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Abstract 
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Title: ”There´s no clarity in exactly what we should do…” School counselors’ experience of 
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The purpose of this study has been to examine and analyze school counselors’ experience of 

collaboration with other professions in the student health team and the preconditions for their 

work. The study is based on qualitative semi-structured interviews with six elementary-, and 

two high school student counselors in a medium-sized town in Sweden. The theoretical 

approach being used is: role theory, theory of professions and theory about collaboration. The 

study´s result shows that the school counselors’ experience an unclarity in their job 

assignments and their role is often described as diffuse and vauge. Furthermore, the result also 

shows that personality, different perspectives, education, lack of time, resources and 

confidentiality is affecting their possibility to execute an independent professional social work 

in the student health team. This study also shows that the school counselors valuate 

collaboration. A opportunity that sometimes is being obstructed through the different 

perspectives as compared to the other professions in the student health team, and therefore 

affects their experience of collaboration. 
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Förord 
 
Jag vill rikta ett tack till alla skolkuratorer som medverkat i studien med sina erfarenheter och 

funderingar. Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Erika Lundby som bistått 

med fantastisk handledning och som genom sina konstruktiva kommentarer bidragit till att jag 

har kunnat färdigställa uppsatsen. Sist, men inte minst, vill jag tacka vänner och familj som 

har varit ett oerhört stort stöd för mig i den här processen. Utan er hade det inte gått! 

 

Denna uppsatsprocess har varit en stor utmaning och har innefattat mycket slit och otaliga 

timmars skrivande. I början av april påbörjade jag och min dåvarande uppsatspartner arbetet 

med uppsatsen. Under arbetets gång bestämde hon sig för att ta studieuppehåll, vilket bidrog 

till att jag således blev själv om att skriva färdigt den. Jag är därmed också ensamt ansvarig 

för innehållet och uppsatsens slutgiltiga utformning. Eftersom vi formulerat informations-

brevet och intervjuguiden gemensamt är dessa delar bevarade så som de var då vi var två om 

att skriva uppsatsen. Till följd av att mängden empiri är insamlad av två personer och 

omfånget på uppsatsen var ämnat för två författare från början, är denna slutliga version av 

uppsatsen också längre än det som är standard för en ensamförfattare.  

 

Kalmar, augusti 2014 

Sofia Karlsson 
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1 Inledning 
 
 

Det finns ingen tydlighet i exakt vad vi ska göra. Det finns något litet sådär om skol-

kuratorns roll och vissa saker man ska ha, men det är ju ändå, alltså lämnar väldigt 

mycket öppet till tolkning. (Klara)  

 
 
I ovanstående citat resonerar en av informanterna i den här studien kring sin roll som 

skolkurator och beskriver otydligheten kring denna. Det finns en svårighet med skolkuratorns 

roll på skolan eftersom yrket trots lagstiftning och andra styrdokument ofta är relativt oklart 

och oreglerat (Backlund 2007). Svårigheten kan utgöras av att skolkuratorn ska arbeta både 

utifrån ett individperspektiv med fokus på enskilda elever som behöver särskilt stöd och med 

att stödja den enskilda elevens sociala och emotionella utveckling. Denne ska samtidigt arbeta 

förebyggande och försöka bidra till att skolan är en bra miljö där det finns möjlighet för 

eleverna att lära sig saker och utvecklas. Utöver detta ska kuratorn också skapa sig en 

helhetsbild av eleven och se till hela dennes sammanhang (D-Wester 2005). Arbetet är således 

mångfacetterat och innefattar att verka utifrån många olika nivåer på såväl samhällsnivå som 

organisations-, grupp-, och individnivå (Sveriges Skolkuratorers Förening 2013). Dock 

innefattar skolkuratorns arbetsuppgifter inte myndighetsutövning (jmf D-Wester 2005). 

Myndighetsutövning beskrivs enligt den förutvarande förvaltningslagens 3 § ÄFL (SFS 

1971:290) som ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, 

skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande”. Det kan således både 

innebära att fatta gynnande beslut, såsom att bevilja en social förmån, eller att fatta 

betungande beslut såsom beslut att ta ut en avgift. Detta är dock ingenting som inbegrips i 

skolkuratorns arbetsuppgifter (jmf Hellners & Malmqvist 2010). 

 

Skolkuratorn har ett självständigt arbete och är ensam i sin profession bland många pedagoger 

och den som arbetar som kurator på en skola ska verka på ”pedagogernas arena” (D-Wester 

2005, s. 11). Professionen socionom är en semiprofession, vilket innebär att den har en viss 

överensstämmelse med klassiska professioner, exempelvis läkare. En semiprofession 

kännetecknas av att den oftast verkar inom den offentliga sektorn. Semiprofessioner har även 

en lägre autonomi, det vill säga en lägre grad av självständighet och/eller oberoende, i 

förhållande till andra professioner (Brante 2009; Nationalencyklopedin 2014). I förhållande 

till kuratorn har pedagogerna på en skola ofta ett annat synsätt och förhållningssätt och det är 



 

 
 

5 

framförallt pedagogernas synsätt som brukar vara dominerande i skolmiljön. Uppgiften som 

socionomer, psykologer och specialpedagoger har i skolan är att de ska komplettera den 

pedagogiska kompetensen och ”det gemensamma målet för alla som verkar i skolan är att 

eleverna når kunskapsmålen och utvecklas socialt i en miljö som främjar lärande” (D-Wester 

2005, s. 23). Skolkuratorn har även till uppgift att vara en del i skolans elevhälsa/ 

elevhälsoteam (D-Wester 2005; SOU 2000:19; Sveriges Skolkuratorers Förening 2013) och 

den här studien kommer att belysa skolkuratorers erfarenheter av samverkan med andra 

professioner inom elevhälsan och förutsättningarna för detta arbete. 

 

Elevhälsan finns till för att stärka elevens rätt och för att samverka kring enskilda elever som 

är i behov av särskilt stöd (SOU 2002:121; Hjörne & Säljö 2008). I elevhälsoteam ingår 

vanligtvis skolkurator, skolsköterska, psykolog, rektor och/eller biträdande rektor, studie- och 

yrkesvägledare samt specialpedagog (D-Wester 2005). Det är dock varje enskild huvudman 

som utifrån skolans behov och förutsättningar bestämmer vilken kompetens och personal som 

behövs i elevhälsan (SFS 2010:800; Skolverket 2012; Hjörne & Säljö 2008). Idag har elev-

hälsoteamet till uppgift att analysera, bereda och fatta beslut i frågor som har med elevernas 

hälsa att göra och rektorn är den som formellt fattar beslut i elevhälsoteamet. Tidigare låg 

fokus i elevhälsan på den kroppsliga hälsan, men i och med välfärdssamhällets utveckling har 

psykosociala, relationsmässiga och pedagogiska problem blivit de mest framträdande. Det 

som diskuteras i elevhälsoteamet är exempelvis elevers problem att hantera skolan och dess 

krav (Myrdal 1935; Hjörne & Säljö 2008).  

 

Barn och unga lider även i större utsträckning än förut av psykisk ohälsa och det finns ett 

tydligt samband mellan hur barn och unga mår och deras möjligheter att ta till sig 

undervisning i skolan (SOU 2010:95). Det finns inte någon enkel förklaring till ökningen av 

den psykiska ohälsan, men förändringar i skolan eller samhället kan vara faktorer som bidrar 

till denna (Socialstyrelsen 2013). Skolkuratorn är således en viktig resurs i skolan och är 

anställd med huvuduppgiften - till skillnad från andra professioner inom skolan - att utföra ett 

professionellt socialt arbete (Grundberg, Rask & Strandell 1985). Därför är det angeläget att 

undersöka och ta del av skolkuratorers erfarenheter av samverkan med andra professioner 

inom elevhälsan och vad det finns för svårigheter och möjligheter i detta.  
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1.1 Bakgrund 
 
I detta avsnitt redogör jag närmare för hur skolkuratorns arbetsuppgifter har utvecklats sedan 

1940-talet, då de första kuratorerna anställdes inom skolan, och fram till 2010 års skollag i 

vilken det framgår att alla skolor ska ha tillgång till en skolkurator. Redogörelsen syftar till att 

ge en bild av skolkuratorns arbetsuppgifter över tid, och att belysa den nya skollagens 

bestämmelser om skolkuratorn och elevhälsan. 

 

År 1942 och 1943 anställdes de första kuratorerna inom skolan i Göteborg och Stockholm. 

Arbetsuppgifterna bestod i att följa och hjälpa elever i hjälpskolan med kontakter med 

arbetsförmedlingen och arbetsgivare, samt att ge råd kring lämpliga yrkesutbildningar (SOU 

1947:11; Isaksson & Larsson 2012). Kuratorstjänsten etablerades senare vid allmänna 

folkskolor och läroverk där arbetsuppgifterna skilde sig åt beroende på var kuratorerna 

arbetade. De kuratorer som arbetade i folkskolan skulle bland annat uppmärksamma barn med 

sociala behov, vara en förmedlande länk mellan barnavårdsnämnd och skola samt följa barnen 

efter folkskoletidens slut. Huvuduppgiften för kuratorer som arbetade inom läroverken var 

istället att ge råd och stöd samt studie- och yrkesrådgivning. Under 1940-1950-talen fördes 

diskussioner kring skolkuratorernas utbildning och huruvida det var en social, pedagogisk, 

eller psykologisk utbildning som kuratorerna behövde för att kunna utföra ett professionellt 

arbete (Isaksson & Larsson 2012). 

 

Under 1960- och 1970-talen accentuerades diskussionerna om skolkuratorerna och deras 

arbete, bland annat till följd av införandet av den obligatoriska nioåriga grundskolan och den 

sammanhållna gymnasieskolan, samt att sociala frågor stod i fokus inom medier och skol-

politik. Skolöverstyrelsen beskrev att skolkuratorns uppgifter innefattade skolplanering, vara 

behjälplig vid placering av barn, samt samråd mellan elev, föräldrar och skolpersonal. De 

skulle även medverka vid insatser för elever med särskilda behov, samarbeta med sociala 

myndigheter, ge social och ekonomisk information samt undervisa (Larsson 2010; Skol-

överstyrelsen 1978; Isaksson & Larsson 2012).  

 

Utifrån en genomlysning av yrket över en längre tidsperiod framgår det att skolkuratorns 

arbetsuppgifter dels har varit desamma, dels förändrats. Kontakter med elever, föräldrar, skola 

och sociala myndigheter har alltid varit en av huvuduppgifterna, men studie- och 
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yrkesrådgivning, som var ett huvudskäl till att kuratorer infördes i skolan, är numera inte en 

del av kuratorns arbetsuppgifter (Isaksson & Larsson 2012). 

 

I den statliga utredningen Från dubbla spår till Elevhälsa – i en skola som främjar lust att 

lära, hälsa och uveckling (SOU 2000:19) framkom att skolkuratorns uppgifter varierade 

väsentligt mellan olika skolor; det bör dock understrykas att denna utredning publicerades vid 

milleniumskiftet och att förhållandena därefter kan ha förändrats. I slutet av 1990-talet 

användes skolkuratorn som samordnare eller till att vara behjälplig vid elevärenden. I den 

statliga utredningen Barnets bästa i främsta rummet - FN:s konvention om barnets rättigheter 

i Sverige (SOU 1997:116) framkom att skolkuratorers och skolpsykologers tjänster har dragits 

in på många skolor, vilket hade resulterat i att skolsköterskan fått ta över en del av de 

uppgifter som skolkuratorerna och skolpsykologerna skötte tidigare. Istället för att kuratorn 

finns i det vardagliga arbetet är det en tjänst som har centraliserats och således köps in när det 

behövs.  

 

År 2010 fastställdes det i den nya skollagen att alla skolor ska ha tillgång till en skolkurator 

(SFS 2010:800). Det är inte ett lagstadgat krav att varje skola ska ha en kurator, men det ska 

finnas tillgång till en sådan. ”Tillgång till” grundar sig i att skolor har olika förutsättningar 

beroende på exempelvis skolans storlek och utifrån detta är kommunerna och andra 

huvudmän fria att utforma sin elevhälsa på det sätt som passar dem (Prop 2009/10:165; 

Skolverket 2012). I skollagen beskrivs elevhälsan innefatta ”medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser” och att elevhälsans uppdrag är att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. Skolkuratorn ska därmed vara den som bidrar med det 

sociala och psykosociala perspektivet i elevhälsan (Sveriges Skolkuratorers Förening 2013). 

Elevhälsan ska finnas till för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan (SFS 2010:800). 

Elevhälsan ska också finnas till för föräldrar, lärare, skolpersonal, arbetslag samt skolledning 

(SOU 2000:19).  

 

Elevhälsoteamet kan ses som ett mång- eller tvärprofessionellt team då det består av många 

olika professioner (Hjörne & Säljö 2008). Det finns många goda skäl till att samverka mellan 

yrkesgrupper eftersom ”komplicerade problem kräver en mångfaldig kunskap” (Thylefors 

2007, s. 45). Med samverkan avses här att yrkesverksamma är enade i ett gemensamt uppdrag 

och att de arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål (Hansen 1999; Danermark 2000). 
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Samverkan mellan aktörer, både inom och mellan organisationer, kan dock utformas på 

många olika sätt, vilket Westrin (1986) ger exempel på i sin artikel ”Social och medicinsk 

samverkan – begrepp och betingelser”. Westrin (1986, s. 283) utgår från psykiatern Bengt 

Berggrens schematiska redogörelse över samarbetsmodeller för att förklara olika former av 

samverkan (se även avsnitt 3.3 om samverkansteori). Vidare finns det inte någon entydig 

definition av samverkansbegreppet inom tidigare forskning och det är ofta så att begreppen 

samarbete, samverkan och samordning används synonymt (Johansson 2011; Lindberg 2009). 

Lindberg (2009) har uttryckt att samverkan ”innebär att man samtidigt överskrider gränser 

och upprätthåller och tydliggör dem” (Lindberg 2009, s. 99).  

 

I samverkan inom mångprofessionella team kan det finnas svårigheter som kan bero på 

mångprofessionaliteten. Den egna professionen kan upplevas stå över de andra 

professionerna, vilket kan bidra till oklarheter i rollfördelningen (Kury & Kury 2006; 

Hylander 2011). Ytterligare en svårighet i samverkan kan vara om professionerna inte bidrar 

med sin kompetens (Hjörne & Säljö 2008). Alla professioner i elevhälsan är administrativt 

under-ordnade skolledningen samtidigt som var och en bär sitt eget professionella ansvar. 

Professionernas arbetsuppgifter beskrivs dock gå in i varandra och det gäller särskilt det 

socialkurativa arbetet (Bremberg 2004). Det är dock betydelsefullt, enligt D-Wester (2005), 

att professionerna har olika kunskaper och synsätt som kompletterar skolans pedagogiska 

kompetens. Därutöver är det viktigt att det finns en trygghet i varje yrkesroll och kompetens 

för att uppnå ett bra samarbete mellan elevhälsoteamet och skolans pedagoger (ibid.). En 

yrkesroll innebär att ha en specifik social roll i en organisation som styrs av lagar och regler, i 

skolkuratorns fall, bland annat den nya skollagen, socialtjänstlagen och offentlighets- och 

sekretesslagen. Antingen kan socialarbetaren välja att verka inom de ramar som 

organisationen ger eller att försöka vidga dessa (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008; 

Sveriges Skolkuratorers Förening 2013). 

 

1.2 Problemformulering  
Mot ovanstående inledning och bakgrund tycks det som att det sociala arbete skolkuratorer 

utför innebär ett mångfacetterat arbete med lagar och regler att förhålla sig till (jmf D-Wester 

2005; SOU 2000:19, Sveriges Skolkuratorers Förening 2013). Samtidigt beskrivs deras 

arbetsuppgifter på ett tämligen diffust sätt och innebär inte någon myndighetsutövning i sig 

(jmf D-Wester 2005). Lennéer Axelson och Thylefors (2005) framhåller att det behöver 
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finnas någorlunda klara roller i arbetslivet eftersom det inte skulle fungera särskilt bra utan 

dem. Detta innebär att skolkuratorerna behöver veta vad det är de ska göra och vilka 

förväntningar som finns på dem inom ramen för sitt uppdrag (jmf Lennéer Axelson & 

Thylefors 2005).  

 

Mot bakgrund av att skolkuratorer inte har särskilt klart uttalade arbetsuppgifter, samt att de 

är ensamma i sin profession på skolan, så är det av intresse att undersöka skolkuratorers 

erfarenheter av samverkan med andra professioner inom elevhälsan och förutsättningarna för 

att fullgöra detta arbete. Vad finns det för svårigheter och möjligheter i samverkan? Detta är 

viktigt att undersöka närmare då skolkuratorn är den profession i elevhälsoteamet som ska 

bidra med sin kunskap utifrån ett socialt och psykosocialt perspektiv för att kunna stödja 

eleverna på bästa sätt (jmf Sveriges Skolkuratorers Förening 2013).  

 
1.3 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka och analysera skolkuratorers erfarenheter av samverkan 

med andra professioner inom elevhälsan och förutsättningarna för detta arbete, för att på så 

sätt få en djupare förståelse för skolkuratorers professionella sociala arbete. 

• Hur upplever skolkuratorerna sina arbetsuppgifter inom elevhälsan? 

• Vilka faktorer begränsar respektive utvidgar, enligt kuratorerna, deras möjlighet att 

utföra ett självständigt professionellt socialt arbete i elevhälsoärenden?  

• Vilka svårigheter och möjligheter upplever skolkuratorerna att det finns med 

samverkan i elevhälsan? 

1.4 Avgränsningar och förtydliganden 
 
Eftersom det inte är möjligt att i denna uppsats undersöka alla aspekter av en skolkurators 

arbete är den således avgränsad till att undersöka skolkuratorers erfarenheter av samverkan 

med andra professioner inom elevhälsan och förutsättningarna för detta arbete. I denna 

uppsats förstås skolkuratorns arbetsuppgifter teoretiskt sett som en del i dennes yrkesroll. 

Vidare används begreppen ”självständighet” och ”autonomi” synonymt med varandra. Med 

begreppet ”skolkurator” avses alla som arbetar som skolkurator, oavsett deras utbildnings-

bakgrund. Eftersom den nya skollagen har trätt i kraft och det tidigare använda begreppet 

”elevvård” är utbytt mot ”elevhälsa”, så kommer ”elevhälsa” och ”elevhälsoteam” vara de 
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begrepp som används i uppsatsen. Det nyinstitutionella begreppet ”konkurrerande 

institutionella logiker” kommer enbart att benämnas ”konkurrerande logiker”.  

 

Denna studie undersöker enbart skolkuratorers subjektiva upplevelser och erfarenheter vilket 

medför en begränsad forskningsansats. Det skulle ha varit intressant och positivt att fokusera 

på fler professioner än enbart skolkuratorn, men detta har av tidsskäl inte varit möjligt. 

Studien är även avgränsad geografiskt till att gälla skolkuratorer som arbetar i en mellanstor 

svensk stad. 

 

1.5 Studiens disposition 
 

I kapitel två beskrivs svensk och internationell tidigare forskning kring skolkuratorns 

arbetsuppgifter som lyfter fram otydligheten kring dessa. Även tidigare forskning kring 

samverkan tas upp med fokus på faktorer som kan hindra och gynna samverkan. I kapitel tre 

beskrivs det teoretiska ramverket, vilket är rollteori, professionsteori och samverkansteori.  

 

Dessa kommer senare i uppsatsen att sammankopplas med empirins resultat och analys. I 

kapitel fyra beskrivs val av (kvalitativ) metod, intervjuform, urvalsprocess, tillvägagångssätt, 

transkribering, analysmetod, artikel- och litteratursökning samt forskningsetiska över-

väganden. Även reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, samt arbetsfördelning (med min 

tidigare samarbetspartner) beskrivs. I kapitel fem presenteras resultat och analys av empirin. 

Analysen av resultatet sammankopplas med tidigare forskning, rollteori, professionsteori och 

samverkansteori. Slutligen förs en slutdiskussion i kapitel sex utifrån vad som framkommit i 

studiens resultat. Även tankar och funderingar som uppstått under studiens gång framförs. 

Dessutom ges även förslag till framtida forskning.  
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2 Tidigare forskning 
 

Nedan följer en redogörelse för tidigare forskning med fokus på skolkuratorns arbetsuppgifter 

och tidigare forskning om samverkan. Forskning om skolkuratorns arbetsuppgifter är relevant 

för att ge en bild av det skolkurativa yrket och för att lyfta fram något av det som skrivits 

tidigare inom svensk och internationell litteratur inom området. Forskning om samverkan är 

relevant för att få en förståelse för vad samverkan kan innebära, samt för att ge exempel på 

faktorer som kan gynna och hindra samverkan. Detta kommer sedan att, tillsammans med det 

teoretiska ramverket, användas vid analysen av den insamlade empirin.  

  

2.1 Skolkuratorns arbetsuppgifter 
 

Skolkuratorns yrkesroll beskrivs ofta som otydlig och oreglerad på grund av de mång-

facetterade uppgifterna. Till skillnad från skolsköterskor och psykologer saknar kuratorer 

”tydliga, yrkesspecifika teknologier som bara får användas av dem” (Backlund 2007, s. 241). 

Liknande resultat återfinns i internationell forskning.  

 

Att yrkesrollen är otydlig framgår även i en kvalitativ intervjustudie av nyanställda 

skolkuratorer som gjorts i tre olika skoldistrikt i sydöstra delen av den amerikanska delstaten 

Louisiana. Studien behandlar främst skolkuratorers upplevelse av att vara betydelsefulla, men 

den tar även upp frågan om rollen som skolkurator kan upplevas vara otydlig. Det fram-

kommer att skolkuratorerna själva upplever sig ha oklara arbetsuppgifter och att de inte 

förstår vad som förväntas av dem i deras arbete (Bickmore & Curry 2012). Den förvirring 

som råder kring skolkuratorns yrkesroll synliggörs också i en internationell forskningsöversikt  

av Lieberman (2004). Rollen beskrivs i termer av otydlighet och oklarhet av både skol-

kuratorer, elever och skolledning (Lieberman 2004). Agresta (2004) pekar på forskare som 

studerat yrkesroller i amerikanska skolor vilka menar att rollerna mellan ”school social 

worker, school psychologist, and school counselor” har blivit mer lika och Agresta betonar 

vikten av att ha klara professionella roller.  

 

Frågan är dock vilken bäring som dessa resultat har utifrån en svensk kontext. Resultaten kan 

inte enkelt överföras till svenska förhållanden med tanke på att skolsystemen ser olika ut. Det 

kan dock finnas vissa likheter med hur kuratorer i Sverige ser på yrket och vad som 
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framkommit i de amerikanska studierna. Backlund (2007) pekar nämligen på att yrket i 

Sverige trots lagstiftning och andra styrdokument är relativt oklart och oreglerat och att 

arbetet som skolkurator påverkas av faktorer såsom kuratorns intresse, inriktning, rektorn och 

de förhållanden som råder på skolan. 

 

2.2 Samverkan 
 
För att eleven ska få bästa möjliga stöd och för att skolans lärandemiljö ska utvecklas är det 

betydelsefullt att det finns samverkan mellan skolans olika personalgrupper (Stenhammar 

2006). Hylander (2011) beskriver samverkan mellan de olika professionerna i elevhälso-

teamet och avgränsningarna mellan dem. Professionerna ska verka tillsammans och det finns 

en önskan om att samverkan ska generera ett arbete där de olika professionernas kunskaper 

kompletterar varandra. Helldin (1998) pekar i ett exempel på svårigheter i samverkan mellan 

speciallärare och specialpedagoger i elevhälsan. De olika yrkeskunskaperna jämförs med ett 

pussel och som en ”pusselideologi” där varje yrkesgrupp ska bidra med sin kunskap. Trots att 

det inte finns några klara gränser mellan dem är de rädda för att klampa in på ett område som 

tillhör någon av de andra yrkesgrupperna.  

 

Strinnlund (2003) har genomfört en undersökning i Oskarshamn där hon utifrån familjens 

bästa tittat på en samverkansmodell som kan vara bra i ett sådant arbete, vilket hon redovisar i 

forskningsrapporten Samverkan i familjearbete: om en samverkansmodell för helhetssyn i 

arbetet med familjer. För att få fram kunskap om en passande modell har hon studerat faktorer 

som främjar respektive hindrar samverkan. Strinnlund (2003) pekar på att samarbete över 

kompetensområden möjliggör ett helhetsperspektiv samtidigt som det ökar förutsättningarna 

för relevanta insatser. Poängen med samarbetet är således att det finns olikheter och skillnader 

i kompetens och yrkesroll. Dock kan dessa skillnader utgöra svårigheter i det vardagliga 

arbetet och därför är det väsentligt att det finns klara och tydliga yrkesroller för att det ska 

fungera. Detta innefattar även att ha en medvetenhet om den egna yrkesrollen och kunskap 

om de övriga yrkesgrupperna. Strinnlund (2003) menar vidare att några av de hinder som 

finns i samverkan mellan barnmorskor, distriktssköterskor, undersköterskor, socialarbetare 

samt förskollärare på Oskarshamns familjecenter är tidsbrist, resursbrist, tillgänglighet och 

lokalbrist.  
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Susanna Johansson (2011) talar i sin rättssociologiska avhandling om interorganisatorisk 

samverkan kring brottsutsatta barn i en kontext av barnahus. Det är socialtjänst, hälso- och 

sjukvård samt polis- och åklagarmyndigheter som samverkar under samma tak kring 

utredningar av misstänkta brott mot barn. Här startar ofta två parallella utredningar med olika 

syften, dels en social utredning om barnets behov av skydd och stöd, dels en förundersökning 

om brottsmisstanke. Samverkansaktörerna har olika roller, uppdrag och ansvar och samverkan 

dem emellan aktualiserar både rättsområden som socialrätt och straffrätt och ett flertal 

lagstiftningar, vilket medför spänningsförhållanden och normkonflikter. Exempelvis är de 

olika aktörernas sekretess av olika styrka och skyddar olika intressen, vilket medför 

komplicerade bedömningar och intresseavvägningar vid utbyte av information och 

samordning mellan utredningarna. Johansson (2011) visar att resultatet av samverkan beror på 

de förhandlingar och maktspel som formas utifrån samverkansparternas skilda konkurrerande 

logiker (se vidare avsnitt 3.3 om samverkansteori). Skillnaderna i sekretessen och hur rätten 

och sekretessen tolkas påverkar vilket innehåll samverkan får, samt vilka professioner som 

deltar vid samråd och medhörning av förhör. Maktaspekten blir också synlig i förhållande till 

om det är brottsutredningen eller skydd och stöd/behandling som prioriteras och ges 

tolkningsföreträde. Det mest centrala i förhållande till barnahusen är dock, enligt Johansson 

(2011), spänningsförhållandet mellan den straffrättsliga och behandlingsinriktade logiken, och 

det faktum att den straffrättsliga logiken har vunnit tolkningsföreträde på bekostnad av 

behandlingslogiken.  

 

Johansson (2011) lyfter också fram framgångsfaktorer och hinder för samverkan. Vanliga 

hinder är vagt formulerade/oklara målformuleringar hos samverkansparterna, oklar roll- eller 

ansvarsfördelning, professionernas olika synsätt/perspektiv, olikheter i språket, olika 

regelverk, hög personalomsättning och/eller stor arbetsbelastning. Danermark och Kullberg 

(1999) menar i sin tur att ett hinder i samverkan kan vara diffust formulerade mål. Detta kan 

bidra till att avsikterna med samverkan är svåra att bryta ner till konkreta mål, vilket är 

nödvändigt i den praktiska verksamheten. Om någon part enbart håller sig till sitt 

ansvarsområde kan det också utgöra ett hinder eftersom det egentligen är flera parter som har 

ansvar för klienten. Vidare menar Danermark och Kullberg (1999) att de hinder, dilemman 

eller svårigheter som kan uppkomma vid samverkan kan tänkas ha utgångspunkt i skilda 

lagstiftningar och regelverk, organisatoriska strukturer, samt kunskaps- och förklarings-

modeller.  
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Främjande faktorer för samverkan är ömsesidig respekt och förtroende mellan samverkans-

parterna, gemensam fortbildning av all personal och att ekonomiska stimulanser eller 

tvingande lagstiftning föreligger (Strinnlund 2003; Danermark 2000). Stenhammar (2006) 

pekar också på faktorer som kan bidra till att ge elevhälsans arbete ett bra resultat, vilka är 

samverkan, samarbete, samsyn och samtal. För att samarbetet ska vara framgångsrikt krävs att 

alla professioner i teamet ser sin roll i helheten och handlar utifrån denna. För att ett 

samarbete på individnivå ska bli framgångsrikt krävs även gemensamt uppsatta mål, tilltro till 

varandras kompetens och kunskap om varandras områden. Ytterligare faktorer för en 

framgångsrik samverkan på individnivå är tid, gemensam prioritering, att värdesätta varandras 

olikheter samt att ha modet att samarbeta.  

 

2.3 Sammanfattning 
Den sammantagna bilden av den tidigare forskningen kring skolkuratorns arbetsuppgifter och 

yrkesroll är att yrkesrollen ofta beskrivs som otydlig och oreglerad på grund av de 

mångfacetterade uppgifterna. Detta synliggörs både i svensk och internationell forskning. 

Vidare framgår det att samverkan är av vikt för de olika professionerna i skolan för att kunna 

stödja eleverna på bästa sätt. Samverkan är tänkt att generera ett arbete där de olika 

professionerna i teamet ser sin roll i helheten och kompletterar varandras kunskaper. Faktorer 

som främjar samverkan är exempelvis ömsesidig respekt och förtroende, tilltro till varandras 

kompetens och gemensamt uppsatta mål. Exempel på faktorer som kan hindra samverkan är 

oklara målformuleringar, oklar roll- eller ansvarsfördelning och professionernas olika synsätt.  

Denna genomgång av tidigare forskning är av betydelse i denna uppsats för att ge en 

förförståelse för hur skolkuratorernas arbetsuppgifter beskrivits i svensk och internationell 

forskning, samt för att påvisa varför det är betydelsefullt med samverkan mellan olika 

professioner. Genomgången av forskningsläget om samverkan är viktigt för att kunna ge 

exempel på faktorer som kan hindra och gynna samverkan i elevhälsan.  
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3 Teoretiskt ramverk 
 
Detta kapitel är en detaljerad redogörelse för uppsatsens teoretiska utgångspunkter: rollteori, 

professionsteori, samt samverkansteori. Både rollteorin och professionsteorin kan tillämpas 

för att analysera skolkuratorns yrkesroll och samverkan i förhållande till övriga professioner i 

elevhälsan. Samverkansteorin är specifikt tillämplig vid en analys av professioners samverkan 

och olika typer av samverkansformer och samverkansgrader samt för att peka på faktorer och 

förutsättningar som kan hindra respektive gynna samverkansarbetet.  

 

3.1 Rollteori 
Eftersom skolkuratorns arbete är mångfacetterat och arbetsuppgifterna kan relateras till 

yrkesrollen är det relevant att använda rollteorin för att kunna undersöka och analysera 

skolkuratorers erfarenheter av samverkan med andra professioner inom elevhälsan och vilka 

förutsättningar som finns för detta arbete. Rollteorin kan således ge en förståelse för 

innebörden av olika roller och vad som kan påverka skolkuratorerna i deras arbete.  

 

Rollteorin utgår från att individer intar olika positioner i olika sociala strukturer. En individ 

skiftar alltså mellan roller beroende på var denne befinner sig (Payne 2002). En roll baseras 

på normer och förväntningar som emanerar från en särskild uppgift eller position i samhället 

och medverkar till att människor får en uppfattning om varandra (Aubert 1979; Angelöw & 

Jonsson 2000, s. 32). Rollinnehavarens bild av sig själv påverkas i sin tur genom andras 

uppfattning av rollen (Ruddock 1969; Payne 2002, s. 222). Sociala roller är inte statiska, utan 

växer och formas i samspel mellan individ, grupp och samhälleliga förhållanden (Angelöw & 

Jonsson 2000). I arbetslivet behöver det finnas någorlunda klart utstakade roller, eftersom det 

annars skulle bli tämligen kaotiskt (Lennéer Axelson & Thylefors 2005).  

 

Inom socialpsykologin görs det ofta en distinktion mellan tillskrivna och förvärvade roller. En 

tillskriven roll är kön, medan en förvärvad roll är exempelvis yrkesroll eftersom en individ 

gör sitt eget yrkesval (Angelöw & Jonsson 2000; Payne 2002). En roll innefattar specifika 

förväntningar, men också rättigheter och skyldigheter utifrån den givna positionen (Merton 

1957; Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 95). Rollförväntningar kan variera och 

innefattar ”de förväntningar individen har på sig själv, de förväntningar som andra personer 

(eller organisationen) har på individen, den uppfattning som individen har om andras 

förväntningar, samt de förväntningar som individen har på andra” (Lennéer Axelson & 
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Thylefors 2005, s. 83). Förväntningarna kan i sin tur vara formella eller informella (Lennéer 

Axelson & Thylefors 2005, s. 84). Yrkesrollens formella förväntningar kan vara uttryckta i 

lagar, yrkesetiska föreskrifter samt befattningsbeskrivningar och handlar om hur/vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras så att verksamhetsmålen uppnås. Informella förväntningar är 

inte lika bestämda, utan beror på traditioner, normer och behov. I dagens arbetsliv finns det en 

strävan efter att de formella rollerna ska bli mer flexibla än tidigare (ibid.).  

 

En social roll som innebär att ha en specifik position i en organisation är yrkesrollen. 

Yrkesrollen innefattar hur individen tolkar rollen utifrån sina egna förväntningar, hur 

samspelet med andra i arbetsgruppen fungerar samt samhällets syn på yrkesutövandet. 

Tolkningen av rollen beror också på individens personlighet och livserfarenhet (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008, s. 95f.). Yrkesrollen är detaljerad och styrd av författnings-

beskrivningar och formella regler såsom lagstiftning och existerar mellan två spänningsfält, 

dels mellan personen i rollen och professionens förväntningar, men också mellan 

organisationens uppdrag och klientens behov. Detta innebär att en yrkesroll kan bli olika i 

skilda organisationer, men också olika beroende på att personerna som innehar yrkesrollen är 

olika individer. Hur den enskilde individen sedan använder sin kompetens beror bland annat 

på kultur, normer och värderingar på arbetsplatsen (ibid.). Det beror också på hur denne, i 

relation till sammanhanget, tolkar sin roll. Yrkesrollen kommer dock alltid att behöva 

anpassas till de organisatoriska förutsättningarna (ibid.).  

 

Fördelarna med att identifiera olika roller som en individ kan ha är att det sociala samspelet 

kan underlättas, att det kan bidra till en viss förutsägbarhet och att det kan bli lättare att 

samarbeta. I gruppsammanhang skapar roller också struktur, arbetsfördelning och medverkar 

till den gruppidentitet en individ får i en grupp (Lennéer Axelson & Thylefors 2005; Nilsson 

2005).   

 

När rollen, beteendet och förväntningarna på den överensstämmer med varandra och 

omgivningens uppfattningar uppstår rollkomplementaritet. Om olika individers uppfattning 

om samma roll istället skiljer sig åt kan det bidra till en intra-rollkonflikt. Vidare kan 

rollambiguitet (rollosäkerhet) uppstå i de fall det finns en osäkerhet kring vad en roll 

egentligen kräver av en individ, vilket skulle kunna vara överensstämmande med den 

situation skolkuratorer befinner sig i (jmf Payne 2002, s. 222f.). Oklara riktlinjer och 

förväntningar på en yrkesroll kan ge större frihetsutrymme för individen att på egen hand 
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utforma sina arbetsuppgifter. Samtidigt kan detta medföra diskussioner kring vem som får 

eller ska göra vad, vilket kan göra det svårt att samverka med andra. Detta kan bidra till 

konkurrens om de attraktiva uppgifterna samt konflikt och maktkamper (Lennéer Axelson & 

Thylefors 2005). 

 

3.2 Professionsteori 
 
Individer som tillhör en profession bildar en naturlig enhet på grund av gemensamma 

nämnare, såsom likartad utbildningsbakgrund. Detta blir relevant i förhållande till skol-

kuratorerna då alla respondenter i studien hade samma arbetsuppgifter och en socionom-

utbildning som grund (jmf Brante 1989, s. 41). I det följande belyser jag begreppet profession 

utifrån Brantes (2009) uppfattning om vad en sådan definition bör inbegripa och hans eget 

förslag till definition. 

 

Begreppet profession kan härledas till latinets professio och betyder erkännande, uppgift eller 

yrke (Selander 1989, s. 12; Brante 2009, s. 15). Det är ett centralt begrepp som behövs för att 

kunna förstå samhällsutvecklingen i stort, men också för att få en förståelse för 

samhällsdynamiken på meso eller mikronivå (Brante 2009, s. 15). Att vara professionell 

betyder att ta ansvar för sina arbetsuppgifter, ha en yrkesstolthet, utföra arbetet med 

effektivitet och precision, samt att iaktta de gällande yrkesreglerna (Selander 1989, s. 12).  

 

På grund av att människor i dagens kunskaps- eller informationssamhälle är mer upptagna av 

information, kunskap och service, än med exempelvis jordbruk eller traditionell industri intar 

de professionella nyckelpositioner i samhället (Brante 2009). Professionernas tillväxt i det 

moderna samhället har ökat över tid, och Andrew Abbott har beskrivit det på följande vis: 

”The professions dominate our world. They heal our bodies, measure our profits, save our 

souls” (Abbott 1988 s. 1; Brante 2009, s. 16). På mikronivå finns det socialarbetare, läkare 

och psykiatriker, på makronivå samhällsplanerare, ekonomer och jurister. Professioner som är 

verksamma på mikronivå har direktkontakt med klienter, medan de på makronivå har 

”mandat att reglera och utveckla ramarna för samhällslivet” (Brante 2009, s. 16). Den 

gemensamma nämnaren är att de ”bygger sin auktoritet på vetenskaplig kunskap” (ibid.). 

Brante menar att det är den säkerställda kunskapen och betydelsen av densamma, som gör att 

dessa grupper får tämligen hög inkomst och status. Dock varierar detta mellan olika 

professioner. 
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Brante nämner tre olika typer av professioner: klassiska professioner, semiprofessioner och 

preprofessioner (Brante 2009, s. 30ff.). Som klassiska professioner räknas exempelvis läkare, 

arkitekter och ingenjörer. Vidare tillhör sjuksköterskor, socialarbetare och lärare kategorin 

semiprofessioner. 

 

 Semiprofessioner är yrken som har en del av de klassiska professionernas egenskaper, men 

inte alla, eller i lika stor grad. Denna typ av yrken spred sig i samband med utvecklingen av 

trygghets- och välfärdssystemen under efterkrigstiden och integrerades i universitetsvärlden 

genom en längre institutionaliserad utbildning och forskningspåbyggnad. Exempel på en 

semiprofession är socionomyrket, som integrerades genom forskning i socialt arbete (Brante 

2009, s. 16, 30). Det som också kännetecknar semiprofessioner är att de är byråkratiskt 

skapade, att de ofta ingår i större organisationer, att de inte inkasserar höga samhälleliga 

belöningar (status och löner) samt att de ofta tillhör den offentliga sektorn (Brante 2009, s. 

30f.), men långtifrån alltid med tanke på till exempel att en skolkurator kan vara privat 

anställd. Vidare har de lägre autonomi i förhållande till andra professioner, samt är betydligt 

mer styrda i sin yrkesutövning. Därutöver är den semiprofessionella utbildningen inte lika 

specialiserad, utan mer tvärvetenskaplig, eftersom den är omgärdad av hjälpämnen som ger 

den en teoretisk bas att utgå från. Den semiprofessionella utbildningen alternerar även mellan 

den akademiska och praktiska sidan av ämnet (ibid.).  

 

En av uppgifterna med professionsforskningen har varit att undersöka vad dessa yrken har 

gemensamt med andra yrken samt hur de skiljer sig från varandra (Brante 1987, s. 124). Det 

har dock funnits stora problem med att komma fram till en tillräckligt precis definition av vad 

en profession är (Brante 2009, s. 16). Brante har utarbetat en alternativ definition av 

professionsbegreppet eftersom tidigare definitioner är tämligen allmänt hållna och syftar till 

att fånga det som är gemensamt för många olika professioner. Brantes definition utgår istället 

från varaktiga beståndsdelar som är tids- och rumsoberoende (ibid., s. 25). Brante uttrycker 

det på följande vis: 

 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och 

förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem 

förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 

allmänheten/klienten (Brante 2009, s. 28). 
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Brante utgår således från åtta aspekter som han anser bör finnas med i definitionen av en 

profession. I denna uppsats har dock bara de aspekter som är relevanta i förhållande till 

skolkuratorns profession och uppdrag beaktats: universitetsutbildning, autonomi, förtroende, 

organisation och utbytbarhet (Brante 2009, s. 25-28). Den första aspekten är kopplingen 

mellan profession och universitet. De flesta tidigare definitioner av begreppet har tagit fasta 

på att det behövs en universitets- eller högskoleutbildning för att kunna benämna det 

profession. Brante (2009, s. 25f.) pekar dock på att denna koppling har minskat i betydelse på 

senare tid på grund av att det är fler yrkesutbildningar nu än tidigare som integreras på 

universitets- eller högskolenivå. Idag finns det även professioner som inte kräver formell 

universitetsutbildning. 

 

En annan aspekt som Brante tar upp är förhållandet mellan profession och autonomi. Att  

kunna utöva ett yrke professionellt kännetecknas av att den professionelle har ett utrymme för 

att fatta självständiga beslut i en rad olika frågor. Brante (2009) skiljer mellan tre olika typer 

av autonomi: relativ autonomi, hur professionens arbete är organiserat och intern autonomi. 

Relativ autonomi har att göra med förutsättningarna för verksamheten, exempelvis ekonomi 

eller politik. Något som också påverkar autonomin är hur arbetet är organiserat på grund av 

att organisationens villkor och styrningsformer bestämmer graden av autonomi i förhållande 

till makthavare och externa intressen. Slutligen har den interna autonomin att göra med 

innehållet i den professionella praktiken. Brante exemplifierar detta med att en hälso- eller 

socialminister inte skulle försöka styra en hjärnkirurgs arbete vid operationsbordet, men att en 

skolminister kan anse det legitimt att styra skolans inre arbete, som exempelvis lärarnas 

didaktik eller kunskapsinnehåll. 

 

En tredje aspekt som författaren tar upp är förtroende. Enligt Brante (2009) är förtroendet för 

en profession starkt förknippat med en allmän uppfattning om verksamhetens betydelse och 

det är även förknippat med en sträng yrkesintegritet. Det är bara andra professionella som 

anses kapabla till att bedöma den enskilde utövarens kompetens på ett korrekt sätt. Således är 

förtroende för kåren som helhet viktigt för professionen (Brante 2009, s. 27f.). Vidare är 

också organisationen någonting som lyfts fram då alla professioner är organiserade på något 

vis. Brante menar dock att en viss typ av organisering av en profession inte kan användas som 

kriterium för att benämna ett yrke för profession eftersom dessa organiseringsformer är för-

änderliga (Brante 2009, s. 27f.). När det gäller profession och utbytbarhet är det av vikt att 

färdigheter och kompetens inte skiljer mellan enskilda utövare. Brante (2009, s. 28) anser att i 
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princip vilken utövare som helst inom det aktuella kompetensområdet är kapabel att utföra 

arbetet. Således är arbetsdelningen och specialiseringen inom en kår baserad på utbytbarhet 

och sammanhållning mellan kollegor.   

 

3.3 Samverkansteori 
 
Skolkuratorn utgör en del av det dagliga arbetet i elevhälsan och behöver således samverka 

med andra professioner. Att samverka har definierats som att yrkesverksamma tillsammans 

med andra, ofta personer med annan utbildning, arbetar mot ett gemensamt mål och 

samverkar omkring något (jmf Danermark 2000). Monica Hansen (1999) pekar i sin 

avhandling på att samverkan idag är ett eftertraktat ideal i många samhälleliga kontexter, både 

när det gäller samverkan inom och mellan organisationer. Enligt Hansen (1999) finns det idag 

en strävan efter helhetssyn, särskilt inom den sociala sektorn. Samarbete och samverkan kan 

ibland få samma betydelse, men när det gäller samverkan innebär det inte bara att arbeta 

tillsammans, utan också att verka, uppträda och handla tillsammans. Det handlar om att 

koppla ihop sina krafter, samspela och vara enade i ett gemensamt uppdrag. Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) menar att det vanligen är socialarbetarens, i detta fall 

skolkuratorns, uppgift att vara spindeln i nätet utifrån ett samverkansperspektiv.  

 

Westrin (1986), professor i socialmedicin, framhåller, med hänvisning till Bengt Berggrens 

schematiska indelning, att samverkan kan studeras utifrån fem olika typer av samverkans-

modeller (se figur 1 nedan). Den första är separation, vilket innebär att det överhuvud taget 

inte föreligger någon samverkan. Koordination/samordning, innebär att myndigheters insatser 

adderas för att få bästa resultat. Kollaboration/samverkan handlar om att myndigheter 

samverkar i särskilda former och kring särskilda frågor. Integration/sammansmältning innebär 

att verksamheter slås ihop och att flertalet uppgifter blir gemensamma. Konsultation/samråd 

innebär slutligen att en yrkesgrupp från en organisation gör kortvariga insatser inom en annan 

organisation. Danermark (2000) exemplifierar det senare med att en läkare gör kortvariga 

insatser inom socialtjänsten. Det är således av vikt att belysa dessa modeller med tanke på att 

samverkan inom elevhälsan kan se ut på olika vis. 



 

 
 

21 

 
Figur 1. Samverkansmodeller (Westrin 1986). 

 

Det finns några förutsättningar för att kunna uppnå en framgångsrik samverkan. Tre av dessa 

är att det ska finnas en bestämd ledning, ett tydligt uttalat mål och tillräckligt med resurser. 

Det ska även vara tydligt vilka skillnader som finns mellan professionernas synsätt, regelverk 

och organisation. Om det är möjligt ska teamet göra sig av med skillnader som utgör ett 

hinder mellan de olika deltagarna. Om det inte går, ska de utveckla sätt att hantera dem 

(Danermark 2000). Danermark tar upp fler förutsättningar för samverkan och exemplifierar 

detta med att hänvisa till en elevvårdskonferens och redogör för tre faktorer som inverkar på 

dess process. För det första tillhör de yrkesverksamma olika kategorier, vilka i exemplet är 

kurator, lärare och skolledare. Dessa har olika utbildningar och ser på problemen utifrån olika 

synvinklar, vilket också medför att de har olika förslag på hur problemen ska lösas. Detta 

kallar Danermark (2000) för kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, eller att de utgår från 

olika kunskaps- och förklaringsmodeller. Vidare råder det skilda regler för de olika 

yrkeskategorierna eftersom de har olika regelverk att följa. Lagstiftning och andra anvisningar 

kan se olika ut, trots att de verkar inom samma organisation. Detta benämns som formella och 

informella regler som styr arbetet. Den tredje faktorn har att göra med organisationen. Trots 

att de yrkesverksamma kan tillhöra samma organisation kan deras organisatoriska situation 

vara helt olika. De bemöter eleven på skilda sätt, från olika organisatoriska positioner. Ofta 

innebär samverkan att personer från olika organisationer går ihop för att samarbeta, vilket 

medför att dessa problem blir tydligare. Dessa tre faktorer har stor inverkan på hur den 
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faktiska samverkan gestaltar sig. Det är följaktligen av stor vikt att dessa faktorer urskiljs, 

diskuteras och lyfts fram (Danermark 2000). Enligt Lindberg (2009) är det centrala i 

samverkan att koncentrera sig på det gemensamma och samtidigt hålla kvar olikheterna.  

 

Med tanke på samverkan blir också det nyinstitutionella begreppet institutionella logiker eller 

konkurrerande logiker användbart som analytiskt begrepp (Grape 2006; Linde 2013; 

Johansson 2011). Linde (2013) ställer sig frågan hur man vet vad en skola är och menar att de 

etablerade föreställningar vi har om detta kan ses som institutionella logiker. Framöver i 

denna uppsats kommer begreppet institutionella logiker att användas synonymt med 

konkurrerande logiker.  

 

Logiker är en form av ramverk som fastställer ”en standard för vad en viss organisation bör 

göra” och är ”materiella, kulturella eller symboliska utgångspunkter som styr principerna för 

organisering och handlingar” (Grape 2006, s. 51). Dessa logiker är gemensamt skapade och 

historiskt vedertagna föreställningar, som ofta relaterar till en viss profession och som i sin tur 

återskapar och tolkar institutionella logiker. Exempelvis har jurister och präster olika 

organisatorisk hemvist, men det kan också rymmas flera olika logiker inom en och samma 

verksamhet. Ett fält där det finns flertalet konkurrerande logiker är inom hälso- och 

sjukvården, där läkare å ena sidan och samhälls- och beteendevetare (exempelvis kuratorer) å 

andra sidan konkurrerar om tolkningsföreträde (jmf Linde 2013).  
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4 Metod och metodologiska överväganden 
 
I detta kapitel redogör jag närmare för valet av datainsamlingsmetod, intervjuform samt urval 

och urvalsprocess. Vidare belyser jag tillvägagångssättet för genomförandet och bearbetning 

av intervjuerna, val av analysmetod, artikel- och litteratursökning, forskningsetiska över-

väganden samt frågan om undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 
4.1 Val av datainsamlingsmetod 
 
En kvalitativ forskningsmetod har använts i denna studie eftersom det är skolkuratorernas 

erfarenheter av samverkan med andra professioner inom elevhälsan som är av intresse. 

Genom att använda en kvalitativ metod har respondenternas åsikter och perspektiv kunnat 

synliggöras och fokus har varit det de ansett vara viktigt och betydelsefullt i förhållande till 

studien. Det har också varit möjligt att få fram komplexitet och djup i respondenternas svar då 

de har kunnat svara fritt utifrån de intervjufrågor som ställdes och givits utrymme att utveckla 

sina tankar och idéer (jmf Bryman 2011; Levin 2008; Denscombe 2009).  

 

4.2 Val av intervjuform 
 
I denna studie har jag och min tidigare samarbetspartner genomgående gjort semi-

strukturerade intervjuer. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få en förståelse utifrån den 

intervjuades eget perspektiv, vilket är väl överensstämmande med syftet för studien (jmf 

Bryman 2011; Kvale & Brinkmann 2009). För att kunna genomföra sådana intervjuer har en 

intervjuguide med olika teman utformats utifrån de frågeställningar som varit utgångspunkt 

för studien (se bilaga B). Med hjälp av en sådan guide har det varit möjligt att både ställa 

frågorna i den ordning som de är skrivna, men också att vara flexibel, ställa följdfrågor och 

anknyta till någonting som intervjupersonerna har tagit upp under intervjuns gång. Samma 

intervjuguide har använts vid samtliga intervjuer, men de följdfrågor som ställts har 

naturligtvis varierat något mellan intervjuerna beroende på intervjupersonernas svar samt vem 

som genomfört intervjun. 

  

 4.3 Urval och urvalsprocess  
 
Urvalet av respondenter grundas på att skolkuratorer var den specifika yrkesgrupp som skulle 

undersökas i studien. Detta kan, enligt Bryman (2011), ses som ett målinriktat urval, eftersom 

de personer som intervjuats har varit relevanta för de övergripande frågeställningar som 
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formulerats (se avsnitt 1.3). Utgångspunkten var att genomföra åtta intervjuer med 

skolkuratorer på grund-, och gymnasieskolor i en mellanstor svensk stad. Tanken med att 

välja både grund- och gymnasieskolor var att det kunde vara svårt att få tillräckligt många 

skolkuratorer som ville medverka om enbart skolkuratorer på gymnasieskolor hade tillfrågats.  

 

För att komma i kontakt med potentiella respondenter användes kommunens hemsida för att 

ta reda på vilka grund- och gymnasieskolor som finns i den aktuella staden samt för att hitta 

kontaktuppgifter till kuratorerna. På några skolor fanns inga kontaktuppgifter till någon 

kurator, vilket kan tyda på att de saknar en sådan funktion. Därför kontaktades i första hand 

de skolor med särskilt angivet telefonnummer och mailadress till kuratorn. Kuratorerna på 

grundskolorna kontaktades först. En kurator avböjde på grund av tidsbrist, men efter några 

försök via telefon och mail fanns det i slutändan sex kuratorer på grundskolor och två 

kuratorer på gymnasieskolor som ville medverka i undersökningen.   

 

Att det blev så pass många respondenter som arbetar på grundskolor och relativt få på 

gymnasieskolor beror på att det var kuratorerna på grundskolorna som kontaktades först. 

Ytterligare en orsak är att det finns fler grundskolor än gymnasieskolor. Att det är olika åldrar 

på eleverna som kuratorerna och elevhälsoteamet är inriktade på i sitt arbete kanske skulle 

kunna ha en inverkan på resultatet i studien och på arbetssättet i elevhälsoteamet, men detta är 

ingenting som undersökts. Det var dock ingen större skillnad i respondenternas svar beroende 

på skoltillhörighet. Eftersom det är skolkuratorers subjektiva upplevelser som varit fokus för 

studien kan det faktum att intervjuerna gjorts med skolkuratorer på både grund- och 

gymnasieskolor möjliggöra en bred bild som kanske inte hade varit möjligt att få om det 

enbart hade varit kuratorer på grundskolor eller enbart kuratorer på gymnasieskolor som hade 

medverkat i studien.  

 

Att få kontakt med respondenterna var stundtals enkelt, men ibland svårare. De flesta var 

positiva och sa ja direkt, medan andra var mer tveksamma och gick med på att medverka efter 

en pratstund i telefon. Informationsbrevet (se bilaga A) med mer utförlig information 

skickades ut till dem i samband med att tid och datum bestämdes för intervjun. Sedan togs 

även informationsbrevet med vid intervjutillfället så att de fick läsa igenom det ytterligare en 

gång innan intervjun påbörjades.  
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Det slutgiltiga urvalet av respondenter består av åtta kvinnor som arbetar som skolkuratorer 

på olika grund- och gymnasieskolor. Alla är utbildade socionomer, varav en också är utbildad 

socialpedagog. Respondenterna hade arbetat som skolkurator mellan 7 och 23 år. Att det 

slutgiltiga urvalet endast utgörs av kvinnor beror på att det vid de aktuella skolorna inte 

tjänstgjorde några manliga kuratorer.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 
 
De åtta intervjuerna genomfördes på skolkuratorernas kontor under april månad på den skola 

där de tjänstgör. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon efter samtycke från 

respondenterna för att sedan kunna transkriberas. Att intervjuerna spelades in har gjort det 

möjligt att kunna återvända till materialet ett flertal gånger för omlyssning (jmf Kvale & 

Brinkmann 2009). Vidare har inspelningen medverkat till att jag i analysarbetet har kunnat 

fånga det respondenterna har sagt med deras egna ord för att sedan kunna göra en analys av 

materialet. Skulle enbart minnesanteckningar ha använts hade det varit svårt att hinna att 

notera all den data som en intervju inrymmer (jmf Bryman 2011), samtidigt som studiens 

reliabilitet hade blivit lidande.  

 

Beräknad intervjutid var mellan 45 och 60 minuter och när de sedan väl genomfördes var 

längden på intervjuerna mellan 18 och 54 minuter. Anledningen till att några intervjuer blev 

kortare än andra kan ha att göra med att respondenterna i de fallen kanske pratade mer 

koncentrerat än övriga och att de inte kom in på så många sidospår. Möjligtvis skulle längden 

på intervjuerna också kunna ha att göra med de följdfrågor som ställdes. Kanske var det så att 

det ställdes färre följdfrågor vid de kortare intervjuerna än vid de längre, vilket i så fall också 

bidrog till att de blev kortare. Trots att några av intervjuerna blev kortare finns det inte någon 

direkt nackdel med att så blev fallet då respondenterna gavs utrymme att svara så utförligt 

som de ville på frågorna. Varje intervju avslutades med att fråga om respondenterna hade 

någonting att tillägga. En fördel med att det fanns en beräknad tid för intervjuerna var att 

respondenterna hade en tidsram att förhålla sig till. Utifrån den tidsramen hade de sedan 

utrymme att svara på frågorna. 

 

Intervjuerna präglades av en ganska avslappnad stämning och respondenterna var engagerade 

och villiga att svara på frågorna. En intervju avbröts av att respondentens telefon ringde, och 

vid ett annat intervjutillfälle knackade det på dörren. Dock kunde vi – det vill säga jag och 
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min dåvarande samarbetspartner – snabbt återgå till intervjuerna efter dessa begränsade 

avbrott. Om det uppstod oklarheter under intervjuns gång eller om något begrepp var oklart 

försökte vi förtydliga detta. 

 

Vid de första två intervjuerna medverkade vi båda två. Innan intervjuerna bestämdes vem som 

skulle ha huvudansvaret för intervjun. Den som inte hade huvudansvaret tog minnes-

anteckningar och kompletterade med följdfrågor för att kunna få fram så relevant information 

som möjligt. Den maktasymmetri som ofta råder mellan intervjuaren och respondenten i 

intervjusituationen är viktig att lyfta fram här. Maktasymmetrin yttrar sig i att det bara är 

intervjuaren som bestämmer vilka frågor som ska ställas och att det är respondenten som ska 

besvara dem (Kvale & Brinkmann 2009). Eftersom vi medverkade båda två vid de två första 

intervjuerna var det extra viktigt att vara medveten om denna maktasymmetriska relation, 

trots att vi tydliggjort vem som skulle ha huvudansvaret för intervjun och vem som skulle ta 

minnesanteckningar. Möjligtvis kan maktasymmetrin ha förstärkts då en av oss tog minnes-

anteckningar, men om så var fallet var det ingenting som märktes. Resterande intervjuer 

genomfördes av oss var för sig. Skälet till detta var dels för att försöka minska 

maktasymmetrin, dels tidsaspekten då det inte hade varit möjligt att genomföra alla intervjuer 

gemensamt med tanke på den begränsade tid som finns att tillgå för att slutföra ett 

examensarbete. Det märktes dock inte någon större skillnad i intervjusituationen då de 

genomfördes gemensamt eller var för sig.  

 

4.5 Transkribering 
 
Successivt efter att intervjuerna hade genomförts började arbetet med att transkribera den 

insamlade empirin. Transkriberingen av de två första intervjuerna gjorde vi gemensamt för att 

komma överens om hur de skulle skrivas ned. De skrevs ned ordagrant inklusive suckar, 

pauser, upprepningar, grammatiska fel och stakningar. Ord som respondenterna betonade 

särskilt mycket under intervjuerna markerades även med kursiv stil i utskrifterna. Efterhand 

upplevde vi dock att en så detaljerad transkribering kanske inte hade behövts, eftersom det 

inte tillförde någon ytterligare dimension i analysen av empirin.  

 

Genom att vi själva skrev ut intervjuerna påbörjades analysarbetet redan i samband med 

transkriberingen eftersom både sociala och emotionella aspekter från intervjusituationen 

kunde återupplevas (jmf Kvale & Brinkmann 2009). Transkriberingen av resterande 
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intervjuer genomfördes var för sig och vi transkriberade också de intervjuer vi själva 

genomfört. Detta medförde att det blev lättare att återkoppla till intervjusituationen än om vi 

skulle transkribera en intervju som den andre hade utfört. Efter att alla transkriberingar gjorts 

påbörjades arbetet med analysen, vilket närmare redovisas i avsnitt 4.6 nedan.  

 

4.6 Val av analysmetod 
 

För att genomföra studien har en kvalitativ forskningsmetod använts. Vid tolkningen av den 

insamlade empirin har inspiration kommit från ett hermeneutiskt förhållningssätt som innebär 

att fokusera på tolkning. Förr var hermeneutiken inriktad på tolkning och förståelse av olika 

typer av texter, men på senare tid har detta vidgats till att även omfatta diskurser och 

handlingar (Kvale & Brinkmann 2009; Bryman 2011). Att inspireras av ett hermeneutiskt 

förhållningssätt innebär i denna studie att intervjuerna först lästes en i taget, för att sedan 

kunna titta på alla respondenters utsagor i förhållande till varandra. Detta tillvägagångssätt 

underlättade arbetsprocessen med att definiera likheter och skillnader mellan respondenterna 

(Thomassen 2007; Kvale & Brinkmann 2009).  

 

Vidare användes en tematisk analysmetod. Det finns dock inga tydliga tillvägagångssätt eller 

tekniker för att genomföra en sådan analys, men sökandet efter teman kan återfinnas i många 

olika typer av analysmetoder (Bryman 2011). Vid sökandet av teman i materialet är det bra att 

ha fokus på repetitioner, lokala typologier eller kategorier, metaforer, övergångar, likheter och 

skillnader, språkliga kopplingar, saknade data och teorirelaterat material. Även liknande 

fraser, teman och mönster är av vikt att identifiera. Metoden kan användas för att synliggöra 

respondenternas upplevelser och hur de ser på verkligheten, vilket väl överensstämmer med 

syftet för denna studie (jmf Ryan & Bernard 2003 i Bryman 2011, s. 592; Robson 2011).  

 

I analysen har fokus varit på uttalanden från respondenterna som varit kopplade till 

uppsatsens frågeställningar. Fokus har legat på att se om respondenterna uttryckt liknande 

fraser eller om det funnits skillnader mellan deras uttalanden. Fokus har varit att undersöka 

om respondenterna har gjort återkopplingar till det teoretiska ramverket, exempelvis om de 

faktorer och förutsättningar som kan påverka samverkan nämndes. Det har varit av vikt att 

identifiera detta för att kunna belysa komplexiteten i det skolkurativa arbetet. 
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4.7 Artikel- och litteratursökning 
 

Litteratursökningen inleddes med att söka efter relevant litteratur i Linnéuniversitetets 

bibliotekskatalog med hjälp av sökmotorerna Libris, OneSearch, Swepub, Google Scholar, 

samt Social Services Abstracts. Sökorden som användes var bland annat ”school counselor”, 

”elevvård” och ”kurator”, i olika kombinationer. En av de första avhandlingarna som hittades 

var Åsa Backlunds (2007). Mer litteratur som hittades via Social Services Abstracts var bland 

annat Agresta (2004) genom sökorden ”professional role” och ”school social workers”. Även 

referenslistor från tidigare uppsatser inom socialt arbete användes som inspiration för att se 

om det fanns någon användbar referens där som kunde vara av intresse för denna studie. 

 
4.8 Forskningsetiska överväganden 
 
En viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i forskning får 

behandlas (Vetenskapsrådet u.å; Hermerén 2011). I denna studie har hänsyn tagits till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (u.å.). Före varje undersökning ska forskaren 

göra en avvägning av ny kunskap gentemot risker i form av negativa konsekvenser för 

berörda forskningspersoner som deltar i undersökningen. Både kortsiktiga och långsiktiga 

konsekvenser ska beaktas (Vetenskapsrådet u.å.). I förhållande till denna studie ansåg vi att 

den skulle kunna bidra med nytta och kunskap och att detta övervägde de eventuella risker 

som den skulle kunna medföra. Några ytterligare forskningsetiska överväganden som gjordes 

under uppsatsprocessens gång handlade om hur respondenterna kunde påverkas av att 

medverka i studien. Skulle intervjuerna på något sätt kunna väcka obehag för respondenterna? 

En aspekt som skulle kunna väcka obehag var om kuratorerna exempelvis upplevde stora 

svårigheter i samverkan. Att de då skulle få redogöra för hur det såg ut på deras arbetsplats 

skulle kunna väcka obehag för dem, men å andra sidan innebär Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer att en respondent kan välja att inte besvara en intervjufråga. 

 

Individskyddskravet är en självklar utgångspunkt vid forskningsetiska överväganden. Detta 

innebär att individer inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada, kränkning eller annan 

förödmjukelse (Vetenskapsrådet u.å.). Individskyddskravet kan i sin tur delas upp i fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet u.å.; Bryman 2011). För att tillgodose informationskravet formulerade vi ett 

informationsbrev som respondenterna fick ta del av där vi informerade om syftet med studien 

och om vilka villkor som gällde för deras deltagande, samt att den färdiga uppsatsen skulle 
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komma att publiceras på DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet (se bilaga A). För att 

tillgodose samtyckeskravet tillfrågades respondenterna om samtycke till att medverka i 

studien vid den första kontakten som togs. Vid intervjutillfället tillfrågades respondenterna 

även om samtycke kring inspelning av intervjuerna för att dessa sedan skulle kunna 

transkriberas. Vi informerade också om att deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt 

att avbryta sin medverkan när de ville och avstå att besvara en fråga under intervjuns gång 

(Vetenskapsrådet u.å.). För att tillgodose nyttjandekravet har den insamlade empirin enbart 

använts till forskningsändamålet. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att den 

insamlade empirin, både ljudinspelningarna från intervjuerna samt transkriberingarna, har 

förvarats på personliga datorer för att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. Respondenterna 

har även avidentifierats. Varken deras namn, arbetsplatsens namn eller stadens namn finns 

med i transkriberingarna eller uppsatsen. Den kommun som studien genomförts i har således 

benämnts som en ”mellanstor svensk stad” i uppsatsen. Att undersökningsorten 

anonymiserats var ingenting som respondenterna uttryckligen bad om, men detta har gjorts 

ändå för att det inte ska vara möjligt att avslöja vilka intervjupersonerna är. Därtill tillför det 

inte studien något ytterligare att veta vilken stad den är genomförd i. De namn som används 

på respondenterna i resultat och analys är således fingerade och är till för att göra texten mer 

läsvänlig. Ljudinspelningarna samt transkriberingarna kommer även att förstöras när 

uppsatsen blivit godkänd av universitetets examinator. 

 

4.9 Studiens tillförlitlighet 

4.9.1 Validitet  
Begreppen validitet och reliabilitet är relevanta att diskutera i förhållande till forskning och 

dessa begrepp rör vilken kvalitet som finns i en undersökning. Det existerar dock en 

diskussion kring hur tillämpliga dessa begrepp är inom kvalitativ forskning då de främst 

används som ett mått på kvalitet i kvantitativa undersökningar (Bryman 2011). 

 

Inom samhällsvetenskapen handlar validitet om det som ska undersökas verkligen undersöks 

(Kvale & Brinkmann 2009). Validering är någonting som är genomgående i hela 

forskningsprocessen. Detta innefattar i sin tur att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka 

de framkomna resultaten och att kontrollera forskningsresultatens rimlighet, trovärdighet och 

tillförlitlighet. Vidare är även forskarens trovärdighet och hantverksskicklighet något som 

tillmäts stor betydelse. I denna studie blir det också relevant att fundera kring 
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begreppsvaliditet (jmf Kvale & Brinkmann 2009). Svarade respondenterna på det som avsågs 

att de skulle svara på och tolkade de frågorna på samma sätt som vi har tolkat dem när de 

formulerades i intervjuguiden? När det gäller huruvida respondenterna har svarat på det som 

är undersökningens syfte så är det uppenbart att det här inte finns någon diskrepans, eftersom 

det i så fall skulle ha framkommit under intervjuns gång. Följdfrågor som ställdes kan också 

sägas vara en form av kontrollfrågor för att minimera eventuella missförstånd. Möjligen hade 

en av intervjufrågorna kunnat formuleras på ett annat sätt eftersom denna fick förtydligas för 

respondenterna. För att uppnå god validitet i studien har studiens syfte och frågeställningar 

kontinuerligt återkopplats till för att se till att dessa har varit i fokus.  

 

4.9.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet av de resultat som framkommer av forskning och om 

dessa resultat skulle bli likadana om studien skulle genomföras igen vid en annan tidpunkt 

och av andra forskare. Detta skulle innebära att en ny forskare som skulle genomföra studien 

skulle behöva gå in i en liknande social roll som den första forskaren eftersom resultaten 

annars inte skulle kunna gå att jämföra med varandra (Bryman 2011; Kvale & Brinkmann 

2009). Detta är dock inte möjligt att göra eftersom den situation som fanns vid genomförandet 

av intervjuerna påverkades av var de genomfördes, vilka vi är som personer och hur 

personkemin mellan oss och respondenterna var vid intervjutillfället. Skulle en annan forskare 

genomföra studien hade samma intervjuguide kunnat användas, men trots det hade inte den 

forskaren kunnat gå in i samma sociala roll.  

 

Tillförlitlighet består vidare av delkriterier som: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

en möjlighet att styrka och konfirmera, vilka kan användas för att bedöma kvaliteten i en 

kvalitativ undersökning (Bryman 2011). Trovärdighet handlar om hur den sociala 

verkligheten beskrivs i undersökningen, vilket i sin tur också påverkar hur acceptabel den är i 

andra människors ögon. Vidare handlar överförbarhet om hur pass överförbara resultaten är 

till en annan miljö. Pålitlighet är också ett delkriterium vad gäller undersökningens 

tillförlitlighet, vilket handlar om att ha ett granskande synsätt och att redogöra för 

forskningsprocessens olika stadier (Bryman 2011 s. 354ff.).  

 

För att öka pålitligheten i denna studie har jag separat redogjort för bland annat för urval, 

urvalsprocess och tillvägagångssätt vid genomförandet av intervjuerna. Vidare tran-
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skriberades samtliga genomförda intervjuer, vilket gör att materialet som analyserats inte 

baseras på några diffusa minnesbilder. 

 

Slutligen innebär en möjlighet att ”styrka och konfirmera” att vara medveten om att det som 

forskare inom samhällelig forskning inte går att åstadkomma någon fullständig objektivitet. 

Det har dock varit av vikt i denna studie att sträva efter att ha ett så neutralt förhållningssätt 

som möjligt och att inte låta personliga värderingar påverka studien (jmf Bryman 2011). 

 

4.9.3 Generaliserbarhet 
 
Om de resultat som framkommer i en studie anses vara reliabla och valida blir det intressant 

att diskutera om dessa resultat kan generaliseras, alltså om resultatet kan överföras till andra 

personer, situationer eller en större population än den som undersökts. Detta är svårt inom 

kvalitativa studier där det ofta används ett begränsat antal intervjupersoner (Kvale & 

Brinkmann 2009; Svensson & Ahrne 2011).  

 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver tre olika former av generalisering: naturalistisk, 

statistisk och analytisk generalisering. Generaliseringen bör i frågan om intervjuresultat 

inrikta sig på huruvida det som framkommit i en specifik intervju kan överföras till andra 

relevanta situationer, snarare än att försöka använda statistisk generalisering för att 

generalisera intervjuresultatet i största allmänhet (ibid.). Att ställa sig frågan om alla 

skolkuratorer i Sverige har samma uppfattning som respondenterna i denna studie och att göra 

anspråk på att kunna generalisera utifrån dessa åtta intervjuer, är således inte möjligt. 

Anledningen är dels på grund av att intervjustudien är begränsad till sin omfattning, dels att 

studiens design inte utgår från att uppnå en statistisk generalisering. Eftersom denna studie 

undersöker skolkuratorers erfarenheter av samverkan med andra professioner inom elevhälsan 

och förutsättningarna för detta arbete är avsikten med studien således inte att åstadkomma en 

statistisk generalisering, eftersom det är kuratorernas upplevelser och erfarenheter som är 

fokus för undersökningen. 

 

Fokus i denna studie ligger istället på analytisk generalisering, vilket innefattar en bedömning 

av huruvida resultatet kan vara vägledande för vad som kan hända i en annan situation, samt 

att undersöka likheter och skillnader mellan dessa. Analytisk generalisering bygger på en 

påståendelogik och genom att forskaren lägger fram argument och specifika beskrivningar för 
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generaliteten i resultatet är det sedan läsaren som avgör om resultaten kan anses vara 

vägledande för en annan situation (jmf Kvale & Brinkmann 2009).  

 

4.10 Arbetsfördelning 
Eftersom utgångspunkten för denna uppsats var att den skulle skrivas av två författare är den 

ursprungliga text som min uppsatspartner skrev numera kraftigt omarbetad och det är jag, 

Sofia, som har haft ansvar för den slutliga utformningen av uppsatsen. Texten har 

innehållsmässigt och språkligt skrivits om från grunden och den uppsats som nu har 

färdigställts har få likheter med den version som presenterades vid slutseminariet i maj 2014.  

När vi var två författare arbetade vi både tillsammans och var för sig under arbetet med 

uppsatsen. På grund av den mängd litteratur, insamling av empiri samt tidsåtgång vid 

transkribering av intervjuerna var detta det bästa och mest tidseffektiva sättet att dela upp 

arbetet på. Dock tog vi båda del av den andres text och försökte att kommunicera och 

diskutera kring de olika delarna för att få till en sammanhängande uppsats. Inledning och 

syfte och frågeställningar skrev vi gemensamt, men dessa delar har sedan omarbetats av 

Sofia. Den ursprungliga versionen om tidigare forskning om skolkuratorers arbetsuppgifter 

författades av Sofia och tidigare forskning om samverkan skrev min tidigare uppsatspartner 

(Malin). Sistnämnda del har även den omarbetats av Sofia. Vidare skrev Sofia om 

professionsteorin och Malin skrev om teori som berörde samverkan. Även sistnämnda del har 

utvecklats och skrivits om från grunden av Sofia. Resultatet sammanställde Malin till en 

början, men sedan reviderade Sofia detta och valde att slå samman resultat och analys till ett 

integrerat kapitel. Analysen påbörjades också gemensamt, men slutfördes av Sofia som sedan 

även skrev det avslutande kapitlet. 

 

Sammantaget finns det i den nu färdigställda uppsatsen inte något avsnitt som bär Malins 

signum, utan all text har reviderats, utvidgats och skrivits om av Sofia. 

 

Vi hade huvudansvaret för fyra intervjuer vardera och sedan transkriberade vi dessa var för 

sig. Intervjuguiden och informationsbrevet formulerades gemensamt. 
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5 Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av det empiriska materialet. I kapitlet integrerar 

jag resultat och analys istället för att redovisa dessa delar var för sig. Empirin är indelad i tre 

teman som i sin tur har delats in i underteman. Varje tema innefattar citat från respondenterna 

för att levandegöra framställningen men också för att läsarna ska kunna göra sina egna 

tolkningnar av vissa intervjuutsagor. I analysen relateras respondenternas svar till tidigare 

forskning och till det teoretiska ramverket som varit utgångspunkt för studien. Som tidigare 

nämnts är de namn som används i resultat och analys fingerade.  

 

5.1 Skolkuratorernas arbetsuppgifter 
 
5.1.1 Att ha fokus på det sociala perspektivet med utgångspunkt i en diffus roll  
 
Intervjuerna inleddes med att prata om skolkuratorernas arbetsuppgifter och deras yrkesroll. 

Flertalet kuratorer beskrev att deras yrkesroll innebär att ha fokus på det sociala perspektivet 

och de sade att deras uppgift också är att se till helheten. De menade att de inte ska ”snöa in” 

på ett område utan att de ska försöka ”vidga synen” på vad som är det bästa för eleven. Några 

ansåg att deras roll som kurator ibland kan upplevas vara lite diffus och att de inte har några 

tydliga styrdokument för vad som ingår i deras arbetsuppgifter. Vidare uttryckte de att de 

upplevde en otydlighet i sin yrkesroll jämfört med de andra professionerna i elevhälsan, men 

ansåg samtidigt att de hade en klar roll och plats i sin elevhälsa.  

 

Ovanstående resonemang går delvis att härröra till det D-Wester (2005) skriver om 

skolkuratorn och att en kurators uppgift innefattar att skapa sig en helhetsbild av eleven, se till 

hela elevens sammanhang och att se till den specifika kontexten. Det går även att koppla det 

till vad Backlund (2007) framhåller i sin avhandling om att skolkuratorerna inte har några 

”tydliga yrkesspecifika teknologier som bara får användas av dem” (Backlund 2007, s. 241). I 

relation till rollteorin och vad Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) pekar på när det 

gäller yrkesroller verkar det kunna finnas en motsättning mellan respondenternas resonemang 

och teorin. Sistnämnda forskare menar att yrkesrollen är detaljerad och styrd av 

befattningsbeskrivningar och formella regler såsom lagstiftning och kommunala riktlinjer, 

men respondenterna anser att det trots denna styrning finns en otydlighet i rollen som 

skolkurator. Det kan även finnas en motsättning i förhållande till professionsteorin med tanke 

på att semiprofessioner beskrivs vara mer styrda än andra professioner, vilket inte verkar vara 
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fallet här (jmf Brante 2009). Klara och Sara menade att deras uppdrag inte är så tydligt, 

eftersom det inte är lagstiftat. Klara uttryckte det följande sätt:  

 

Det finns ingen tydlighet i exakt vad vi ska göra. Det finns något litet sådär om 

skolkuratorns roll och vissa saker man ska ha, men det är ju ändå, alltså lämnar väldigt 

mycket öppet till tolkning. (Klara) 

 
       

Elins åsikt skiljde sig emellertid från Klaras och Saras eftersom hon menade att den nya 

skollagen (SFS 2010:800) bidrar till att tydliggöra kuratorsrollen. Samtidigt sade hon att 

formuleringen ”tillgång till” en kurator i lagtexten kan tolkas på olika sätt. Anna ansåg vidare 

att något som kan tydliggöra rollen som skolkurator var att vara en del av en större elevhälsa. 

Hon menade att det bidrog till att de hade en tydligare uppdelning än i ett mindre 

elevhälsoteam och att de hade olika ansvarsområden. Den ambivalens som verkar råda hos 

kuratorerna, trots tillkomsten av nya skollagen, kan tyda på att den inte bidragit till något 

förtydligande i det praktiska arbetet för skolkuratorerna. Detta skulle kunna tolkas som att det 

finns en rollambiguitet (rollosäkerhet) hos respondenterna (jmf Payne 2002).  

 

Några av respondenterna gav uttryck för att skolsköterskans roll är mer klar och given än 

skolkuratorns roll. Det framkom att skolsköterskans roll är väldigt formaliserad och att 

skolsköterskorna har en mer avgränsad roll och tydligare uppdrag än kuratorerna. 

Skolkuratorerna beskrev också att skolsköterskans roll är väldigt lika oavsett vilken skola de 

arbetar på eftersom de har ett styrt uppdrag. De förklarade att deras egen roll ser olika ut 

beroende på vilken skola de arbetar på eftersom rollen är mer flytande. Respondenternas 

resonemang kring att rollen ser olika ut beroende på vilken skola de arbetar på kan sägas 

överensstämma med vad Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) talar om när det gäller 

yrkesrollen. Lundaforskarna menar att en yrkesroll kan skilja sig åt beroende på vilken 

organisation, i detta fall skolan, som en person arbetar på men avgörande är också vilka de är 

som individer. På frågan om kuratorerna ansåg att deras roll i elevhälsan är som de vill att den 

ska vara, så svarade Ida: 

 
Jag kan tycka att rollen som skolkurator den är– den är lite otydlig! (Ida) 

 

När Ida skulle förtydliga vad hon menade förklarade hon att rollen blir otydlig på grund av att 

personer ”runt omkring” har en bestämd uppfattning om vad de anser att en kurator är eller 
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ska göra. Hon menade att hon kan ha en bild av hur hon vill arbeta, men att den kanske inte 

alltid stämmer överens med hur övriga professioner i elevhälsan ser på hennes roll. Ida 

betonade att det krävs att man som kurator är ”stark och vågar stå på sig”. Lisa berättade att 

det också kan bli en otydlighet i rollen eftersom alla inte riktigt vet vad en kurator gör. Klara 

redogjorde för att någon av de andra professionerna går in lite väl mycket i det sociala 

området och är ”hobbykurator.” Denna aspekt togs dock inte upp av någon mer än Klara.  

 

Utifrån rollteorin är frågan om detta kan sägas bidra till en intra-rollkonflikt mellan dem som 

arbetar i elevhälsoteamet eftersom de olika professionernas uppfattning om rollen verkar 

skilja sig åt. Detta var dock ingenting som kuratorerna gav uttryck för under intervjuerna och 

oavsett om det skulle uppstå en intra-rollkonflikt eller ej, kan kuratorernas uttalande ändå 

tolkas som att det finns en rollambiguitet i förhållande till yrkesrollen (jmf Payne 2002). I 

likhet med Bremberg (2004) synliggör respondenternas resonemang också att professionernas 

arbetsuppgifter tycks gå in i varandra, speciellt i det socialkurativa arbetet.  

 

Vidare menade Klara att rollen som kurator är en skapad roll utifrån hur hon ”är” som person. 

Några av de andra kuratorerna framhöll också att hur deras roll i elevhälsan ser ut är olika 

beroende på hur man är som person. Klara sade att det funnits kuratorer på hennes arbetsplats 

som inte hade haft alls samma roll som hon själv har. Hon ansåg också att rektorn i vissa fall 

är mycket styrande när det gäller skolkuratorns roll medan andra kuratorer formar sin egen. 

Anna framhöll att hon tror att det finns många rektorer som knappt skulle kunna svara på vad 

en kurator egentligen gör, men att hennes rektor är väl insatt i hennes arbetsuppgifter. Hon 

berättade att de som arbetat på skolan före henne gjort ett bra jobb och visat ledningen att 

kuratorn är viktig och användbar. Lisa ansåg att hennes roll är som hon vill att den ska vara: 

 

Jaa, det tycker jag nu alltså. När jag började i skolans värld så var den rätt så diffus, jag 

kommer ihåg dåvarande högsta chefen hade en absolut tokig bild av vad vi gjorde, så jag 

har fått arbeta hårt för att både visa att den här kompetensen finns i huset och att det inte 

är hotfullt att jag finns. (Lisa) 

 
     

Både Klara och Lisas resonemang skulle kunna härledas till rollteorin (jmf Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). I resonemangen blir det tydligt att hur de tolkar sin roll beror 

på deras egen personlighet och vilken livserfarenhet de har. Lisas uttalande kan tolkas som att 

hon är en person som inte är rädd att ta för sig och att hon är en person som vet vad hon vill. 
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Det skulle också kunna tolkas som att hon i ovanstående exempel använde sin kompetens 

utifrån sin syn på yrkesrollen. I det fallet verkar det som att hon såg ett behov och en 

möjlighet att förtydliga rollen för rektorn och övriga på skolan.   

 

Några kuratorer sade sig ha en självklar roll i elevhälsans arbete och att det är tydligt att det är 

de som ska ha hand om den sociala delen (jmf SOU 2000:19). Anna pekade dock på att det 

många gånger är den sociala dimensionen som de måste ”flagga för” eftersom den ”glöms” 

bort. Klara menade att det ”sociala” är närvarande hela tiden och att det många gånger är svårt 

att gränsa av socialt arbete eftersom den egna yrkesrollen inte är så avgränsad och tydlig. Hon 

ansåg också att skolkuratorerna nog har ett av de mest otydliga uppdragen på skolan. Frida 

höll med: 

 

Det är svårt att säga nej och stopp. Och där behöver man ju alltid i sin yrkesroll fundera 

på, kan jag gå in i och ska jag gå in i och är det realistiskt, för det är klart att vi vill ju 

hjälpa och stötta, det är lite av vårt kall! (Frida) 

 

Anna ansåg sig prioriterad, att hon har en given roll i elevhälsan och berättade att rektorn på 

skolan kan ställa in ett möte om det är så att hon inte kan vara med. Frida tyckte i sin tur att 

hon har ett stort uppdrag som kurator och fler uttryckte att de ser sig som prioriterade och har 

ett stort inflytande. Kuratorerna var eniga om att de har bra kontakt med eleverna och att deras 

yrke handlar mycket om att skapa relation med dem. Därigenom får de kunskaper om hur 

eleverna är som personer och vad de kan tänkas behöva. De ansåg också att deras roll är 

viktig och att de som kuratorer kan göra skillnad. 

 

I linje med D-Wester (2005) beskrev flertalet kuratorer att skolkuratorsyrket kan vara mycket 

ensamt. Anna berättade att hon skulle kunna stänga in sig en hel dag på sitt kontor utan att 

någon skulle veta vad hon gjorde där inne. Känslan av ensamhet togs även upp i samband 

med att många upplevde att de är ensamma i förhållande till andra som arbetar på skolan. 

Som skolkuratorer sade de befinna sig på ”pedagogernas arena”. Ida ansåg att detta var ett 

dilemma och att det inte riktigt var hennes värld. Det svåraste med yrkesrollen, enligt Anna, 

är att vara en ensam yrkesutövare och att hon hamnar någonstans ”i mitten”, eftersom hon 

varken tillhör ledningen eller lärarna. Dock uttryckte kuratorerna att de andra professionerna 

lyssnar och tar dem på allvar. Klara uttryckte det på följande vis: 
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Det jag ser och har att leverera tas ju på allvar och är ju ofta vägledande i besluts-

sammanhang. (Klara) 

 

Utifrån ovanstående resonemang kan respondenternas uttalanden förstås med utgångspunkt i 

rollteorin. Deras tolkning av yrkesrollen kan sägas bero på deras egen personlighet och 

livserfarenhet, men också hur de tolkar rollen utifrån sina egna förväntningar (jmf Svensson 

Johnsson & Laanemets 2008). Idas uttalande om att det är ett dilemma och att det inte riktigt 

är hennes värld kan vara tecken på rollambiguitet i förhållande till pedagogerna. Annas 

uttalande att hon hamnar ”i mitten” – att hon varken tillhör ledningen eller lärarna – kan också 

tolkas som att hon upplever rollambiguitet (jmf Payne 2002).  

 
5.2 Självständigt professionellt socialt arbete 
 
5.2.1 Faktorer som begränsar och vidgar självständigheten i arbetet 
 
Frida förklarade sitt arbete i elevhälsan på följande vis:  
 

Jag menar jag får ju ta mig an det jag känner att jag… ska göra. Alltså i och med att vi har 

ett så bra samarbete, att det finns ett flöde mellan oss, att det inte blir… alltså självklart är 

det viktigt att vi har gränser för vem som gör vad, men det finns heller ingen prestige i 

om någon går in i någon annans område om man säger så. (Frida) 

 

Anna menade att det handlar mycket om hur hon som kurator fungerar tillsammans med 

rektorn: 

 

Vi tycker och tänker likadant om det mesta, så. Och gör vi inte det så kan vi diskutera det. 

Det är liksom- det funkar jättebra och det gör att… kommer jag med några idéer eller 

förslag eller å så- det är sällan jag möter motstånd i det eller så då när dom liksom ja men 

absolut, vill du det så gör det eller- ja men det låter bra. (Anna) 

 

Med tanke på lagstiftningen sade Anna att det inte finns några specifika lagar som styr  

skolkuratorns arbete, utan att hon arbetar efter den generella lagstiftning som styr 

socialtjänstens och skolans verksamhet. Sara tyckte i sin tur att det är både positivt och 

negativt att inte ha så tydliga ramar. Hon berättade att hon får uppdrag av rektorn där det 

förutsätts att hon kan ta ”frihet under ansvar” och sedan utformar hon själv sitt arbete. Saras 

uttalande kan kopplas samman med rollteorin och de formella och informella förväntningarna 



 

 
 

38 

och rollerna (jmf Lennéer Axelson & Thylefors 2005). Detta kan också sammankopplas med 

professionsteorin och begreppet autonomi där Saras exempel kan ses som en form av relativ 

autonomi. Organisationens villkor och styrningsformer bestämmer graden av hennes 

autonomi, och med tanke på Saras uttalande kan det tolkas som att rektorn ger henne utrymme 

att själv fatta beslut om vad och hur hennes arbete ska utföras (jmf Brante 2009).  
 

I linje med vad som framhållits beträffande rollteorin blir det även tydligt utifrån Saras 

uttalande, att det finns en strävan efter att de formella rollerna ska bli mer flexibla. I detta fall 

synliggörs både de formella och de informella förväntningarna på rollen. Skillnaderna som 

framkommer i Annas och Saras tankegångar synliggör också en ambivalens och osäkerhet hos 

respondenterna trots, eller kanske snarare på grund av, förekomsten av en ramlagstiftning 

(som både skollagen och socialtjänstlagen är exempel på). Anna pekade också på att det inte 

är så mycket kontroller av deras arbete eftersom de som skolkuratorer inte ägnar sig åt 

myndighetsutövning (jmf D-Wester 2005). Hon nämnde dock att vissa strukturer i skolans 

värld förminskar hennes möjligheter att utföra ett självständigt professionellt socialt arbete.  

Anna menade att skolan hon arbetar på är en stor organisation och att det hade varit lättare att 

vara flexibel om det hade varit en mindre. Hon framhöll också att de måste vara ganska 

stelbenta och ha tydliga regelverk för att det ska fungera.  

 

Att känna förtroende från rektorn och övriga i teamet var någonting som kuratorerna ansåg 

var viktigt. De menade att det utrymme de får att verka inom elevhälsan dels beror på vilket 

mandat de har från rektorn, vilken personlighet och arbetssätt rektorn har, dels hur de själva är 

som ”människor”, vad de har med sig sedan tidigare och hur de utövar sitt arbete. Elin 

menade att hon har en möjlighet att tala om vad hon anser utifrån sin professionella kunskap 

och att det inte är så att hon blir tystad eller inte lyssnad på. Här blir det tydligt att 

respondenternas arbete påverkas av rektorn och förhållanden på skolan (jmf Backlund 2007). 

Även Brante (2009) tar upp frågan om förtroende i förhållande till professionsteorin, vilken är 

förknippad med en sträng yrkesintegritet. Det skulle kunna tolkas som att ju mer förtroende 

kuratorerna får från rektorn, desto bättre arbetsklimat blir det för skolkuratorerna och det kan i 

sin tur leda till att kuratorerna upplever en större grad av självständighet i sitt arbete. 

 

På frågan om vad som påverkar deras möjlighet att utföra ett självständigt professionellt 

socialt arbete tog flertalet kuratorer upp tiden som en viktig aspekt. De menade att de vill göra 

mycket mer än vad de hinner med och har möjlighet till. Andra faktorer som påverkar är 
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tillgången till resurser respektive sekretess. Kontakten med andra myndigheter och 

samarbetspartners utanför skolan ansågs av respondenterna vara någonting som utvidgar deras 

möjlighet att utföra ett självständigt professionellt socialt arbete i elevhälsan. Hanna berättade 

också att de är trygga med varandra på hennes arbetsplats och att de därför vågar prova på 

andra lösningar i elevärenden. Fortbildningar var också någonting som kuratorerna ansåg 

bidra till en ökad självständighet i arbetet. Lisa menade att fortbildning ger henne nya 

kunskaper och erfarenheter som hon kan ha användning för i sitt arbete.  

 

Som påvisats ovan framkommer en rad faktorer som enligt skolkuratorerna både begränsar 

och utvidgar deras möjlighet att utföra ett självständigt professionellt socialt arbete i 

elevhälsan (se tabell 1 nedan). 

 

Tabell 1. Faktorer som begränsar och utvidgar skolkuratorernas möjlighet till ett självständigt 

professionellt socialt arbete. 

 

Faktorer som begränsar kuratorernas 
möjlighet till självständigt professionellt socialt 
arbete 

Faktorer som utvidgar kuratorernas möjlighet 
till självständigt professionellt socialt arbete 

Sekretess Kontakt med andra myndigheter 

Rektorns personlighet/arbetssätt Rektorns personlighet/arbetssätt 

Kuratorns personlighet Kuratorns personlighet 

Tidsbrist Fortbildning 

Bristande personkemi God personkemi 

Brist på resurser (ekonomiskt, personellt etc) Förtroende från rektorn 

Känsla av otrygghet inom personalgruppen Känsla av trygghet inom personalgruppen 

 

Frågan som uppkommer är huruvida det finns några fördelar och nackdelar med att 

respondenterna upplever att dessa faktorer begränsar och utvidgar deras möjlighet till ett 

självständigt professionellt socialt arbete i elevhälsan? Vad innebär detta i så fall för deras 

yrkesutövande? Respondenternas resonemang om fortbildning går att koppla samman med 

samverkansteorin där en främjande faktor för samverkan anses vara gemensam fortbildning 

av all personal, i det här fallet inom elevhälsan. Även ömsesidig respekt och förtroende 

mellan samverkansparterna är en faktor som främjar samverkan, vilket Hannas uttalande 

skulle kunna vara ett exempel på (jmf Strinnlund 2003; Danermark 2000). En av fördelarna 
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med att kuratorerna anser att deras möjlighet att utföra ett professionellt socialt arbete kan 

utvidgas genom fortbildning för kuratorerna är att de därigenom kan berika elevhälsan med 

ny kunskap (jmf Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  

 

Respondenternas uttalande om sekretess och att den kan begränsa möjligheten till samverkan 

överensstämmer med Johanssons (2011) studie kring samverkan i barnahus. Hur stark 

sekretess aktörerna har i barnahus varierar mellan professionerna. Bristande tillgång på 

resuerser av olika slag kan likaså framstå som ett hinder i kuratorernas arbete, vilket även 

Strinnlund (2003) kommit fram till i sin studie på Oskarshamns familjecenter där tids- och 

resurtsbrist beskrevs som allvarliga hinder i samverkan mellan barnmorskor, 

distriktssköterskor, undersköterskor, socialarbetare och förskollärare.  

 

5.3 Samverkan  

5.3.1 Upplevelser av svårigheter och möjligheter med samverkan i elevhälsan 
När samverkan mellan de olika professionerna i elevhälsan togs upp under intervjuerna 

påpekade en av respondenterna att det är nödvändigt att de arbetar tillsammans eftersom det 

annars inte skulle fungera. En central fråga i detta sammanhang är vad det innebär att ”arbeta 

tillsammans”? Vilken av Westrins (1986) olika samverkansformer är det respondenten syftar 

på? Det mest troliga är att respondenten inte alls har reflekterat över att det finns olika former 

och grader av samverkan.  

 

Möjligen är den samverkansform som bäst svarar mot elevhälsans arbetsform att se som   

kollaboration under en viss period, för att sedan övergå till koordination. I vissa fall kan man 

tänka sig att elevhälsans samverkan är tämligen obefintlig – separation enligt Westrins 

modell.  

 

Vidare är det viktigt att fråga sig om skolkuratorerna och de andra professionerna definierar 

samverkan på samma sätt, eftersom det saknas en entydig definition kring begreppet och att 

det inom praktiken används vagt och oreflekterat (jmf Johansson 2011; Lindberg 2009). Sara 

ansåg att det bara finns fördelar med samverkan, även om det är oklart vad hon och andra 

respondenter avser med ”samverkan”. Frida tyckte att det är en fördel om de arbetar på ”ett 

brett sätt” inom elevhälsoteamet för att sedan kunna sprida arbetssättet till övrig personal på 

skolan. Anna uttryckte ytterligare en fördel med samverkan: 
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Och jag tror att fördelen med att jobba så nära varandra i elevhälsan är att man får en 

större förståelse– om jag verkligen skulle säga ifrån att jag fixar inte det här- ni kan inte 

lägga det på mig liksom- det går inte, så har jag aldrig mötts av någon som ifrågasätter 

det utan då verkligen- framförallt som rektor och skolsköterska som står en nära och vet- 

så har dom liksom varit såhär att- nej, jag fattar, det är lugnt liksom, så. (Anna) 

 

Klara beskrev samverkan inom elevhälsoteamet såhär:  

 

Alla har var sin del, man lyssnar in vad varje profession har att säga, sedan flätar vi ihop 

det på något sätt och sedan efter besluten delar man upp vem som ska göra vad och sen 

följer vi upp. Vi kollar hur det har fungerat och man hjälps åt där. (Klara) 

 

Kuratorerna pratade också om svårigheter i samverkan. En svårighet som Lisa beskrev var 

”tystnadsplikten”, samtidigt som hon menade att ”ingenting är omöjligt”. Hanna berättade att 

hon och skolsköterskan är vana att göra saker tillsammans och att de gör det så länge 

sekretessen inte är ett hinder i vägen. Detta vittnar om att Hanna och skolsköterskan trots 

förekomsten av konkurrerande logiker har lyckats utveckla ett sätt samverka, trots att deras 

utgångspunkter (”paradigm”) är väsentligt olika.   

 

Ida berättade att en svårighet kunde vara att alla inom elevhälsoteamet kanske var lite av 

”ensamvargar” och att man därför inte blev lyssnad på. Deltagarna lyssnade bara på sin egen 

röst. Anna pekade på att de är så olika yrkesgrupper i elevhälsan och har så varierande 

intressen att bevaka, att detta utvecklas till en svårighet i sig och ett hinder för en 

framgångsrik samverkan. Dessa resonemang går att koppla samman med några av de hinder 

för samverkan som Johansson (2011) nämner, bland annat att professionerna har olika 

synsätt/perspektiv. Att en av respondenterna upplevde en svårighet i att inte bli lyssnad på 

skulle delvis kunna bottna i att professionerna har olika ”språk”, det vill säga att de ibland 

talar i termer som är specifika för just deras profession (jmf Johansson 2011). Annas, Hannas 

och Lisas utsagor visar att professionerna i elevhälsoteamet utgår från olika kunskaps- och 

förklaringsmodeller (jmf Danermark & Kullberg 1999; Danermark 2000). Elin betonade en 

fördel med detta: 

 

Alltså vi har ju olika uppdrag och det är väl inte alltid man har samma tankar om hur man 

ska nå fram till det vi önskar. Men det kan ju vara uppfriskande också att man har olika 

sätt att se på det- det är lite poängen att utifrån de olika uppdragen så har vi olika sätt att 
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se på problemet. Då är ju styrkan också att vi ser på det på olika sätt och sen lägger vi ju 

ihop och då lägger vi det där pusslet. (Elin) 

 
Elins resonemang i ovanstående citat är i linje med tidigare forskning där Hylander (2011) 

skriver att professionerna som samverkar ska komplettera varandras kunskaper. 

Respondenternas svar visar också att skolkuratorerna och övriga professioner inom elevhälsan  

utgår från olika regelverk eller olika formella och informella regler (jmf Danermark 2000). 

Dock verkade det inte som att olika lagstiftningar var någonting som försvårar samverkan, 

exempelvis att skolsköterskan till skillnad från skolkuratorn utgår från hälso- och 

sjukvårdslagens bestämmelser. Resultatet i denna del skiljer sig från det Johansson (2011) 

redovisar i sin studie om barnahusen där det fanns ett tydligt spänningsförhållande mellan 

straffrättsliga och behandlingsinriktade logiker. Vid samverkan i barnahusen var det faktum 

att aktörerna hade olika stark sekretess gentemot varandra någonting som verkade bidra till 

komplicerade bedömningar och intresseavvägningar vid utbyte av information. Detta var dock 

ingenting som respondenterna i denna studie lyfte fram som ett problem (jmf Johansson 

2011). I samband med detta är det intressant att, utifrån vad som framkommit kring 

skolkuratorns arbetsuppgifter, peka på att lagstiftningen inte verkar utgöra någon svårighet i 

samverkan med de andra professionerna i elevhälsan. Det verkar dock, utifrån deras egna 

beskrivningar, som att det finns en svårighet med lagstiftningen i relation till deras egna 

arbetsuppgifter (jmf D-Wester 2005; Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 
 

Att respondenterna och övriga professioner i elevhälsoteamet utgår från olika organisatoriska 

positioner (jmf Danermark 2000) verkar enligt citatet ovan med Elin innebära både 

svårigheter och möjligheter för kuratorerna i deras arbete. Olika organisatoriska positioner 

verkar ha mer påverkan på samverkansprocessen än exempelvis formella och informella 

regler.  

 

Några av kuratorerna tog även upp att personkemin påverkar samverkan och att man är olika 

som personer och ”fungerar olika bra ihop”. Även detta kan relateras till professionsteorin då 

exempelvis personkemin har betydelse för vilken möjlighet respondenterna har att utföra ett 

professionellt socialt arbete (jmf Brante 2009).  
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Andra viktiga förutsättningar för en fungerande samverkan var, enligt respondenterna, att 

känna trygghet och att känna tillit till att andra gör sin del av arbetet, men dessa aspekter av 

samverkan nämns inte av Danermark (2000).  

 
Men jag tycker det att bara man har en öppenhet mot varandra och visar att vi respekterar 

vad var och en gör i elevhälsan, att man har olika professioner och att man tar i olika 

saker, då finns det inte svårigheter tycker jag. (Frida) 

 

På frågan huruvida samverkan med övriga professioner i elevhälsan påverkar kuratorns 

möjlighet att utföra ett självständigt professionellt socialt arbete svarade Elin:  

 

Ja, alltså det är ju viktigt att man har varandras förtroende- att man är trygg med att den 

man lämnar över till klarar sitt jobb! Och det är likadant för mig! Att det är viktigt för 

mig- viktigt att jag har en trygghet i att alla liksom klarar sitt uppdrag! För att vi ska 

kunna åstadkomma någonting tillsammans! För samverkan krävs ju både trygghet i sin 

egen yrkesroll, förtroende för att andra gör sitt jobb, modet att kunna mötas… (Elin) 

 

Frida förklarade i sin tur:  
 

Eh… ja, det är väl om man inte, om man inte lyfter vissa saker. Det kan ju vara så att man 

jobbar med det enskilda och man inte släpper det till mig. (Frida) 

 

Frida berättade vidare att de hade en tjej som hade börjat bli hemmasittare. Det visade sig att 

det hade varit ganska mycket strul med henne under föregående läsår, men att detta inte hade 

tagits upp i elevhälsan. 

 

Då kan det ju handla om att både speciallärare och lärarna har försökt ha diskussioner, det 

är ju positivt att man vill också, men man ska ju inte hålla det till sitt eget, det måste 

lyftas in så att vi får ha en förståelse och vetskap om det. (Frida) 

 
Hanna och Frida berättade också om att det händer att vissa ärenden inte lyfts i elevhälsan, 

utan att en av professionsföreträdarna jobbar med ärendet enskilt utan elevhälsans insyn. 

Hanna berättade också om andra tillfällen då samverkan krackelerar och ansåg att det 

exempelvis kan handla om att rektorn gör egna överenskommelser med föräldrar och att dessa 

strider mot vad övriga i elevhälsan har beslutat om. När något sådant händer sade hon att hon 
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kan ”lägga ner”, eftersom föräldrar och elever då lär sig att de inte behöver bry sig om vad 

skolkuratorn och skolsköterskan säger, utan att de kan kan vända sig direkt till rektorn. 

 

Då får han jobba med dom. Då har han kört över oss, och då har vi inget förtroende-

kapital kvar. (Hanna) 

 

Utifrån Westrins (1986) schematiska skiss med samverkansformer skulle kuratorernas 

tidigare utsagor om samverkan kunna tolkas som kollaboration. Dock är frågan om det som 

beskrivs i Hannas exempel verkligen är att se som samverkan. Utifrån Westrins (1986) 

definition lär svaret vara nekande eftersom rektorn väljer att ta över ärendet från elevhälsan 

och istället fatta ett beslut på egen hand. Detta agerande tyder snarare på separation, där 

möjligheten att samverka är starkt villkorad från rektorns sida vilket rimligtvis påverkar 

elevhälsoteamets fortsatta arbete. Respondenternas förtroendekapital för rektorn reduceras 

påtagligt.  

 

Slutligen har de svårigheter och möjligheter med samverkan som skolkuratorerna framförde i 

intervjuerna sammanställts i tabell 2 nedan för att ge en överskådlig bild av de faktorer som 

kuratorerna ansåg var styrande. Återigen bör påpekas att respondenterna inte har utgått från 

en entydig definition av begreppet ”samverkan”, utan vad de ger uttryck för baseras på egna 

outtlade tolkningar av samverkan. 

 

Tabell 2. Svårigheter och möjligheter med samverkan enligt skolkuratorerna. 

 

Svårigheter med samverkan Möjligheter med samverkan 

Sekretess Arbete på bred front 
Att inte bli lyssnad på Att bli lyssnad på 
Olika sätt att se på problemet Olika sätt att se på problemet 
Ensamvargar Större förståelse 
Olika områden att bevaka Olika områden att bevaka 
Bristande personkemi God personkemi 
 

5.4 Sammanfattning  
 
Sammantaget visar detta integrerade resultat- och analyskapitel att kuratorerna i sitt arbete 

säger sig utgå från ett socialt perspektiv, och att man anammar en helhetsyn för att avgöra vad 

som är bäst för eleven. Respondenterna anser att rollen som skolkurator är en diffus roll och 
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att det saknas tydliga styrdokument om vad som utgör deras arbetsuppgifter. De hänvisade 

ofta till skolsköterskan och menade att dennes roll är mer klar till skillnad från kuratorernas 

som är mer flytande. Några förklarade detta med att skolkuratorernas verksamhet inte var 

reglerad i lagstiftningen. Samtidigt är det uppenbart att den upplevda otydligheten också kan 

innebära en möjlighet för skolkuratorn att utforma sina arbetsuppgifter, men att detta till stor 

del var avhängigt av rektorns inställning och syn på kuratorsfunktionen (se vidare nedan 

beträffande graden av självständighet i  arbetet).  

 

Otydligheten i rollen blev även synlig i förhållande till övriga professioner inom elevhälsan. I 

skolans värld verkar skolkuratorerna på pedagogernas arena, vilket bidrar till att yrket enligt 

respondenterna själva upplevs som ensamt. Denna upplevelse kan kopplas samman med att 

kuratorerna inte har några tydliga yrkesspecifika teknologier som gäller enbart för dem. Några 

av respondenterna ansåg att de har en självklar roll i elevhälsan, samtidigt som de menade att 

rollen till stor del påverkas av hur de är som ”människor”, det vill säga att deras personlighet 

är, enligt dem själva, avgörande för vilken roll de ikläder sig som skolkurator. Bristen på en 

tydlig yrkesroll kan således för vissa leda till att de inte ser ”otydligheten” som ett strukturellt 

problem, utan snarare som en fråga som är beroende av deras personlighet. 

 

Vad gäller skolkuratorernas möjlighet att utföra ett självständigt professionellt socialt arbete i 

elevhälsan framkommer det även här att deras respektive rektorns personlighet och arbetssätt 

är faktorer som, enligt dem, både begränsar och utvidgar deras möjlighet att arbeta på ett 

professionellt sätt. Respondenternas betoning av personlighetens inverkan på deras möjlighet 

att kunna utföra ett professionellt socialt arbete, får sägas vara anmärkningsvärd. Andra 

faktorer som kunde utvidga deras autonomi var att rektorn visade dem ett personligt 

förtroende, att det fanns tillgång till resurser och att man i sitt arbete hade kontakt med andra 

myndigheter och samarbetspartners. Andra aspekter som lyftes fram i intervjuerna var att 

personkemin var god på arbetsplatsen, att det fanns en känsla av trygghet och tillit inom 

personalgruppen samt att aktivt kunna delta i olika typer av fortbildningar.  

 

Faktorer som kuratorerna däremot ansåg begränsar deras möjlighet att utföra ett självständigt 

professionellt socialt arbete var sekretessbestämmelser, tidsbrist, bristande resurser samt en 

dålig personkemi inom elevhälsan eller mellan rektor och elvehälsoteamet. Detta kan kopplas 

samman med bland annat rollteorin och de formella och informella förväntningar som finns 

samt med professionsteorin där begrepp såsom autonomi och förtroende är centrala.   
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Beträffande samverkan inom elevhälsan ansåg respondenterna att det är nödvändigt att de 

arbetar tillsammans eftersom det annars inte skulle fungera. I analysen påvisas att samverkan 

inte är entydigt utan kan ha olika innebörder och att typen av samverkan som används kan 

variera över tid. Samverkansaktörerna kan också definiera samverkan på olika sätt i avsaknad 

av en allmänt vedertagen begreppsdefinition.  

 

Skolkuratorerna upplever både svårigheter och möjligheter med samverkan i elevhälsan. De 

möjligheter som lyfts fram är att kunna arbeta på ett brett sätt utifrån en helhetssyn, att det 

utvecklas en större förståelse för de professioner som ingår i elevhälsan och att man kan ha 

förståelse för att det finns olika sätt att se på ett och samma problem. Andra möjligheter som 

framhålls är att kunna bli lyssnade på av andra i elevhälsan och att det är legitimt att 

professionsföreträdarna bevakar olika intressen i ett elevvårdsärende. Analysen påvisar bland 

annat att professionerna utgår från olika kunskaps- och förklaringsmodeller i sitt arbete. De 

svårigheter skolkuratorerna upplever i elevhälsans samverkansarbete är bland annat 

sekretessen, att intressebevakningen kan vara ett problem om man ifrågasätts som 

professionsföreträdare samt om rektorn agerar vid sidan om elevhälsan och gör egna 

överenskommelser med föräldrar och berörd elev.   
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6 Slutdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera skolkuratorers erfarenheter av 

samverkan med andra professioner inom elevhälsan och förutsättningarna för detta arbete. 

Utifrån detta formulerades tre frågeställningar som berörde hur skolkuratorerna upplever sina 

arbetsuppgifter inom elevhälsan, vilka faktorer som, enligt kuratorerna, begränsar respektive 

utvidgar deras möjlighet att utföra ett självständigt professionellt socialt arbete i elevhälsan, 

samt vilka svårigheter och möjligheter som de upplever att det finns samverkan med övriga 

professionsföreträdare inom elevhälsan.  

 

De intervjuade skolkuratorerna anser att rollen som skolkurator ofta är ”otydlig”, bland annat 

som en följd av att det saknas styrdokument om kuratorns roll och arbetsuppgtifter inom 

skolans värld. Faktorer som begränsar dem för att de ska kunna utföra ett professionellt 

socialt arbete är bland annat olika grader av sekretess, tidsbrist, resursbrist och att person-

kemin med andra inom elevhälsan eller skolledningen inte alltid är den bästa. Faktorer som 

utvidgar skolkuratorernas möjlighet att utföra ett fullgott professionellt socialt arbete är bland 

annat att rektorn har en förtroendefull relation med dem, att det finns behövliga resurser att 

tillgå, en aktiv fortbildning och att personkemin fungerar. Svårigheter och möjligheter med 

samverkan handlar enligt skolkuratorerna om att kunna arbeta utifrån en helhetssyn, att få en 

större förståelse för varandras roller inom elevhälsan, att det finns olika sätt att se på och ta 

sig an ett elevvårdsärende, sekretess samt om rektorn respekterar elevhälsans kompetens eller 

väljer att agera på egen hand.   

 
En slutsats som kan dras av undersökningen är att trots att det i 2010 års skollag framgår att 

det ska finnas tillgång till en skolkurator i skolan verkar den nya lagen inte ha bidragit till att 

tydliggöra skolkuratorns roll för de respondenter som deltagit i undersökningen. Det är dock 

inte möjligt att göra en statistisk generalisering utfrån undesökningens olika resultat – vilket 

inte heller har varit avsikten med denna kvalitativa studie – utan istället bör fokus ligga på 

frågan om analytisk generaliserbarhet (se avsnitt 4.9.3). I det avseendet skulle resultatet från 

denna begränsade studie kunna vara vägledande för en liknande studie med skolkuratorer i 

andra kommuner, exempelvis beträffande faktorer som begränsar eller främjar samverkan 

inom elevhälsan sett utifrån skolkuratorns perspektiv.  

 

En annan slutsats som kan dras utifrån studien är att skolkuratorernas arbetsuppgifter och 

yrkesroll enligt dem själva är diffusa, samtidigt som det förutsätts att kuratorerna i sitt arbete 
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utgår från ett socialt perspektiv. Det som krävs, enligt min mening, för att förändra denna 

otydlighet är att skolkuratorernas uppdrag tydliggörs, exempelvis genom att arbetsuppgifterna 

lagstadgas, för att det ska gå att nyttja och tillgodogöra sig deras kunskap och kompetens på 

bästa möjliga sätt. Det är av vikt dels med tanke på skolkuratorernas egen arbetssituation och 

arbetstillfredsställelse, dels med tanke på att samverkan med övriga professioner i elevhälsan 

upptar en så stor del av arbetstiden. Ett resultat som är anmärkningsvärt i studien, och som 

kan ses som ett symptom på skolkuratorns vaga roll, är att skolkuratorerna utgår från att deras 

egen ”personlighet” har betydelse för hur uppdraget som kurator utformas, istället  för  att  se  

avsaknaden av en tydlig yrkesroll som ett i grunden strukturellt problem. Detta är desto mer 

anmärkningsvärt eftersom kuratorerna ifråga om elevhälsans arbete betonar vikten av en 

helhetssyn. Denna helhetssyn är dock frånvarande när de reflekterar över vad som påverkar 

deras eget uppdrag.   

 

Den här studien har också gett upphov till många frågor som kan vara intressanta för framtida 

forskning. Påverkas elevhälsans arbete negativt i och med att skolkuratorernas arbetsuppgifter 

och uppdrag är otydligt formulerat, och vilka konsekvenser får detta för verksamheten i stort? 

Hur ska skolkuratorernas uppdrag bli mer tydligt och när, och av vem, avgörs om så har blivit 

fallet? En annan intressant forskningsansats är att undersöka frågan om skolkuratorns roll ur 

ett genus- och maktperspektiv. Är det någon skillnad mellan hur män och kvinnor upplever 

sina arbetsuppgifter som skolkuratorer? Är de faktorer som kuratorerna anser begränsar 

respektive utvidgar deras möjligheter till att utföra ett fullgott professionellt socialt arbete 

relaterade till kön? Och slutligen – finns det en könsmässig skillnad vad gäller svårigheter och 

möjligheter som skolkuratorerna lyfter fram beträffande samverkan? 
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Bilaga A Informationsbrev 
 

      Kalmar 

      April 2014 

Hej, 

Vi heter Sofia Karlsson och Malin Öblom och är studenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar 

och läser sjätte terminen på socionomprogrammet. Vi skriver nu vårt examensarbete inom 

socialt arbete. Syftet med vår studie är att undersöka skolkuratorns yrkesroll och 

handlingsutrymme i elevhälsoteamet samt den samverkan som sker där. Vi avser därför att 

intervjua skolkuratorer på grund- och gymnasieskolor och vill gärna ta del av dina 

erfarenheter och kunskaper kring detta. 

 

Vi beräknar att en intervju kommer att ta ungefär 45-60 minuter. På grund av begränsat med 

tid skulle vi önska att denna intervju kan genomföras så snart som möjligt. Vi kommer att 

spela in intervjuerna och sedan transkribera dem och efter att uppsatsen har godkänts av 

examinator vid universitetet kommer inspelning samt transkribering att förstöras. Vi följer 

också Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att ditt deltagande i intervjun 

är frivilligt och att du när som helst kan välja att avbryta din medverkan i undersökningen. 

Utöver detta kommer ditt namn och din arbetsplats att avidentifieras i uppsatsen. Den 

information som framkommer under intervjun kommer inte att användas till någonting annat 

än forskningsändamålet. 

 

Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Vid 

intresse kan du även få uppsatsen skickad till dig när den är godkänd. 

 

Om du har några frågor eller funderingar kring undersökningen är du välkommen att kontakta 

oss. Du når Sofia Karlsson på telefonnummer 0707-XXXXXX, e-mail 

sk222ft@student.lnu.se eller Malin Öblom på 0709-XXXXXX, e-mail 

mo222ey@student.lnu.se. Du kan även nå vår handledare Erika Lundby på e-mail: 

erika.lundby@lnu.se.  

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Karlsson och Malin Öblom 
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Bilaga B Intervjuguide 
 

• Vilken typ av utbildning har du?  

 
• Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

 
• Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 
Tema 1) Yrkesrollen  
 

• Kan du berätta om vilka som ingår i elevhälsoteamet på skolan du arbetar på? 

• Kan du berätta om hur ni arbetar i elevhälsoteamet?   

- Hur ser era roller ut? 
 

• Hur skulle du beskriva din roll i elevhälsan? 

 
• Finns det några skillnader mellan din och de andra personernas roller i elevhälsan?  

- Om det finns skillnader, hur märks det? 
 

• Vilka kunskaper anser du att du kan bidra med i elevhälsan? 

 
• Anser du att din roll i elevhälsan är som du vill att den ska vara?  

- Varför/varför inte?  
 
 
Tema 2) Handlingsutrymme  
 

• Hur upplever du att din handlingsfrihet i elevhälsan är? 

 
• Anser du att din roll påverkar din handlingsfrihet i elevhälsan? 

- I så fall på vilket sätt? 
 

• Finns det något som vidgar din handlingsfrihet i elevhälsan? 

- I så fall vad? 
 

• Finns det något som begränsar din handlingsfrihet i elevhälsan? 

- I så fall vad? 
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• Har du varit med om en situation då du upplevt att du haft stor handlingsfrihet i 

elevhälsan?  

       – Skulle du vilja berätta om det? 

• Har du varit med om en situation då du upplevt att du haft liten handlingsfrihet i 

elevhälsan? 

– Om du har det, hur upplevde du den situationen? 

 

Tema 3) Samverkan  
 

• Samverkar ni inom elevhälsan?  

- Hur går det till i så fall? 
 

• Finns det fördelar med samverkan inom elevhälsan? 

 
• Finns det svårigheter med samverkan inom elevhälsan? 

 
• Påverkar samverkan med de andra i elevhälsan din handlingsfrihet? 

- I så fall på vilket sätt? 
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