingen eller mindre än en kvarts kuratorstjänst 

kopplad till skolan. I Lees (2012) studie kom det fram att en del socialarbetare på skolorna 

arbetade med en stor andel elevärenden under stor tidsbrist. Resultatet visade att det fanns de 

socialarbetare som i snitt spenderade 2.7 dagar per år på en skola som de hade i sitt 

ansvarsområde. Samma resultat återfinns i Cocker m.fl. (2005) där många av kuratorerna 

upplevde att de hade en stor mängd elevärenden att hantera samtidigt som det är brist på tid 

och resurser.  

 

Annan forskning som behandlar skolkuratorers arbetsvillkor och situation är Gunduz studie 

från 2012. Studien gjordes med 194 skolkuratorer som arbetade på grund- och 

gymnasieskolor i Turkiet. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan något han 

kallar för self-efficacy och utbrändhet bland skolkuratorer. Self-efficacy tolkar jag som en typ 

av självtillit och att kuratorerna har en tilltro på sin förmåga att klara av sitt arbete. Jag hittar 

ingen bra svensk översättning så använder mig därför av det engelska uttrycket. Ett annat 

syfte med studien var att undersöka hur ”self-efficacy” och utbrändhet påverkas av socialt 

stöd, kuratorernas uppfattning om yrket samt antalet elever som är knutna till kuratorn 

(Gunduz 2012). Resultatet av studien visade att det fanns ett negativt samband mellan ”self-

efficacy” och känslomässig utmattning medan sambandet mellan personliga prestationer och 

”self-efficacy” var positivt. Resultatet visade även att socialt stöd påverkade kuratorerna på ett 

positivt sätt gällande utbrändhet och deras mått av ”self-efficacy”. Resultaten visar att de 

kuratorer som såg negativt på sitt yrke hade en hög grad av utbrändhet och en låg känsla av 

”self-efficacy”. Gällande antalet elever per kurator så visar studien att de kuratorer som hade 

mellan 1000-1500 elever hade en låg grad av ”self-efficacy” (Gunduz 2012).  

År 2007 genomfördes en studie i Storbritannien där 415 elever på olika skolor blev tillfrågade 

om deras syn på och uppfattning om skolkuratorer. Det framkom i studien att eleverna 

upplevde det vara stigmatiserande att gå till kuratorn. Detta gjorde att framförallt killar tyckte 

det kunde vara svårt att få tillgång till kuratorn, då de var rädda för att andra skulle få reda på 

det. En utmaning för skolkuratorer är att göra deras tjänster mer tillgängliga och mer 

accepterade bland eleverna. Förslag på förbättringar från eleverna var att de ville ha en 

heltidsanställd kurator eller att det fanns fler kuratorer på skolan. Ett annat förslag var att det 
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skulle finnas en manlig och en kvinnlig kurator för att öka killars benägenhet att uppsöka stöd 

då studien visar att de är fler tjejer som kan tänka sig att gå till kuratorn (Fox & Butler 2007).  

 

3.3 Styrning 

I Backlunds (2007) avhandling uppger skolkuratorerna att de styrdokument som ges från 

skolverket och de lokala skolplaner de har tillgång till har mycket liten betydelse för deras 

arbete på skolorna. De uttrycker sig som att ”ingen kontrollerar mig” och att det ”sunda 

förnuftet” och ”känslan” är det som vägleder deras arbete. Kuratorerna uttryckte att de kände 

en frustration över att det inte finns några tydliga förväntningar från skolledningens sida och 

att detta skapade en osäkerhet i deras arbete. Även en studie som publicerats i Journal of 

School Counseling visar att kuratorer upplever att det inte finns någon tydlig yrkesroll eller 

förväntning på yrket. Kuratorerna i studien menade att de ofta upplevde brist på stöd och en 

allmän känsla av låg tilltro till den egna arbetsförmågan på grund av en tvetydighet i 

yrkesrollen, rollkonflikter och en stor arbetsbelastning. Kuratorerna menar att deras jobb styrs 

av krav från rektorer, föräldrar och eleverna och att de upplever att de har dålig kontroll över 

vad de spenderar sin arbetstid på. Upplevelsen av en tvetydig yrkesroll uppstår hos 

kuratorerna i studien då de krav och förväntningar de har på sig själva inte är förenliga med de 

krav som kommer från rektorer, lärare och elever (Falls & Nichter 2007). 

 

I USA gjordes 1994 en studie som publicerades i tidsskriften Social Work av Allan-Meares. 

Studien har som syfte att bland annat undersöka vilka arbetsuppgifter som skolkuratorer ska 

utföra på uppdrag från skolan. Några arbetsuppgifter som tas upp är:1. Att vara en mellanhand 

mellan familj, skola och samhällets övriga verksamheter. 2. Hjälpa eleverna att få ut så 

mycket som möjligt av skolans resurser. 3. Arbeta med samverkan mellan skolan och 

familjen. 4. Administration och kompetensutveckling. 5. Underlätta och jobba för en bra 

kontakt mellan familj, skola och socialtjänst. Andra uppgifter än de som precis räknats upp 

och som skolkuratorer främst ville arbeta med var exempelvis utvecklande av förebyggande 

insatser, bidra till professionens utveckling, övningar i klassrummet, utveckla kontakten med 

andra verksamheter m.m. De arbetsuppgifter som tas upp i Allan-Meares (1994) liknar den 

beskrivning som ges av Backlund (2007) trots att det är några år mellan studierna och berör 

olika länder.  
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4 Teori   

Den teori jag valt att använda mig av i analysen av empirin är Michael Lipskys teori om 

”Street-level bureaucracy”. För att få en bredare förståelse för teorin så använder jag mig även 

av Roine Johanssons avhandling, ”Vid byråkratins gränser” där han översatt Lipskys begrepp 

till ”Gräsrotsbyråkrater”.  I Lipskys teori ingår även begreppet handlingsutrymme som är ett 

begrepp jag kommer att fördjupa mig i genom att läsa ”Handlingsutrymme – Utmaningar i 

socialt arbete” av Svensson, Johansson och Laanemets (2008) där också begreppet yrkesroll 

berörs och som även det kommer att användas i analysen. Deras bok blir relevant då den 

behandlar handlingsutrymme utifrån socialarbetares villkor i Sverige och alltså blir 

applicerbart på skolkuratorer i den svenska skolan.  

 

4.1 Street-level bureaucracy – Gräsrotsbyråkrati 

Den amerikanske statsvetaren Michael Lipsky benämner människobehandlande 

organisationer som street-level bureaucracies. De som har kontakt med klienterna inom dessa 

verksamheter kallar han för ”street-level bureaucrats”. Hit räknar han personer som arbetar 

inom skolan, polis, välfärdssektor, lägre domstolar, jurister och andra som arbetar med att 

verkställa och ta beslut om fördelningen av samhällets offentliga sanktioner. En svensk 

översättning och definition av begreppet i Johansson (2007, s.41) lyder som följande: 

”offentligt anställda tjänstemän vilka dels har direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga 

arbete och dels har avsevärd handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter”. 

Gräsrotsbyråkraternas arbetsplats, organisationerna, är hieratiskt uppbyggda med olika skikt 

vars uppgifter och funktioner ser olika ut. De som arbetar i direktkontakt med organisationens 

klienter tillhör i regel de lägsta skikten i hierarkin och är alltså de som Johansson (2007) och 

Lipsky (2010) kallar för gräsrotsbyråkrater. Ett karaktäristiskt drag bland ”street-level 

bureaucracys” menar Lipsky (2010) är att de upplevs ha en kronisk brist på resurser. Han 

beskriver att när tjänster och resurser tillsätts så ökar även efterfrågan av dem, enkelt uttryckt, 

ju mer hjälp som erbjuds desto fler kommer att söka hjälp. 

 

Johanssons (2007) avhandling handlar om just ”gräsrotsbyråkrater” och under vilka villkor de 

bedriver sitt arbete. Han menar att utgångspunkten för gräsrotsbyråkraters arbete är att 

förvandla individen till klient och passa in denne i organisationen. Byråkratin är specialiserad 

vilket innebär att varje organisation bara har hand om en liten aspekt av en klients liv och 

således bara ser en del egenskaper som relevanta hos klienten. Denna specialisering sker alltså 
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på organisationens villkor, inte på individens. Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkraterna i 

mötet med individer får direktinformation från dem som de ska kombinera med den kunskap 

de har om organisationen och vad den har att erbjuda, i detta möte så förvandlas individen till 

klient.  Johansson (2007) menar att varje organisation ger individerna en byråkratisk identitet 

vilket innebär att en människa kan förvandlas till hur många klienter som helst, t.ex. 

arbetssökande på arbetsförmedlingen, patient på sjukhuset eller försäkrad på 

försäkringskassan osv. Relationen mellan gräsrotsbyråkrat och klient äger inte rum i något 

socialt vakuum utan omges och påverkas av den organisationen som byråkraten arbetar i. 

Detta gör att gräsrotsbyråkraten har krav på sig uppifrån den hieratiskt styrda organisationen 

och samtidigt möter krav och önskningar från individen. Organisationen kräver dock att 

klienterna inte ska ses som individer och bestämmer de ramar som gräsrotsbyråkratens 

handlande utgår ifrån (Johansson 2007). Svensson, Johansson och Laanemets (2008) menar 

att det är gräsrotsbyråkratens (i deras bok socialarbetarens) roll att knyta samman 

medborgares behov med organisationens så att båda parter uppfattar det som rätt.  

 

Lipsky (2010) menar att det i gräsrotsbyråkratier uppstår situationer som kräver särskilda 

åtgärder och som därmed inte kan hanteras av de vanliga rutinerna. En del situationer kräver 

en specialist för att det fortsatta arbetet med klienten inte ska störas. De specialisterna kallar 

han för ”pressure specialists”. I Backlunds (2007) presentation av Lipskys teori ger hon ett 

exempel där kuratorn eller rektorn tar på sig att ringa hem till en vårdnadshavare för att inte 

relationen mellan lärare, vårdnadshavare och elev ska förändras. Backlund (2007) menar att i 

forskning så kallas särskild elevvårdspersonal, så som skolkuratorn, ofta för ångestreducerare 

då deras arbete gör det möjligt för övriga aktörer i skolan att upprätthålla skolans system 

oförändrat. Lipsky (2010) beskriver den här typen av specialisering som ett sätt att 

effektivisera och förenkla arbetet för gräsrotsbyråkrater men tar även upp risken med att 

specialisterna efter ett tag kan övertar uppgifter och ansvarsområden som egentligen inte 

tillhör dem.  

 

I människobehandlande organisationer där så kallade gräsrotsbyråkrater arbetar så är 

uppgiften att göra det så bra som möjligt och värna om organisationens klienter. Samtidigt så 

ska organisationen tillgodose samhällets och statens intresse. Människobehandlande 

organisationer fyller flera funktioner för samhället. Bland annat kan de jobba för att 

socialisera individer till kommande funktioner i samhället, identifiera de individer som inte 
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lever upp till samhällets förväntningar samt att de tillhandahåller metoder och resurser för att 

kunna interagera individer i det sociala samspelet (Svensson, Johansson & Laanemets 2008). 

 

4.2 Handlingsutrymme 

Gräsrotsbyråkraters arbete präglas av att och ena sidan vara strikt styrda av att uppnå politiska 

mål samtidigt som yrket kräver att du improviserar och anpassar dig efter det individuella fall 

du arbetar med. Förmågan att balansera mellan att behandla alla medborgare lika men 

samtidigt vara lyhörd och flexibel för vad det enskilda fallet kräver är vad ”street-level 

bureaucracy” handlar om menar Lipsky (2010). Johansson (2007) skriver att i arbetet med 

människor så hamnar gräsrotsbyråkraten ofta i situationer som är alltför komplexa för att helt 

och hållet kunna styras av formella regler och instruktioner. Detta gör att gräsrotsbyråkrater 

behöver ha ett visst mått av handlingsfrihet delegerat till sig för att kunna göra individuella 

tillämpningar och anpassningar utifrån individens situation. Svensson, Johansson och 

Laanemets (2008) skriver att det i mötet med klienterna uppstår ett dilemma då 

socialarbetaren möter medborgarna som människa till människa men också som representant 

för en organisation. Johansson (2007) menar att det dilemmat, den konflikten ingår i rollen 

som gräsrotsbyråkrat. Det är den konflikten som skiljer klientrelationen från andra relationer, 

alltså den dubbla karaktären av att vara två människor som möts samtidigt som det är ett möte 

mellan en organisation och en klient (Johansson 2007). Som representant för organisationen 

är socialarbetarens handlingsutrymme begränsat av organisationens ramar och uppdrag. 

Handlingsutrymmet regleras även av lagar, regler, överenskommelser och traditioner på 

arbetsplatsen. Att ha handlingsutrymme innebär inte enbart att du har möjlighet att välja och 

anpassa din praktik utan också att du har kompetensen att göra de riktiga valen (Svensson, 

Johansson & Laanemets 2008). Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkrater i praktiken inte 

kan utföra det ideala arbetet på grund av de begränsningar som finns i arbetsstrukturen. Under 

tidigare forskning tar jag upp flera resultat som visar på det sistnämnda, nämligen att 

skolkuratorerna inte kan utföra det ideala arbetet på grund av begränsningar i arbetsstrukturen. 

Bland annat Blacklund (2007), Lee (2012) och Cocker m.fl. (2005) redovisar faktorer som 

kuratorstjänstens storlek, elevantalet, brist på resurser m.m. som gör att skolkuratorerna 

upplever att deras arbete inte är fulländat.  
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4.3 Yrkesrollen  

En faktor som påverkar hur socialarbetaren använder sitt handlingsutrymme är yrkesrollen. 

Yrkesrollen är en social roll med en specifik och detaljerad position i organisationen som 

styrs av befattningsbeskrivningar och formella regler som exempelvis lagar. Vad den enskilda 

har för förväntningar och hur denne tolkar sin roll samt hur samspelet med andra inom 

organisationen ser ut påverkar också hur yrkesrollen tar form. Vid utformandet av sin 

yrkesroll har socialarbetaren med sig formell kunskap och kompetens från exempelvis 

utbildning samt den tjänstebeskrivning som följer med jobbet. Den kultur, de normer och 

värderingar som råder på arbetsplatsen påverkar hur socialarbetaren använder sin kunskap och 

kompetens och individen måste anpassa sig efter de förutsättningar som finns i organisationen 

(Svensson, Johansson & Laanemets 2008).  

 

 

5 Metod och metodologiska övervägande 

För att uppnå studiens syfte, att studera skolkuratorers upplevelse av vad som villkorar deras 

möjlighet att arbeta förebyggande, så har jag valt en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativa 

metoder önskar enligt Levin (2008) att nå en förståelse och tolkning av det material som 

samlats in under studien. Som metod för att samla in empiri till studien har jag använt mig av 

kvalitativa intervjuer. Uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats utgår från hermeneutiken. 

Hermeneutiken bygger på förståelse och tolkning och forskaren vill försöka tolka och förstå 

en text utifrån det perspektiv som textens upphovsman haft (Bryman 2011). Inom 

hermeneutiken anses förståelse vara kontextuellt och alltså är meningen i det som sägs i 

intervjun beroende av den kontext som intervjupersonen befinner sig i (Kvale & Brinkmann 

2009). I den här studien har alltså empirin som jag samlat in från skolkuratorerna påverkats av 

den kontext som kuratorerna verkar i. 

 

5.1 Avgränsning och Urvalsprocess 

I studien har jag gjort en geografisk avgränsning då jag valt att intervjua skolkuratorer som 

arbetar i grundskolan inom samma kommun. Från början var tanken att begränsa studien till 

skolkuratorer som enbart arbetar på högstadiet, detta fick dock ändras under studiens gång då 

jag upptäckte att det inte fanns en enda kurator som enbart arbetade med högstadieelever. Vid 

valet av intervjupersoner har jag inte tagit hänsyn till om de är socionomer eller har annan 
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utbildning utan jag har enbart gått på att de är anställda som skolkurator. I syftet framgår att 

jag ämnar studera skolkuratorers upplevelser av vad som villkorar deras möjligheter till att 

arbeta förebyggande vilket innebär att jag avgränsat mig till det avsnitt i skollagen som 

handlar om att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande.  

 

I studien har jag intervjuat sex skolkuratorer. Fem av dem arbetar på kommunala skolor och 

en på en friskola. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det studiens syfte som styr hur stort 

antal intervjupersoner jag behöver använda mig av. De menar om syftet exempelvis är att 

förstå hur något uppfattas av en särskild person så räcker det således enbart med den 

personen. För att få tillräckligt stort material och kunna förstå hur fler än en skolkurator 

upplevde sin arbetssituation så valde jag att intervjua sex stycken. Ahrne och Svensson (2011) 

menar att vid intervjuer av en särskild grupp så kan sex till åtta intervjupersoner vara 

tillräckligt för att öka säkerheten för att få fram material som är relativt oberoende av enskilda 

personers uppfattningar. Precis som Ahrne och Svensson skriver så ökar chansen att mitt 

material är relativt oberoende av enskilda uppfattningar genom att jag intervjuat sex 

skolkuratorer. Det är dock genom de enskilda uppfattningarna som jag får kunskap om det 

fenomen jag vill studera, alltså vad som villkorar kuratorernas förebyggande arbete. Mitt 

urval gjorde jag i hopp om att få tag i intervjupersoner som skulle vara relevanta för min 

studie och den teoretiska utgångspunkt som jag valt. Ett sådant urval kallas för ett teoretiskt 

målinriktat urval och görs i syfte att få tag i intervjupersoner som forskaren kan testa sina 

teoretiska idéer på (Bryman 2011). 

  

5.2 Genomförande 

Urvalet av intervjupersoner gick till så att jag gick in på kommunens hemsida och letade upp 

de högstadieskolor som finns i kommunen. Därefter gick jag in på respektive skolas 

kontaktinformation och tog kontakt med sju stycken via telefon. Fem utav de kontaktade 

arbetade på kommunala skolor och två på friskolor. Jag valde att ringa till alla kommunala 

högstadieskolor dit jag hittade telefonnummer till kuratorn, vilket var fem av sex skolor. 

Därefter valde jag att ringa till två av fem högstadiefriskolor. Två av friskolorna hade inga 

kontaktuppgifter till någon kurator vilket jag tolkade som att de inte har någon knuten till 

skolan. Den tredje som hade kurator valde jag att inte kontakta för att avvakta och se hur 

många av de andra som sa ja till att delta i studien. 
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Empirin samlades in via semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman (2011) innebär att 

forskaren har några specifika teman som han eller hon vill studera. De teman jag ville fråga 

skolkuratorerna om var förebyggande arbete, arbetsbelastning och styrning. Valet av teman 

gjordes vid genomgången av tidigare forskning inom området och är samma kategorier som 

kapitlet med tidigare forskning är uppdelat i. För att hålla mig till dessa teman så skapade jag 

en intervjuguide (se bilaga 1) som jag utgick ifrån under intervjuerna. Bryman (2011) menar 

att en semistrukturerad intervjumetod är flexibel, forskaren behöver inte ställa frågorna i en 

specifik ordning och det kan dyka upp nya frågor under intervjuns gång. Beroende på hur 

intervjuerna artade sig så ställde jag fler eller färre följdfrågor som dök upp under intervjun. 

Att göra en intervju på det här sättet kallar Kvale och Brinkmann (2009) för fokusering, alltså 

att intervjun är fokuserad på ett speciellt tema. Genom att ställa öppna frågor inom ett visst 

tema så får informanten chansen att ta upp det som den tycker är viktigt inom det angivna 

området och forskare styr bara in på ämnet utan att ge bestämda uppfattningar om det.   

 

Intervjuerna gjordes på kuratorernas arbetsplats och spelades in för att jag skulle kunna 

koncentrera mig på vad som sades och vara närvarande i samtalet. Efteråt transkriberades 

intervjuerna en efter en vartefter som jag genomfört dem. Bryman (2011) tar upp några 

fördelar med att transkribera intervjuer, det underlättar en noggrann analys av vad 

skolkuratorerna sagt, jag kan gå igenom intervjusvaren flera gånger och de intuitiva och 

nästintill omedvetna tolkningar som görs under intervjun kan kontrolleras. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att transkriberingen är ett inledande steg i den analytiska processen. 

När jag skrev ut intervjuerna och således omvandlade dem till text försökte jag vara medveten 

och reflektera över det urval jag gjorde. Allt som sades i intervjuerna kunde inte tas med i 

uppsatsen och således styr min tolkning och mina utgångspunkter det material som fick 

utrymme i uppstatsen.  Andersson och Swärd (2008) menar att det är forskarens ansvar inför 

läsaren att ge insyn i de utgångspunkter och perspektivval som ligger till grund för den 

förståelse som kommer fram i uppsatsen. Detta har jag försökt göra genom ett grundligt och 

noggrant metodkapitel. 

 

5.3 Analysmetod 

Kodning och koncentrering är ett tillvägagångssätt som kan ge struktur och överblick över ett 

omfattande intervjumaterial. Kodning kan innebära att forskaren kategoriserar sitt material. 

Det innebär att meningen av det som sagt under intervjun reduceras ner till kategorier. De 



  

15 

 

kategorgier som bildas kan vara utvecklade på förhand och exempelvis hämtas från teorier 

eller så kan de växa fram under analysens gång. En fördel med att kategorisera sitt material är 

att det underlättar jämförelse och hypotesprövning (Kvale & Brinkmann 2009). Efter att jag 

transkriberat intervjuerna så började jag med att läsa igenom utskrifterna av dem. Eftersom 

mina intervjuer var semistrukturerade och därmed var fokuserade på tre huvudteman så utgick 

jag ifrån dem. Förebyggande arbete, arbetsbelastning och styrning fick bli mina tre 

huvudkategorier. Det material som fanns under varje kategori strukturerade jag sedan upp i 

olika teman. I resultat och analysdelen gjorde jag en presentation av temat oftast följt av ett 

eller flera citat för att ge en tydlig bild av vad informanterna menar. Efter varje 

resultatpresentation och eventuella citat följer en analys med den teori och de begrepp jag 

valt.   

 

5.4 Etiska överägande 

Inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning arbetar forskare efter framtagna 

forskningsetiska principer. Det finns fyra grundprinciper och huvudkrav gällande 

individskyddet som jag utgått från i min studie.  Det handlar om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet handlar i 

huvudsak om att intervjupersonerna informeras om deras uppgift i studien samt vilka villkor 

som gäller för deras deltagande, så som frivillighet och att de har rätt avbryta sin medverkan 

när som helst under studien. Samtyckeskravet innebär att forskaren inhämtar ett samtycke 

ifrån studiens deltagare, handlar det om barn under 15 år och av ämnen av särskilt etisk 

känslig karaktär så ska samtycke även ges av vårdnadshavare. Under samtyckeskravet ligger 

också krav på att deltagare som avbryter sin delaktighet i studien garanteras att inte utsättas 

för påtryckningar eller negativa följder.  Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga 

personer inte ska kunna ta del av personuppgifter på de som deltar i studien. Uppgifter om 

enskilda personer ska förvaras på ett sätt som gör att utomstående inte kan identifiera dem. 

Nyttjandekravet betyder att den information som jag samlar in under min studie endast 

används till studiens syfte och alltså inte används vidare (Vetenskapsrådet 2002).  

Under min studie har jag gjort val och använt mig av metoder som gör att jag levt upp till de 

här kraven på forskningsetik. För att få kontakt med skolkuratorerna ringde jag dem och 

frågade om jag fick maila ett informationsbrev (se bilaga 2) till dem. I informationsbrevet 

beskrev jag i stora drag vad studien gick ut på och informerade om villkoren för att delta i 

studien gällande exempelvis frivilligheten, rätten att avbryta och konfidentialitetskravet. Jag 
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anser att det fanns två fördelar med att först ta kontakt via telefon för att sedan maila och 

sedan ta ytterligare en telefonkontakt. Först och främst menar jag att det ger skolkuratorerna 

en chans att i lugn och ro tänka över och kanske diskutera eventuellt deltagande med kollegor. 

Hade jag frågat om de ville delta vid första telefonkontakten finns en risk att de skulle tackat 

ja till något de sedan skulle ångra. Den andra och mer egocentriska fördelen är att jag tror att 

eftersom jag pratade med dem innan jag skickade informationsbrevet gjorde att de var mer 

benägna att ställa upp då de hade en röst och en person att relatera till då de läste om studien. 

Vad gäller konfidentialitetskravet så har jag inte använt några namn på skolkuratorerna eller 

deras arbetsplats i uppsatsen samt benämnt den aktuella kommunen som en mellanstor 

kommun i södra Sverige. Studien involverar inte några brukare/klienter och blir således inte 

av någon särskilt etniskt känslig karaktär, de som medverkar deltar i egenskap av sin 

yrkesroll. 

 

5.5 Metoddiskussion  

Bryman (2011) tar upp att det finns åsikter om att kvalitativ forskning ska värderas efter andra 

kriterier än kvantitativ forskning som bedöms utifrån reliabilitet och validitet. De värderingar 

som kvalitativ forskning föreslås bedömas efter är tillförlitlighet och äkthet. För att diskutera 

min studies kvalité har jag valt begreppet tillförlitlighet och tre av de delkriterier som 

innefattas av begreppet nämligen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Bryman 2011). 

För att skapa en trovärdighet och pålitlighet i studien har jag utfört studien enligt de regler 

som finns samt strävat efter att vara så korrekt och saklig som möjligt i presentationen av 

empirin. Att tydligt redogöra för forskningsprocessens alla delar genom ett utförligt 

metodkapitel menar jag även bidrar till graden av pålitlighet i studien. Gällande överförbarhet 

eller generaliserbarhet så framför Bryman (2011) en slags kritik mot den kvalitativa 

forskningens möjlighet till detta. Då forskaren ofta gör observationer eller intervjuer med ett 

ganska litet antal individer och inom ett litet område menar kritiker att resultaten omöjligt kan 

säga något om samma fenomen i andra miljöer. Jag är alltså medveten om att denna studie 

inte med automatik är överförbar på skolkuratorer i andra kommuner utan enbart säger något 

om hur det ser ut i den aktuella kommunen. Däremot så kan det tänkas att det faktiskt är 

rimligt att det ser ut på likande sätt för andra skolkuratorer på grundskolor runt om i Sverige. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om en analytisk generaliserbarhet som innebär att man 

gör en bedömning av i vilken mån det resultat som kommit fram faktiskt kan ge en 

vägledning för vad som kan komma fram i en annan situation. Skulle det göras en liknande 
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studie i en annan kommun i närtid så menar jag att det finns chans att forskaren skulle få fram 

likanande resultat. En annan sak som kvalitativ forskning tenderar att få kritik för är enligt 

Bryman (2011) bristande transperens. För att bemöta den kritik och skapa en trovärdighet för 

studien så har jag varit utförlig i kapitlet om urval och analysmetod för att läsarna ska kunna 

ta del av studiens tillvägagångssätt. 

 

 

6 Resultat och Analys 

Nedan följer en presentation av studiens resultat och en analys av detsamma. Resultatet 

kommer att presenteras i samma kategorier som den tidigare forskningen gjordes, nämligen 

förebyggande arbete, arbetsbelastning och styrning. Detta görs för att få en röd tråd genom 

uppsatsen och därmed underlätta för läsaren. Under varje kategori kommer ett antal teman 

presenteras som vidare följs av en analys. Jag inleder med att redovisa hur det förebyggande 

arbetet för de intervjuade skolkuratorerna ser ut, följt av arbetsbelastning och styrning som 

innehåller det som jag menar villkorar kuratorernas möjligheter till förebyggande arbete. Jag 

kommer att använda mig av en del citat för att förstärka det som kommit fram under 

intervjuerna och göra det mer begripligt och transparent för läsaren.  

 

6.1 Presentation av informanterna  

Skolkuratorerna som deltog i studien är mellan 27-62 år och arbetar i samma mellanstora 

kommun i södra Sverige. Vid beskrivningar av enskilda kuratorers åsikter och svar så 

benämns de som kurator 1,2,3 osv för att inte blanda in onödiga namn som krånglar till det för 

läsaren. I den löpande texten kommer de att skrivas ut som K1, K2 osv.  

 

Kurator 1 arbetar 75 % på en friskola med 380 elever, är utbildad socialpedagog och har 

arbetat som skolkurator i sex månader.  

Kurator 2 arbetar 50 % på en skola med 325 elever. K2 är utbildad socionom och har jobbat 

som skolkurator i sju år. 

Kurator 3 är utbildad beteendevetare, jobbar på sex stycken skolor med sammanlagt 1250 

elever, 50 % på en högstadieskola, 25 % som ska delas på fem småskolor samt 10 % på en 

särskola.  K3 har arbetat som skolkurator i fyra år.  
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Kurator 4 har arbetat som skolkurator i 15år och har läst beteendevetenskap och andra kurser 

i bland annat sociologi. K4 arbetar 100 % uppdelat på två rektorsområden som tillsammans 

innefattar 12 skolor och sammanlagt ca 2300 elever.  

Kurator 5 är utbildad socionom och har arbetat som skolkurator i snart fyra år. K5 arbetar på 

en skola där hon har 80 % på högstadiet och 20 % på låg- och mellanstadiet. Sammanlagt 

innefattar det 680 elever.  

Kurator 6 arbetar 100 % på tre skolor med ca 250 elever. K6 är utbildad socialpedagog och 

har arbetat som det i nio år men gick i höstas över till en kuratorstjänst. Som kurator har K6 

alltså jobbat i ca 6 månader. De erfarenheter som K6 har från arbetet som socialpedagog 

kommer också att tas med i empirin då arbetet som skolkurator inte skiljer sig så mycket från 

hur K6 arbetade som socialpedagog.  

 

6.2 Förebyggande arbete 

Under denna kategori kommer två teman att presenteras, möjligheter och på vilket sätt och i 

vilken utsträckning förebyggande arbete bedrivs.  

 

6.2.1 Möjligheter  

Eftersom skollagen är tydlig med att elevhälsan, där skolkuratorn ingår, främst ska arbeta 

förebyggande (SFS, 2010:800) frågade jag skolkuratorerna om hur de såg på sina möjligheter 

att arbeta förebyggande.  Resultat av tidigare forskning visar att skolkuratorer vill ha större 

möjligheter att arbeta förebyggande, göra tidiga insatser och arbeta med elevernas sociala 

miljö (Allan-Meares 1994; Lee 2012). Vid genomgången av empirin framkom att vad 

kuratorerna definierade som förebyggande arbete skiljde sig åt mellan dem. Två kuratorer 

kunde beskriva samma uppgifter men bara en benämnde det som förebyggande arbete. I 

skollagen står det inte preciserat vad förebyggande och hälsofrämjande arbete är utan bara att 

det främst är det som elevhälsan ska göra (SFS, 2010:800). 

 

Majoriteten av kuratorerna svarade att de inte ansåg sig ha möjlighet att arbeta förebyggande 

på grund av elevantalet och procentantalet i deras tjänst. K1som arbetar på en friskola är den 

enda som upplever att hon har goda möjligheter att arbeta förebyggande. K3 beskriver att hon 

definitivt inte har en möjlighet att arbeta förebyggande på de småskolor som hon arbetar 5 % 

på. Om detta säger hon: 
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… det blir alltid att jag kommer in i det här akuta ärendena så förebyggande finns det ju 

inte en chans på småskolorna vilket jag saknar jättemycket. Jag tror det gör jättemycket 

om man kommer in i tidig ålder och arbetar förebyggande och kan påverka och 

uppmärksamma de här barnen… (Kurator 3, 2014-04-16) 

 

När K3 beskrev att hon inte hann med något förebyggande arbete och enbart tvingades ägna 

sig åt ”brandsläckning” frågade jag hur hon upplevde det att arbeta på det sättet. 

 

Nej, det känns ju inte bra, jag tänker ju att kuratorsyrket är väldigt stort, vi ska hinna med 

mycket. Vi ska hinna med det förebyggande och vi ska hinna med samverkan och vi ska 

nätverka, kunna nå eleverna, skapa de här relationerna, finnas med och det hinns ju inte, 

det finns inte tid för det. Och det är ju jättesorgligt (Kurator 3, 2014-04-16). 

 

K5 beskrev att hon ansåg sig ha möjlighet att arbeta förebyggande på ett organisatorisk plan 

men inte ute i den pedagogiska verksamheten. Hon beskriver hur elevhälsan varit med i ett 

arbete som lett fram till stora organisatoriska förändringar inom skolan. Skolan hade tidigare 

haft en tradition av att ”plocka ut” de elever som inte klarade av särskilda moment från 

klassrummet och placera dem i specialklass. I arbetet med att förändra detta spelade 

elevhälsan en stor roll i att upptäcka och synliggöra att eleverna inte mådde bra av detta. 

Numera har skolan gjort en förändring och arbetar inte på detta sätt längre. K5 upplevde alltså 

att hon på ett organisatoriskt plan haft möjlighet att arbeta förebyggande då förändringen 

förhoppningsvis kommer att bli till det bättre för eleverna. Hon säger: 

 

Jag utifrån ett psykosocialt perspektiv kan se att organisationen gör så att elevernas hälsa 

och utveckling främjas då är vi ju verkligen, så det kan jag säga att det tycker jag att vi 

har jobbat förebyggande. Jag tycker att jag har en möjlighet att i elevhälsoteamet påverka 

liksom om det kan ses som förebyggande så tycker jag att jag har möjlighet att påverka 

för jag känner att jag har en position där jag blir lyssnad på och får respekt för min 

profession så (Kurator 5, 2014-04-25). 

 

K4 skiljer sig i sitt svar om man jämför med de andra kuratorerna. Han berättade att han med 

2300 elever inte ansåg sig ha tid med förebyggande arbete men samtidigt att han inte upplever 

att han saknar det, i den mån förebyggande arbete syftar till arbete ute i klasser med 

samtalsgrupper, olika värderingsövningar osv. K4 hade erfarenhet av dåligt förebyggande 
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arbete som näst intill fått motsatt effekt då han på uppdrag från rektorn startat en samtalsgrupp 

med killar.  

 

Likt tidigare forskning från Lee (2012) och Backlund (2007) så är det genomgående svaret för 

alla intervjuade skolkuratorer, med undantag för K4, att de önskar att kunna arbeta mer 

förebyggande och anser att det är en viktig del utav yrket, oavsett om de anser sig ha 

möjlighet till det eller inte. Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkraters arbete präglas av att 

vara strikt styrda av politiska mål samtidigt som yrket kräver att du improviserar och anpassar 

dig efter det individuella fallet. I K4s och K3s situation är det individuella fallet de skolor och 

de 1250 respektive 2300 elever, som de har i sitt ansvarsområde. Elevhälsan ska enligt 

skollagen arbeta förebyggande och är alltså politiskt uppsatta mål och riktlinjer, men de 

begräsningar som finns i kuratorernas arbetssituation i form av ett stort elevantal gör att de får 

anpassa sig efter de förutsättningar som finns. Det dilemma som Svensson, Johansson och 

Laanemets (2008) beskriver som typiskt för socialarbetare, nämligen att möta klienterna både 

som människa och representant för organisationen, kan liknas med den situation K4 varit i. 

K4s värdering och tro på vad som är bäst för eleverna stämmer inte överens med 

organisationens. Han beskriver att han personligen inte anser att förebyggande arbete i form 

av samtalsgrupper, värderingsövningar och liknande är av särskilt stor nytta men att 

organisationen vid tillfällen haft ett tryck på honom att göra just detta.  

 

6.2.2 I vilken utsträckning och på vilket sätt förebyggande arbete bedrivs 

På vilket sätt kuratorerna bedrev förebyggande arbete skiljde sig åt, för trots sin syn på 

möjligheten att arbeta förebyggande så fanns det en del arbete gjort. Exempel på 

förebyggande arbete var strukturering av elevhälsan, sammansättning av klasser inför 

terminstart, elevråd, trivselråd och värdegrundsarbete. 

 

En sak som K6 ansåg vara ett viktigt förebyggande arbete som de bedrev på hennes skolor var 

att i arbetet med eleverna se till vad organisationen kan göra för den enskilde. Hon menar att 

arbeta med organisationen så att den kan bemöta alla elever på det sätt som de behöver är det 

viktigaste förebyggande arbetet som elevhälsan kan göra. Hon utrycker så här: 

 

Under dom här åren som jag varit här så känner jag att i början att då va det mycket det 

här att eleverna har problem med detta, hur gör vi med eleven liksom, medans nu är 

diskussionerna mycket, mycket mer hur kan vi rätta in oss, vad kan vi fixa i 
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klassrumssituationen och tillsammans med föräldrarna och på alla sätt och vis. Vi har 

blivit mycket bättre på att titta på organisationen (Kurator 6, 2014-05-06). 

 

I Johanssons (2007) avhandling om gräsrotsbyråkraters arbetsvillkor så beskriver han hur 

utgångspunkten för deras arbete är att förvandla individen till klient och passa in denne i 

organsationen. Byråkratin är specialiserad, en specialisering som sker på organisationens 

villkor och inte individens, vilket innebär att organisationen enbart är intresserad av en del 

egenskaper hos klienterna. K6 beskriver hur ett nytt tänk bland personalen på de skolor hon 

arbetar på har vuxit fram under de år hon arbetat där. Numera ser de till individens egenskaper 

och hur organisationen kan anpassa sig efter denne istället för tvärtom som Johansson (2007) 

skriver om. Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkraterna, i mötet med individerna, får 

information direkt från klienterna som ska kombineras med det organsationen har att erbjuda. 

Enligt K6 sätt att tänka och arbeta så kan det tolkas som att de vänder på det. De ser vad 

individen har och hur organisationen kan anpassa sig efter det.  

 

Majoriteten av kuratorerna i min studie upplevde inte att de hade bra möjligheter att bedriva 

förebyggande arbete och en del av dem uttryckte det som att det inte fanns någon möjlighet 

alls. Trots det så kunde alla kuratorer nämna några saker som de ansåg vara förebyggande när 

jag frågade i vilken utsträckning och på vilket sätt de bedrev förebyggande arbete. Lipsky 

(2010) skriver om hur organisationer där gräsrotsbyråkrater arbetar upplevs ha en kronisk 

brist på resurser. Han beskriver det som att när tjänster och resurser tillsätts så kommer även 

efterfrågan av dem att öka. Alltså enkelt uttryckt, ju mer hjälp som erbjuds desto fler kommer 

söka hjälp. Jag tolkar Lipskys resonemang som att ju mer de gör desto mer får de att göra, 

vilket innebär att hur mycket förebyggande arbete som kuratorerna än erbjuder och genomför 

så kommer skolan ändå att kräva mer av dem. En tolkning av kuratorernas syn på sitt 

förebyggande arbete kan alltså ha med Lipskys resonemang ovan att göra, ihop med att 

förebyggande arbete inte är tydligt definierat för kuratorerna, vilket kan göra det svårt för dem 

att uppskatta när de gjort förebyggande arbete och vad som är tillräckligt. Kombinationen av 

Lipskys resonemang och en otydlig definition och styrning av det förebyggande arbetet kan 

göra att kuratorera alltid kommer att ha mer att önska inom detta område. 
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6.3 Arbetsbelastning 

Under denna kategori kommer fem teman att presenteras, elevantal, rädsla och oro, 

yrkesrollens förtroende, arbeta på flera skolor samt arbetsuppgifter. Under intervjuerna kom 

det fram att kuratorerna i den aktuella kommunen gått samman och anmält sin arbetssituation 

till arbetsmiljöverket. De anser helt enkelt att deras arbetssituation är orimlig på grund av 

arbetsbelastningen. 

 

6.3.1 Elevantal 

När jag ber kuratorerna att beskriva sin arbetssituation kopplat till elevantalet och antal 

timmar de arbetar på skolan så får jag ganska skiftande beskrivningar. Det som är en röd tråd i 

alla svar är att det är för stort elevantal per kurator. Två kuratorer, K1 och K6, anser sig ha en 

rimlig arbetssituation kopplat till antal procent och elever. Två av kuratorerna nämner att ett 

nyckeltal för en rimlig arbetsbelastning för en skolkurator som arbetar heltid är ca 300-400 

elever. Den kurator i min studie som hade minst antal elever var K6 som har ca 250 elever på 

en tjänst på 100 %, näst på tur är K2 som jobbar 50 % på 325 elever. Flest elever hade K4 

med sina 2300 elever på en heltidstjänst uppdelad på två rektorsområden. Forskning visar att 

det kan bli problematiskt för kuratorer som har mellan 1000-1500 elever då de upplever sig ha 

en låg grad av tilltro på sin egen yrkesförmåga (Gunduz 2012). K5 uttrycker sig som följande 

när vi pratar om arbetsbelastningen kopplat till de antal elever hon jobbar med: 

 

Så jag skulle vilja säga att arbetsbelastningen är stenhård. Ja och den ser ut så att vi gör 

akuta insatser, det är det vi gör. Och har jättemycket idéer och funderingar på hur vi ska 

kunna liksom bromsa den här akuta bollen som bara rullar hela tiden. Och hur vi ska få 

stopp på den och då måste vi göra mer förebyggande jobb för att den ska minska. Och 

idéer och material och sånt finns men vi kommer liksom, det är inte möjligt att 

genomföra. Så känns det (Kurator 5, 2014-04-25).  

 

Lipsky (2010) tar upp dilemmat som gräsrotsbyråkrater ofta hamnar i, nämligen att det i 

praktiken inte går att genomföra det ideala arbetet på grund av strukturella begränsningar på 

arbetsplatsen. I K5s citat blir Lipskys resonemang om gapet mellan praktiken och det ideala 

arbetet tydligt då K5 menar att de har verktygen som behövs för att genomföra ett bättre 

arbete men att det inte är genomförbart på grund av en strukturell begränsning i kurtorns 

arbetssituation, nämligen elevantalet. Hon beskriver arbetsbelastningen som stenhård och att 

det enda arbete hon hinner med är akuta åtgärder, en arbetsbeskrivning som inte är i enlighet 
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med det ideala arbete som skollagen (SFS 2010:800) beskriver där elevhälsan främst ska 

arbete förebyggande och hälsofrämjande.  

 

6.3.2 Rädsla och oro  

I intervjuerna kommer det fram en del oro bland kuratorerna, att det är saker som de ska göra 

fel eller missa på grund av den tuffa arbetsbelastningen. K5 tar upp att hon är rädd att missa 

att göra rätt saker från början. Hon beskriver det som att det är som att springa i en bubbla och 

att det inte finns tid att tänka efter. Hon menar att om skolan missar att göra rätt sak från 

början så kommer det tillbaka i ett senare skede under elevens skolgång. K3 uttrycker en oro 

för att de elever som inte hörs och syns mest glöms bort i stressen med det akutstyrda arbetet. 

K4 beskriver en frustration över att han kan möta elever som han ser inte mår bra men där han 

inte hinner stanna upp och ta reda på vad det är. Den oro som kuratorerna känner har 

resulterat i att de anmält sin arbetssituation till arbetsmiljöverket. Det är i samband med att jag 

frågar K2 om hur det kommer sig att han enbart arbetar 50 % som han tar upp anmälan. För 

att beskriva kuratorernas oro har jag valt ut ett par citat: 

 

Ja du får fråga dom ansvariga, jag vet faktiskt inte det är ju lika illa tycker jag i hela 

kommunen. Det är för lite tid och vi tittar ju på det just nu med kuratorerna (Kurator 2, 

2014-04-22). 

 

Och det där tycker jag kan vara jobbigt att man ser saker i ögonen på elever att de inte 

mår bra och känna att man inte, att man bara rusar förbi och är någon annanstans och 

jobbar med nåt annat och inte, det känns lite irriterande (Kurator 4, 2014-04-15). 

 

Sen elevarbetet får man ju prioritera utifrån hur akut det är, och det behöver ju inte betyda 

att den eleven som kanske inte är jätte, som kanske inte hörs mest att den inte mår bra 

eller att inte den behöver eller att den ska prioriteras bort men per automatik så blir det så. 

Att det blir de akuta (Kurator 3, 2014-04-16). 

 

Svensson, Johansson och Laanemets (2008) skriver att människobehandlande organisationer 

så som skolan fyller flera funktioner åt samhället. En funktion organisationerna kan ha är att 

identifiera de individer som inte lever upp till samhällets förväntningar samt att tillhandahålla 

metoder och resurser för att interagera individerna i det sociala samspelet (Svensson, 

Johansson & Laanemets 2008). I vägledningen om elevhälsan står att elevhälsan ska 
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identifiera och uppmärksamma signaler som tyder på att eleven inte mår bra (Socialstyrelsen 

2014). En möjlig varningssignal som Socialstyrelsen (2014) tar upp är försämrade 

studieresultat, vilket kan tolkas som att eleven inte lever upp till skolans förväntningar och 

därmed inte samhällets förväntningar, som Svensson, Johansson och Laanemets (2008) 

skriver. Citaten och beskrivningarna ovan visar på att flera av de intervjuade skolkuratorerna 

uttrycker en oro över att inte klara av just detta. På grund av tidsbrist, många akuta ärenden 

och det höga tempo som ofta råder är de rädda att missa de elever som mår dåligt i det tysta 

och även att inte göra rätt saker, rätt insatser från början. 

 

6.3.3 Yrkesrollens förtroende 

Förtroende för yrkesrollen var något som kom på tal i flera av intervjuerna och något som 

beskrevs som problematiskt. K3 och K4 tar upp att skapa förtroende för deras profession är en 

utmaning på grund av deras arbetssituation. K4 menar att om skolkuratorer har dåliga 

förutsättningar för att göra ett bra jobb så är risken stor att förtroende för professionen blir 

lågt.  

 

… det där att när jag inte är där så minskar förtroendet för mig liksom, rektorn får inte tag 

i mig och då tar de in någon annan, skolsköterskan går in där för att det är akut och pratar 

med och sen är det svårt att komma in och så vidare…(Kurator 4, 2015-04-14). 

 

… som jag ser det om man inte får förutsättningar att göra ett bra jobb blir ju inte heller 

rollen respekterad ute bland lärare, föräldrar, barn och då så kommer den här frågan 

varför ska det finnas kurator? Eftersom dom inte ser värdet av det (Kurator 4, 2014-04-

15). 

 

K3 kände att hon har förtroende bland övrig personal på skolorna och att de värderar tiden 

hon är på skolorna som väldigt viktig. Däremot uttrycker hon att det är en utmaning att skapa 

ett förtroende bland både elever och pedagoger i hennes arbetssituation då hon arbetar på sex 

skolor med sammanlagt 1250 elever och således är där så sällan. 

 

K4 önskade även att yrket skulle ha ett större förtroende bland andra myndigheter och att 

skolan fick mer självförtroende och makt gentemot andra organisationer där han anser att 

skolan står ganska platt. Han menar att ungarna alltid är på skolan och att det bör ses som en 

tillgång. Även K5 tar upp att skolan och skolkuratorn borde få en mer central roll i det arbete 
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som sätts in då det krävs insatser för ett barn eller en ungdom. Hon menar att det är deras 

profession som är nyckeln till den samverkan som forskning pekar på är så viktig. Hon 

uttrycker sig på följande sätt: 

 

… man kan hävda att man ska ha fler socionomer i skolverksamheten för det är vi som, 

pratar vi samarbete så är det vi som är proffs på det. BUP har sin tårtbit, soc har sin tårtbit 

och om vi då har skola som liksom så är det faktiskt vi i skolan som är just i 

samordningsfunktionen, skitviktiga är vi där (Kurator 5, 2014-04-25). 

 

Den problematik och utmaning som skolkuratorerna möter i skapandet av förtroende för 

professionen kan förstås genom Svensson, Johanssons och Laanemets (2008) teori om 

yrkesrollen. Författarna menar att socialarbetarens samspel med de övriga aktörerna i 

organisationen påverkar dennes yrkesroll. En tolkning av de ovan beskrivna situationer är att 

skolkuratorernas yrkesroll kan bli hotad om de inte ges rättvisa förutsättningar att bedriva sitt 

arbete på. Om skolkuratorerna inte finns på plats och kan hjälpa till med det som den är 

anställd för så torde förtroendet bland pedagoger, elever och föräldrar sjunka för skolkuratorn 

och som K4 uttrycker det så blir det svårt för dem att uppskatta och se värdet av 

skolkuratorers profession. Att skolkuratorn har förtroende på skolan är en grund för att också 

få förtroende i samarbetet med andra myndigheter och organisationer. 

 

6.3.4 Arbeta på flera skolor 

K1 som är på en skola, alltså inom en verksamhet men som är uppdelad på två enheter, 

upplever att det kan vara problematiskt att arbeta på de två enheterna, dels praktiskt att 

behöva åka mellan två ställen och släpa med sig material men också för att hon menar att det 

är stor skillnad på den kulturen och de värderingar som råder på de två enheterna. Enheterna 

har olika utbildningsinriktningar vilket gör att både elever och personal med specifika 

intressen har sökt sig dit. Hon beskriver att hon möter vitt skilda problem på de två enheterna. 

Även i de två personalgrupperna upplever hon en stor skillnad i hur man är mot varandra och 

vilka normer och värderingar som råder. När jag frågar vad hon skulle göra om hon fick 

förändra något i sin arbetssituation så nämner hon att hon kanske skulle önskat att enheterna 

låg på samma plats geografiskt. Hon menar att det skulle ha minskat barriärerna mellan 

enheterna. Som det är idag upplever hon att hon ibland hamnar mellan de olika grupperna och 

får agera lite, som hon uttrycker det, ”stötdämpare” mellan dem. För i hennes roll så behöver 

hon ju förhålla sig till båda världar.    
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De svårigheter och utmaningar som K1 tar upp ovan kan förstås genom Svensson, Johansson 

och Laanemets (2008) teori om hur yrkesrollen formas och påverkas av hur socialarbetaren 

tolkar och ser på sin roll och även hur samspelet med kollegor inom organisationen ser ut. 

Eftersom kuratorerna i min studie arbetar på flera arbetsplatser innebär det att de skapar en 

yrkesroll på varje skola. Kulturen, de normer och värderingar som råder på arbetsplatsen är 

något som individen enligt Svensson, Johansson och Laanemets (2008) måste anpassa sig 

efter och är något som kommer påverka på vilket sätt socialarbetaren använder sin kunskap 

och kompetens på. Falls och Nichter (2007) beskriver hur kuratorerna i deras studie upplevde 

deras yrkesroll som tvetydig då deras krav och förväntningar på sig själva inte alltid stämde 

överens med de förväntningar som kom från rektorer, föräldrar och elever. Då flera av 

kuratorerna i min studie arbetar på flera skolor och kan tänkas möta flera rektorer och 

föräldragrupper borde det innebära en än större utmaning med tanke på det som kuratorerna i 

Falls och Nichters (2007) studie tar upp.  

 

I mötet mellan socialarbetare och klient finns det ett inbyggt dilemma nämligen att 

socialarbetaren möter klienten som människa men också som representant för den 

organisation som han eller hon representerar (Svensson, Johansson & Laanemets 2008). 

Johansson (2007) menar att det är en konflikt som ingår i rollen som gräsrotsbyråkrat. Utifrån 

detta kan man tänka att det skulle bli dubbla och tredubbla konflikter för de skolkuratorer som 

arbetar på flera skolor. Det är handlingsutrymmet som styr vad skolkuratorerna kan göra i 

mötet med eleverna och handlingsutrymmet är begränsat av de ramar som finns för 

organisationen och vilka lagar, regler, överenskommelser och traditioner som råder inom den 

(Svensson, Johansson & Laanemets 2008). De lagar och regler som styr skolkuratorernas 

handlingsutrymme kan tänkas vara lika på alla arbetsplatser men däremot överenskommelser 

och traditioner kan variera mellan skolorna. Utgår jag ifrån att de traditioner och den kultur 

som råder på en arbetsplats påverkar skolkuratorns yrkesroll så kan jag genom K1s 

beskrivning av hur vitt skilda klimat och kultur det råder på de två enheterna hon arbetar på, 

tolka det som att hon kan utsättas för dubbla konflikter. K1 skulle enligt detta resonemang 

kunna ses som representant för två organisationer, trots att hon arbetar på en skola. 

 

Kurator 6 har, om jag jämför med övriga kuratorer i studien, en avvikande åsikt om att arbeta 

på flera skolor. När jag frågar henne om hur hon upplever det att arbeta på tre skolor så svarar 

hon att det mest är fördelar. Hon menar att om hon varit på en skola hela tiden så tror hon att 

ännu mer av hennes tid skulle gå till akuta saker som händer på skolan. Då menar hon saker 
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som kanske inte är akut i den bemärkelsen att det är stora och omfattande insatser som krävs 

utan bråk och andra incidenter som sker på raster och liknande som andra vuxna på skolan 

kan reda ut. En annan fördel hon ser med att vara på tre skolor är att hon som kurator har 

möjligheten att ha ett ”utifrånperspektiv” i elevhälsoteamsarbetet. 

 

… jag känner att som kurator och överhuvudtaget i elevhälsan så är det viktigt att man 

kan ha en liten utifrån bild, att man inte är för mycket inne i både personalgruppen och 

allting i den, för vore man det så skulle jag vara en del i dom gånger det är problem och 

svårigheter så skulle jag vara en del av problemet (Kurator 6, 2014-05-06). 

 

Likväl som att arbeta på flera skolor kan innebära utmaningar då kuratorn, enligt Svensson, 

Johansson och Laanemets (2008), har flera arbetsplatsers normer och värderingar att anpassa 

sig efter i utfromandet av yrkesrollen, så kan det också innebära fördelar. Att kuratorn inte 

”hinner” eller har möjlighet att anpassa sig allt för mycket kan leda till att kuratorn precis som 

K6 beskriver, kan utnyttja att inte vara alltför delaktig i det som sker på arbetsplatsen och 

bidra med åsikter och synpunkter utifrån ett relativt oberoende perspektiv. En annan fördel 

som K6 tar upp med att vara på tre skolor är att hon undviker att allt ”akut” hamnar på hennes 

bord. Alltså att hon får ta i alla konflikter som sker på rasterna och i klassrummet bland 

eleverna. Lipsky (2010) beskriver något han kallar för ”pressure specialists”, det är personer 

som tar över uppgifter från andra gräsrotsbyråkrater för att deras arbete med klienten ska 

kunna fortgå som tidigare. Backlund (2007) tar upp skolkuratorer som ett exempel på just en 

”pressure specialists”. I elevärenden kan skolkuratorn ta, för läraren obekväma samtal, med 

vårdnadshavare för att inte relationen mellan lärare, föräldrar och elev ska förändras. 

Forskning kallar ibland särskild elevpersonal så som kuratorn för ångestreducerare eftersom 

deras arbete gör det möjligt för övriga aktörer i skolan att upprätthålla skolans system 

oförändrat (Backlund 2007). Specialiseringen är enligt Lipsky (2010) en effektivisering av 

arbetet men nämner också att det finns en risk för att specialisten kan överta uppgifter och 

ansvarsområden som egentligen inte tillhör dem. K6 menar att hon genom att befinna sig på 

tre skolor undviker just det som Lipsky menar att det finns en risk för, nämligen att hon 

övertar allt ansvar för exempelvis konfliktlösning från pedagogerna. 

 

6.3.5 Arbetsuppgifter 

De arbetsuppgifter som kuratorerna upplever tar mest tid skiljer sig en del bland 

informanterna. Dock var det några uppgifter som stack ut som tidskrävande. Dessa var 
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elevsamtal, dokumentation och sociala utredningar. Andra uppgifter som nämndes var 

kartläggning, elevhälsoteamet, akuta ärenden, samordning av kontakter och samverkan. Det 

skiljde sig alltså ganska mycket åt vad kuratorerna ansåg sig lägga mycket tid på.  

 

När jag frågade om vad som prioriterades och vad som blev lidande vid hög arbetsbelastning 

så fick jag mer överensstämmande svar än på frågan om vilka arbetsuppgifter som tog mest 

tid. Det som de flesta kuratorerna prioriterade var elevkontakten och akuta ärenden. Det som 

blev lidande var dokumentation och förebyggande arbete. Detta resultat liknar det som Cocker 

m.fl. (2005) visar i sin studie där kuratorerna svarade att det i arbetet med äldre elever 

förekom mindre förebyggande arbete och att de ofta får ägna sig åt att ”släcka bränder”.   

Att de arbetsuppgifter som kuratorerna tar upp skiljer sig åt menar jag tyder på att yrket 

präglas av stort mått av handlingsutrymme. Enligt Lipsky (2010) är gräsrotsbyråkraters arbete 

ganska strikt styrt av lagar och regler och olika mål som ska uppfyllas, vilket ju skolan också 

är. Skolkuratorers arbete regleras av bland annat skollagen, socialtjänstlagen osv, men hur 

arbetet bedrivs i praktiken påverkas i stor utsträckning av vilka behov eleverna och skolan 

har. Alltså stämmer det väl överens med Lipskys beskrivning om att gräsrotsbyråkraters yrke 

kräver att du kan improvisera och anpassa dig efter det individuella fall du arbetar med.   

 

En arbetsuppgift som dök upp i de flesta intervjuer och som kuratorerna ansåg var relativt 

tidskrävande var samverkan och samordning av kontakter. De berättar att de har mycket 

kontakt med andra myndigheter och organisationer så som fältgruppen, familjestöd, BUP, 

migrationsverket m.fl. Även inom organisationen menar kuratorerna att de lägger mycket tid 

på att samordna kontakter med pedagoger, elever och elevernas vårdnadshavare. K6 tar upp 

att en del dagar upplever hon enbart går till att försöka få till tider att träffa pedagoger och 

elever så att det passar med lektioner och arbetstider. Även K5 menar att detta är en uppgift 

hon upplever tar mycket tid, att samverka med andra myndigheter och vårdnadshavare. Hon 

menar att det tar betydligt mer tid än man kan tro att få ihop tider där alla berörda parter kan 

träffas. K5 beskriver det så här: 

 

Och då ska man samverka och vi kanske måste samverka internt och det är mentor och 

det kan vara elevvårdsassistent och det kan vara jag och det kan vara externa och så ska 

man få ihop tider i detta och så det tar jätte, det tar mer tid än vad man tror. Faktiskt 

(Kurator 5, 2014-04-25). 
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I den stund som en individ blir klient inom den organisation som gräsrotsbyråkraten arbetar så 

ges denne en byråkratisk identitet. En individ kan förvandlas till hur många typer av klienter 

som helst eftersom varje organisation ger varsin byråkratisk identitet (Johansson 2007). I 

skolan ges barn och ungdomar byråkratiska identiteten elev, samtidigt som de kan få en annan 

byråkratisk identitet om de kommer till sjukhuset. En av skolkuratorers styrka och en stor del 

av yrket består i att samverka och sköta kontakter med andra myndigheter än skolan som den 

unge kan vara inblandad i (Backlund 2007; Gibbons m.fl. 2010). Alltså har skolkuratorerna en 

viktig roll när det gäller att koppla samman de byråkratiska identiteter, som Johansson (2007) 

pratar om, som ett barn eller ungdom kan ha. 

 

6.4 Styrning  

Under denna kategori kommer tre teman att presenteras, lagar och riktlinjer, krav och 

förväntningar samt andra påverkande faktorer. 

 

6.4.1 Lagar och riktlinjer 

När jag ber kuratorerna att berätta om hur deras arbete regleras och vilka lagar och regler som 

påverkar det vardagliga arbetet så får jag ganska lika svar av alla. Det är ingen som kan alla 

lagar som deras arbete regleras av på rak arm men det som alla tar upp som påverkar dem är 

skollagen och socialtjänstlagen. Vad gäller skollagen så är det bestämmelserna om elevhälsan 

som kuratorerna menar styr deras vardagliga arbete. När socialtjänstlagen nämns så är det 

anmälnings- och tystnadsplikten som tas upp som relevant för deras arbete. K4 beskriver 

vikten av tystnadsplikten i arbetet med eleverna. Nedan följer två citat som beskriver K2s 

tankar om skollagens skärpning av elevhälsans styrning och K4s tankar om tystnadsplikten. 

 

… lagen har ju skärpts vad det gäller elevhälsan ju och blev mer tydlig men det lever inte 

vi upp till det kan jag säga. Just det att jobba förebyggande och stärkande det hinner vi 

inte med (Kurator 2, 2014-04-22). 

 

Men just det att man kan känna att där är man lite speciell och att där ska ju finnas en 

trygghet att de kan komma till mig och säga vad som helst om lärare, föräldrar eller och 

att man jobbar med det att dom har förtroende för mig (Kurator 4, 2014-04-15) 

 

Att K2 beskriver att de har svårt att leva upp till skollagens skärpning av bestämmelserna om 

elevhälsan har med arbetsbelastningen att göra. Han beskriver att de inte hinner med det 
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förebyggande arbetet som de står i skollagen att de ska. Situationen som K2 upplever kan 

tolkas till Lipskys (2010) tankar om att gräsrotsbyråkrater inte kan utföra det ideala arbetet i 

praktiken på grund av de begränsningar som finns i arbetsstrukturen. Det kan antas att 

skollagen i sina bestämmelser försöker beskriva och sätta upp ramar som gör att om 

gräsrotsbyråkraterna faktiskt lever upp till det som står till punkt och pricka utför ett idealt 

arbete. Men som Lipsky menar så finns det begräsningar inom organisationen som gör att det 

i praktiken inte är möjligt. I K2s fall så består begränsningen av tidsbrist.    

 

Svensson, Johansson och Laanemets (2008) tar upp att yrkesrollen påverkar hur socialarbetare 

använder sitt handlingsutrymme och yrkesrollen i sin tur styrs av bland annat 

befattningsbeskrivningar och formella regler som exempelvis lagar. K4s citat visar tydligt på 

hur yrkesrollen påverkas av lagar och regler. Genom tystandsplikten, som finns reglerad i 

lagen, får K4 en speciell yrkesroll på skolan som sticker ut från lärare och annan personal. K4 

menar att tystnadplikten hjälper honom i arbetet med att skapa förtroendefulla relationer till 

eleverna då de vet att de kan prata fritt om exempelvis lärare och föräldrar utan att K4, utan 

goda skäl, får föra den informationen vidare.  

 

6.4.2 Krav och förväntningar 

I Backlund (2007) uppger kuratorerna att de styrdokument och riktlinjer de har tillgång till har 

en liten betydelse för deras arbete på skolorna och menar att det är det sunda förnuftet och 

känslan som vägleder dem i arbetet. Samtidigt uttrycker de en frustration över att det från 

skolledningens sida inte finns några tydliga förväntningar och att det skapar en osäkerhet i 

yrkesrollen. Flera av de kuratorer som deltar i min studie uppger även de att det helt eller 

delvis saknas förväntningar och styrning från skolledningen. De uppger att det är mycket upp 

till personen och vad den anser är viktigt. Falls och Nichter (2007) tar upp hur kuratorerna i 

deras studie upplevde att det fanns mycket krav och förväntningar från rektorer, lärare och 

elever men att det gjorde yrkesrollen tvetydig snarare än tydligare då dessa krav inte alltid 

stämde överens med kuratorernas egna krav på sitt arbete. Att några av kuratorerna i min 

studie arbetar på flera skolor och således under flera rektorer gör detta fenomen än tydligare. 

K3 beskriver att eftersom hon i teorin har 5 % på varje liten skola så blir det väldigt viktigt att 

hon sitter ner med ledningen på varje skola och diskuterar vad de vill ha ut och vad som är 

rimligt att få ut av de 5 % hon har på den aktuella skolan. K4 beskriver att det kan bli 

problematiskt för honom då han arbetar mot åtta rektorer. Han menar att det ibland vore skönt 

och tryggt att ha en mer genomtänkt plan av vad skolkuratorsyrket ska innehålla men 
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framhäver samtidigt det positiva med friheten att skapa och arbeta efter det han själv tycker är 

viktigt.  

 

Man hade ju önskat att det fanns en mer genomtänkt tanke vad en skolkurator ska göra. 

För det känns ju, och för mig personligen så känns det, det är både på gott och ont. Det 

finns ju en stor frihet att skapa i sitt arbete som man själv tycker är viktigt (Kurator 4, 

2014-04-15). 

 

Det handlar mycket om vad jag vill med mitt jobb. Så. Det handlar mycket om person 

faktiskt att man reder ut och det är inte alltid så enkelt. Och tala om att skollagen säger 

detta och detta men dom vill ha nåt annat… (Kurator 5, 2014-04-25). 

 

K4s citat speglar tydligt vad handlingsutrymme handlar om, nämligen att vara representant för 

en organisation samtidigt som du är en människa som möter en annan människa och den 

ständiga konflikt som socialarbetare handskas med enligt Svensson, Johansson och Laanemets 

(2008). Han tar upp att det ibland kunde varit skönt med tydligare ramar och förväntningar på 

vad hans yrkesroll, samtidigt som han belyser det positiva i friheten att få styra arbetet efter 

vad han anser vara bäst för de berörda inom skolans verksamhet. Svensson, Johansson och 

Laanemets (2008) tar upp att begreppet handlingsutrymme, förutom friheten och möjligheten 

att anpassa och styra arbetet utefter de situationer som uppstår, även innebär att ha 

kompetensen att göra och ta de riktiga besluten. K5s citat, där hon menar att hur yrkesrollen 

utformas och vilket arbete som utförs är mycket upp till person, ställer författarnas tanke om 

att socialarbeteren behöver ha kompetensen att göra de riktiga valen på sin spets. K5 menar 

att detta inte alltid är så enkelt att reda ut och alltså ställer höga krav på att personen klarar av 

att stå emot påtryckningar från olika håll och är trygg i sin yrkesroll.  

 

6.4.3 Andra påverkande faktorer 

En faktor som alla kuratorer tar upp som självklart styrande är elevernas behov. Men en annan 

gemensam faktor de tar upp är pedagogernas behov som de menar påverkar och styr deras 

arbete. K2 och K6 beskriver på följande sätt hur pedagogernas arbetssituation även påverkar 

deras. 
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I och med att de fått mer och mer slimmad verksamhet så är ju deras arbetssituation utsatt 

också. Och där är ju handledning jätteviktigt och det hjälper ju många elever också. För 

det är inte lätt heller att vara pedagog idag (Kurator 2, 2014-04-22). 

 

… ju mer neddragningar som har skett bland övrig personal så är det ju så att både jag 

som skolkurator och skolsköterskan, vi som finns omkring, vi får ta väldigt mycket av 

akuta saker. Övrig personals schema är så tajta så att det blir ganska mycket kring saker 

som vi måste möta barnen i då (Kurator 6, 2014-05-06). 

 

Flera kuratorer ansåg att pedagogernas behov var en faktor som styrde deras arbete i hög 

utsträckning. Det kan förklaras med hur Backlund (2007) presenterar Lipskys (2010) teori om 

”pressure specialists”. Specialisterna kan vara skolkuratorn och de andra som ingår i 

Elevhälsan och som i forskning brukar kallas för ångestreducerare. Lipsky (2010) menar att 

tanken med att införa ”pressure specialists” i en organisation är att förbättra och effektivisera 

arbetet men han menar också att det finns en risk att specialisterna tar över uppgifter och 

ansvarsområden som egentligen inte tillhör dem. En tolkning av det som K2 och K6 tar upp 

ovan är att på grund av nedskärningar i pedagogernas verksamhet så får kuratorerna ta ett 

större ansvar och fler uppgifter som tidigare pedagogerna hunnit med. Alltså tar 

specialisterna, som i detta fall är skolkuratorerna, över ansvarsområden och uppgifter som 

egentligen inte tillhör dem.  

 

En annan faktor som K6 och K4 tar upp som styr arbetet är vilken rektor de har och vilka 

idéer han eller hon kommer med. K6 menar att varje rektor har sina egna tankar om hur hon 

ska jobba och hur elevhälsan ska arbeta och struktureras.  

 

Det styr jättemycket, vad jag har för chef! För det är ju så att varje chef som kommer hit 

har sina tankar om hur jag ska jobba och hur elevhälsan ska jobba och liksom hur man så 

det är nog nästan så att jag vill säga att de styr mest (Kurator 6, 2014-05-06). 

 

Att vilken chef, i detta fall vilken rektor, kuratorerna har påverkar deras arbete skulle kunna 

förklaras med att även cheferna har ett visst handlingsutrymme delegerat till sig i sin 

yrkesutövning. Handlingsutrymmet styrs som tidigare nämnts av organisationens uppdrag och 

regleras av lagar, regler, överenskommelser och traditioner på arbetsplatsen (Svensson, 

Johansson & Laanemets 2008). En del lagar rektorn arbetar efter är inte alltid precisa utan är 

skapade på ett sätt som ger utrymme för tolkning och anpassning efter varje verksamhet. Nya 
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skollagens (SFS 2010:800) bestämmelser om elevhälsan är till exempel utformad så att 

huvudmännen ska kunna styra över dess struktur utifrån behovet som finns på deras skola 

(Skolverket 2012), vilket gör att rektorns syn på skolkuratorns yrkesroll påverkar kuratorns 

arbete i hög grad. 

 

 

7 Avslutande diskussion 

Syftet med studien var att genom kvalitativa intervjuer studera vad skolkuratorer i svenska 

grundskolor upplever villkorar deras möjligheter att arbeta förebyggande i enlighet med 

skollagens bestämmelser om elevhälsan. Till det material jag samlat in ställde jag frågor om 

det förebyggande arbetet i praktiken, kuratorernas arbetsbelastning och hur arbetet styrdes i 

praktiken. Resultatmässigt kan studien sammanfattas genom att säga att endast en kurator 

upplevde sig har goda möjligheter till förebyggande arbete. De andra ansåg sig, på grund av 

de begränsningar och villkor som arbetsbelastningen och styrningen innebar, inte ha möjlighet 

att arbeta förebyggande. Arbetsbelastningen upplevde flera av kuratorerna var hård och i flera 

fall orimlig, även om deras förutsättningar skiljde sig åt gällande elevantal, antal skolor, 

storlek på tjänst osv. Vad det gäller styrning i form av lagar så var det skollagen och 

socialtjänstagen som kuratorerna främst upplevde påverkade dem i deras arbete. Styrning från 

rektor och skolledning var något de flesta av kuratorerna helt eller delvis saknade, däremot 

framkom andra faktorer som påverkade och styrde deras arbete. 

 

Gällande det förebyggande arbetet visar min studie likt tidigare forskning av Backlund (2007) 

och Lee (2012) att det finns en önskan att arbeta mer förebyggande ute bland kuratorerna. Att 

skolkuratorer och resten av elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

står klart och tydligt i skollagen (SFS 2010:800) och är alltså politiskt uppsatta mål som ska 

följas. Skolkuratorerna i studien befinner sig i den situation som Lipsky (2010) menar är 

typisk för gräsrotsbyråkrater, nämligen att vara strikt styrda av politiska mål samtidigt som 

det kräver att du improviserar och anpassar dig efter de förutsättningar som finns. På grund av 

de begränsningar som finns i skolkuratorernas arbetssituation upplever majoriten att de inte 

har möjlighet att arbeta förebyggande och således inte kan leva upp till skollagens 

bestämmelser. Resultatet visar dock att kuratorerna, trots att de inte upplever sig ha möjlighet 

till det, utför en del förebyggande arbete samt att de har olika syn på förebyggande arbete. En 

otydlig definition tänker jag kan bidra till en svårighet för kuratorerna att avgöra när de utfört 
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förebyggande arbete och i vilken utsträckning det bör göras och således upplever de sig inte 

ha goda möjligheter till det. Resonemanget Lipsky (2010) har om att ju mer vi gör och 

erbjuder desto mer får vi att göra, tillsammans med en otydlig definition, kan tolkas som en 

förklaring till varför kuratorerna inte upplever sig vara till freds med det förebyggande arbete 

de gjort. Jag menar dock att det är en förenklad förklaring av situationen. Faktum kvarstår att 

flera av skolkuratorerna arbetar under förutsättningar som rent tidsmässigt gör det väldigt 

svårt för dem att hitta tiden till förebyggande arbete. Forskning av Gunduz (2012) visar att 

kuratorer som har mellan 1000-1500 elever upplevde en låg grad av vad Gunduz kallar för 

”self-efficacy” och som kan översättas till en låg grad av tilltro på den egna arbetsförmågan. 

En låg grad av tilltro till arbetsförmågan menar jag att de kuratorer som inte anser sig utfört 

tillräckligt med förebyggande arbete kan tänkas känna. Studiens resultat tillsammans med 

Gunduz (2012) menar jag tyder på ett samband mellan ett lägre antal elever, vilket leder till 

mer tid, och större möjligheter till att arbeta förebyggande i tillräcklig utsträckning. Den 

kurator i min studie som hade minst elever var också den enda som ansåg sig ha goda 

möjligheter till att arbeta förebyggande. Skulle varje kurator få ett minskat elevantal så menar 

jag att de skulle kunna jobba förebyggande på ett sätt som gör att de känner sig 

tillfredsställda, även om det enligt Lipskys (2010) resonemang alltid skulle finnas mer att 

göra.  

 

Studien visar att skolkuratorernas arbetsbelastning ofta är hård och i flera fall orimlig. 

Kuratorerna tog upp att forskning visar på att en rimlig arbetsbelastning gällande elevantal är 

ca 300-400 elever på en heltidstjänst. Gunduz (2012) visade på resultat som sa att kuratorer 

med 1000-1500 elever ansåg sig ha en låg tilltro till den egna arbetsförmågan. Med detta som 

bakgrund ges vi en förståelse för att en kurator med exempelvis 2300 elever utspritt på 12 

skolor som K4 har, inte anser sig ha en rimlig arbetssituation. Likt tidigare forskning som 

visade att förbyggande insatser var sällan förekommande och att arbetet ofta blev akutstyrt 

(Backlund 2007; Cocker m.fl. 2005) så visade också min studie att vid hög arbetsbelastning så 

prioriterades förebyggande arbete bort, bland annat på grund av akuta händelser. Tidsbrist, på 

grund av högt elevantal och tjänstens procentantal som i flera fall är uppdelad på flera skolor, 

är den tydligaste faktorn som begränsar kuratorerna i deras arbete. Några av kuratorerna 

menar att tidsbristen gör det svårt att skapa ett förtroende för yrkesrollen, bland både 

pedagoger och elever. En av kuratorerna menar att det blir svårt för omgivningen att se värdet 

av en skolkurator om inte han eller hon kan vara på plats när det uppstår en situation där en 

kurators kompetens hade behövts.   
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Studien visade att skolkuratorerna, likt Backlunds (2007) kuratorer som uppger att 

styrdokument och lokala skolplaner spelade en väldigt liten roll i deras arbete och att de 

styrdes av det sunda förnuftet och känslan, i flera fall delvis eller helt saknade styrning från 

rektor och skolledning Precis som flera kuratorer i min studie uttryckte det så handlar det 

mycket om person och vad den enskilda kuratorn vill med sitt yrke. Det förebyggande arbetet 

påverkas således troligtvis till stor del av hur viktigt det är för den enskilde skolkuratorn att 

arbeta förebyggande. Att det var andra faktorer så som pedagogernas arbetssituation som 

styrde kuratorernas arbete blev tydligt i studien. Kuratorerna menade att pedagogernas allt 

mer slimmade verksamhet också påverkar deras arbete. Några menade att de fick ta över 

uppgifter som tidigare pedagogerna haft tid att ta hand om men som nu allt oftare hamnar på 

skolkuratorerna. Även detta gör att det finns mindre tid över till förebyggande arbete.  

 

I inledningen tog jag upp att Socialstyrelsen (2013) menar att det är av stor vikt att upptäcka 

de barn och unga som mår dåligt i ett tidigt skede och i vägledningen som tagits fram för 

elevhälsas arbete står det en viktig uppgift för elevhälsan, och således skolkuratorerna, är att 

upptäcka och uppmärksamma varningssignaler hos elever som mår dåligt och i ett tidigt skede 

fånga upp dem (Socialstyrelsen 2014). Ett oroväckande resultat som kommer fram i min 

studie är att kuratorerna uttrycker en oro för att missa just detta, att upptäcka de barn som mår 

dåligt. Några av kuratorerna menar att de på grund av tidsbrist och de ständigt akuta ärendena 

är rädda för att missa de elever som mår dåligt i det tysta. Även att de ska missa att göra rätt 

saker i det höga tempot är något en kurator tar upp som ett orosmoment. Som jag tar upp i 

bakgrunden så menar Skolverket (2012) att skollagen är utformad så att varje huvudman kan 

organisera elevhälsan efter varje skolas behov. Kuratorernas oro att missa de ”tysta” eleverna 

som mår dåligt tänker jag kan vara svårt för dem att påvisa för huvudmännen. Behovet blir väl 

tydligt först när varningssignalerna hos de ”tysta” eleverna blivit till större problem och kan 

räknas som ett akut ärende vilket är det som kuratorerna till stor del ägnar sig åt. 

  

Under genomförandet av intervjuerna träffade jag kuratorer mellan 27-62 år, som hade 

varierande erfarenhet av yrket och olika utbildningar. Den som arbetat kortast tid som 

skolkurator hade arbetet i sex månader och den som varit i yrket längst hade arbetat i 15år. 

Jag funderar på om jag hade valt att sätta en gräns, exempelvis att de måste ha arbetat minst 

fyra år som skolkurator för att bli intervjuad eller om jag enbart intervjuat socionomutbildade 

kuratorer, om det hade gjort något med mitt resultat. I vilken utsträckning påverkar utbildning 

och erfarenhet hur de ser på sitt yrke och sin arbetssituation?  
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Under arbetet med studien kom socialstyrelsen och skolverket ut med en gemensam 

vägledning för elevhälsan. Jag beskrev dokumentet i bakgrundskapitlet men vid tidpunkten 

för intervjuerna hade kuratorerna inte eller hade precis fått tillgång till vägledningen och deras 

arbete har alltså inte påverkats av den. Kanske skulle resultatet av min studie, om den gjorts 

om ett år då vägledningen hunnit etablera sig, sett annorlunda ut.  

 

Skolkuratorerna som deltog i studien kämpar idag för bättre arbetsvillkor. De har gått samman 

och gjort en anmälan om deras arbetssituation till Arbetsmiljöverket. Därför tror jag mitt 

arbete kom lägligt och gjorde att fler kuratorer än vanligt var benägna att ställa upp på 

intervjuer då studiens syfte berör deras arbetsvillkor. Något som skulle vara intressant att 

studera vidare är hur makthavare, politiker och tjänstemän ser på skolkuratorsyrket. 

Undersöka vad de anser är viktigt i skolkuratorsyrket och vilken roll skolkuratorer spelar eller 

bör spela i samhällets arbete med att få barn och ungdomar att må bra.   
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Bakgrund: 

Ålder? 

Utbildning? 

Antal skolor? 

Antal år som skolkurator? 

 

Arbetsbelastning: 

Kan du berätta om din arbetssituation? Hur påverkas den av det antal elever du har inom ditt 

område? Antal skolor du ansvarar för? Samt antal timmar du är på skolan/skolorna? 

 

Vilka arbetsuppgifter upplever du tar upp mest av din tid? 

 

Hur påverkas ditt arbete av för hög arbetsbelastning? (Vad prioriterar du? Vad blir lidande?) 

 

Styrning och riktlinjer: 

Kan du berätta om hur ditt arbete regleras? Särskilda lagar och regler? På vilket sätt är de 

närvarande i ditt vardagliga arbete? 

 

Vilka andra faktorer, förutom lagar och regler, upplever du styr ditt arbete på skolan och på 

vilket sätt?  

 

Upplever du att de behov eleverna har hänger ihop med ditt uppdrag som kurator? 

  

Förebyggande och Hälsofrämjande arbete: 

Beskriv dina möjligheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på skolan? 

 

På vilket sätt och i vilken utsträckning bedriver du förebyggande arbete med eleverna? 

 

Övrigt: 

Om du kunde förändra din arbetssituation, vad skulle du göra då? 

Är det något jag missat som du skulle vilja ta upp? Något du anser är viktigt som vi inte pratat 

om?  
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9.2 Bilaga 2 Informationsbrev 

 

Hej skolkuratorer! 

 
Mitt namn är Sofia Fries och jag studerar 6:e terminen på socionomprogrammet i Växjö. Nu 

har det blivit dags för mig att skriva mitt examensarbete och då har jag valt att skriva om ert 

yrkes arbetssituation. 

Intresset för skolkuratorers arbetssituation kom då jag förra terminen gjorde min praktik hos 

en skolkurator. Syftet med studien är att förstå hur några skolkuratorer ser på sina möjligheter 

att arbeta utefter skollagens bestämmelser om Elevhälsans arbete.  

 

Jag ska genomföra min studie i Karlskrona kommun så min önskan är att få intervjua er om 

hur just ni tänker och känner kring ert arbete. Intervjuerna kommer att ta ca 30 minuter och 

jag besöker gärna er skola och kommer ut till er arbetsplats (vill ni ses på annan plats går det 

givetvis också bra). Jag avser att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem. Innehållet i 

intervjuerna är konfidentiellt så ingen obehörig kommer att ta del av materialet.   

 

Studien kommer att genomföras utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär i korthet: 

 

- Frivillig medverkan. Ni kan välja att avbryta er medverkan i studien när ni vill och 

även avböja att svara på enskilda intervjufrågor. 

- Ni och er arbetsplats kommer att avidentifieras i uppsatsen. 

- De inspelade intervjuerna samt det utskrivna intervjumaterialet kommer att förstöras 

efter att uppsatsen blivit godkänd. 

 

Jag avser att ta kontakt med er per telefon inom kort och dyker det upp frågor från er sida 

innan dess så kan ni nå mig eller min handledare på följande sätt. 

 

 

Student   Handledare 

Sofia Fries    Mikael Skillmark 

Telefon: 0709-372961  Telefon: 0703-970107 

Mail: sf222ds@student.lnu.se Mail: mikael.skillmark@lnu.se  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Fries 
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