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Abstract 

The goal of this study is to examine how school counselors looks on collaboration and trust in 

relation to collaboration. I am using qualitative methods such as interviews and observations 

and my empirical work is based on three school counselors from the same municipality with 

the same management and guidelines. I chose to interview school counselors from the same 

municipality to get a common ground to stand on. Two of the informants have worked as a 

school counselor for over 10 years and one of them has worked as a school counselor for two 

months. I have supplemented my empirical data-collection with additional interviews with 

informants over the phone.  My research questions I have based my study on are: How does 

the requirements for collaboration affect the school counselor's role? 

The results from my research question showed that internal collaboration is consensus-

oriented where the school counselor is part of a team with other professionals in the school 

and this makes the school counselor’s role more clear for the children while the external 

collaboration is more conflict-oriented, where various power-constellation are formed. This 

makes the school counselor’s role unsure in front of the children and this harms the reliance 

the children have for the school counselors.  
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1. Inledning 

“1800-talet krävde...att människan och hennes insats skulle specialiseras genom 

arbetsdelningen, vilket visserligen gör den enskilde unik och oumbärlig, men samtidigt desto 

mer beroende av alla andra”(Simmel 2013, 209). 

 

I en allt mer individualistisk värld blir arbetsfördelningen mer tydlig och olika 

“spetskompetenser” blir allt vanligare. Detta medför att olika professioner måste samverka för 

att tillsammans kunna uppnå ett mål. Meningen med samverkan är att det ska leda till ökad 

kompetens, bättre tillfredsställelse med arbetet, ökad effektivitet och mycket annat 

positivt(Danermark, 2000, 10-12). Men Danermark menar samverkan i sig är endast ett medel 

för att uppnå ett mål. Vi lever i värld där människor blir mer och mer målinriktade och 

stressen i att uppnå något tar över värdet av målet som eftersträvas. Denna målinriktning och 

längtan efter att uppnå kan visserligen vara en god egenskap som leder till stora framgångar, 

men hur är det när denna stress att öka kompetensen, öka tillfredställelsen med arbetet och 

öka effektiviteten appliceras på arbetet med barn och unga där det väsentliga är att skapa en 

god kontakt och ett förtroende? (Danermark, 2000) Det är idag lagstadgat att alla skolor i 

Sverige ska ha en elevhälsa som består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, 

specialpedagog och kurator(2010:800). Skolkuratorns mål är bland annat att; få elever att 

utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande, tillföra kompetens i socialt 

arbete och att bidra med insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå. En skolkurator är beroende av att samverka med föräldrar, 

rektorer och det övriga elevhälsoteamet (intern samverkan). Men även med personal på andra 

utomstående instanser för att kunna genomföra sitt uppdrag som skolkurator. Skolkuratorns 

arbete går ut på att hjälpa eleverna men skolkuratorn själv ska inte arbeta behandlande och 

därför är skolkuratorn beroende av att samverka med andra aktörer (Akademikerförbundet 

SSR 2011). Det har gjorts flera tidigare studier och uppsatser som behandlar samverkan inom 

socialt arbete, men jag saknar studier på hur de professionella subjektivt ser på den interna 

och externa samverkan som de dagligen är del av och hur förtroendet hos eleverna är kopplat 

till just detta.  
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur ett urval av skolkuratorer upplever samverkan 

inom skolan (intern samverkan) och med externa instanser såsom socialtjänst och barn- och 

ungdomspsykiatrin(BUP)(extern samverkan). Avsikten med detta är att upptäcka hur de 

ökande kraven på samverkan påverkar skolkuratorns roll. 

 

-Hur påverkas skolkuratorns roll av kraven på samverkan? 

 

1.2. Relevans för socialt arbete 

Denna uppsats kan bidra till att ge en bild av skolkuratorers uppfattning av extern och intern 

samverkan. Detta kan i sin tur tydliggöra för verksamma och framtida skolkuratorer varför det 

är viktigt med samverkan och synliggöra vilka hinder och möjlighet som samverkan medför. 

Uppsatsen syftar också till att åskådliggöra hur skolkuratorns roll påverkas av kraven på 

samverkan. Detta kan i förlängningen generera kunskap om varför det är viktigt för 

skolkuratorn att samverka med olika aktörer runt eleverna vilket i sin tur kan bidra till att 

skapa bättre förutsättningar för att hjälpa och uppmärksamma barn som far illa eller riskerar 

att fara illa.  

 

1.3. Uppsatsens disposition 

I inledningen återfinns val av uppsatsämne samt en presentation av uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Detta följs av ett beskrivande metodkapitel där forskningsprocessen 

redovisas, vilket även inkluderar vetenskapsfilosofiska utgångspunkter, avgränsningar, mitt 

tillvägagångssätt, men även en diskussion om uppsatsens validitet och reliabilitet. När det 

gäller tidigare forskning erbjuds en forskningspresentation som ger en överblick av 

kunskapsläget kring samverkan. I kapitlet teoretiska perspektiv beskrivs uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Detta följs av resultat och diskussion där jag presenterar skolkuratorernas 

utsagor samtidigt som jag analyserar och tolkar mina resultat med hjälp av mina teoretiska 

utgångspunkter. I diskussionen presenteras en resultatdiskussion följt av förslag till forsatta 

studier. I uppsatsens avslutande del återfinns referenser samt intervjuguide som bilaga.    
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2. Bakgrund 

 

2.1. Centrala begrepp 

Skolkurator: Skolkuratorer arbetar enligt det övergripande uppdrag för skolans verksamhet 

som finns angivet i skolans nationella styrdokument – Skollagen (2010:800) samt läroplaner 

och förordningar för respektive skolform. Exempel på andra tillämpliga lagar och 

styrdokument för skolkurators arbete är utöver kommunala styrdokument, 

Diskrimineringslagen (2008:567), Arbetsmiljölagen (1977:1160), Offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400), Förvaltningslagen (1986:223) och Socialtjänstlagen (2001:453) 

samt FN:s konvention om barnets rättigheter (1998) och Salamankadeklarationen (1994). 

Skolkuratorns mål är bland andra att få elever att utvecklas emotionellt och socialt i skolan. “I 

det skolsociala arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en 

helhetssyn både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet. Det 

innebär ett arbetssätt som har sin grund i kommunikation, bemötande och relationer och som 

bygger på samverkan med elevens nätverk, helhetssyn i kartläggningsarbetet och som ser till 

vikten av det sammanhang som eleven befinner sig i. För att garantera elev tillgång till såväl 

skolkurators kompetens som allsidiga och tvärprofessionella bedömningar och insatser ska det 

finnas rutiner för samarbete mellan elevhälsans yrkesgrupper samt mellan elevhälsan och 

skolledning och lärare. Dessutom ska det finnas arbetsformer för tidig upptäckt och rutiner för 

extern samverkan med t.ex. socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och 

habilitering”.(Akademikerförbundet SSR, 2011). 

 

Samverkan: Jag har valt att använda mig av socialstyrelsens definition av samverkan 

eftersom att jag studerar samverkan inom skolan och mellan skolan och socialtjänst och barn- 

och ungdomspsykiatrin och mitt studerade ämne ligger på samma vetenskapliga fält som 

socialstyrelsen är verksam på. Socialstyrelsen tog fram definitionen efter ett eget internt 

intiativ med hjälp av redan befintlig källmaterial av Terminnologicentrum(TNC). 

Definitionen lyder; 

 

“övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte” 

(Socialstyrelsen 2011) 
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Socialtjänsten: Socialtjänstens samverkansansvar för barn och unga regleras enligt 5 kap. 1a 

§ socialtjänstlagen. Där kan vi läsa att socialtjänsten ska i frågor som rör barn som far illa 

eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan eller andra berörda organisationer. I 

följande uppsats används främst begreppet socialtjänst i bemärkelsen som skolkuratorernas 

samverkanspartner.  

 

Barn- och ungdomspsykiatrin: Barn- och ungdomspsykiatrin är en specialistverksamhet 

inom sjukvården för barn och ungdomar(0-17 år) som mår dåligt psykiskt. Barn- och 

ungdomspsykiatrin arbetar med att bedöma, behandla och förebygga psykisk ohälsa. De 

arbetar i team med läkare, psykologer, kuratorer och behandlingsassistenter(Eklind, 2014b). 

På barn- och ungdomspsykiatrins hemsida kan vi läsa att samverkan med bland andra skolan 

är en förutsättning för att uppnå gott resultat(Eklind, 2014a). Jag kommer i fortsättningen när 

jag skriver om barn- och ungdomspsykiatrin använda mig av förkortningen “BUP”.  

 

Elevhälsoteam: Enligt 2 kap. 25§ skollagen ska det finnas en elevhälsa i skolan. Elevhälsan 

ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, detta 

innebär att det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Enligt 

lagen ska elevhälsan främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling 

mot utbildningens mål ska stödjas. Jag kommer använda mig av bergreppet elevhälsoteam när 

jag talar om den interna samverkan som sker mellan skolkuratorn, rektorn och 

specialpedagogen.  

 

Intern samverkan: Med intern samverkan menar jag i denna uppsats samverkan som sker på 

skolan mellan skolkuratorn och rektor, lärare och övrig skolpersonal. 

 

Extern samverkan: Med extern samverkan menar jag i denna uppsats samverkan som sker 

mellan skolkuratorn och BUP samt socialtjänst.  

 

2.2. Min utgångspunkt 

Jag fick efter halva höstterminen när jag skrev min uppsats en anställning som skolkurator på 

en liten friskola. Detta innebär att jag redan i inledningen av mitt uppsatsarbete var intresserad 

av skolkuratorns arbete men att jag hade mycket begränsad uppfattning av hur det faktiskt såg 

ut. Under tiden som gick samlade jag på mig egen erfarenhet parallellt som mitt arbete med 
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uppsatsskrivandet pågick. I inledningsskedet när jag samlade in min empiri hade jag alltså 

ingen egen erfarenhet som skolkurator. Min anställning som skolkurator kan ha påverkat de 

val jag har gjort angående min analys av mitt material eftersom det innebär att jag har skaffat 

mig en egen uppfattning och egna erfarenheter om hur samverkan mellan skolkuratorn och 

den övriga skolpersonalen, socialtjänsten och BUP ser ut. Dessutom har jag fått en inblick i 

hur förhållandet mellan samverkan och förtroende mellan skolkuratorn och elever ser ut under 

processen som har varit att skriva min uppsats.  
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3. Tidigare forskning 

Mitt fokus i min uppsats ligger på att studera hur samverkan mellan skolkuratorn och 

skolpersonal, skolkurator och socialtjänsten samt BUP ser ut. Jag har därför valt att utgå ifrån 

myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och socialstyrelsen “strategi för 

samverkan-kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa”, Goran Basics 

avhandling “Samverkan blir kamp -En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården” 

och Camilla Blomqvist “Samarbete med förhinder- om samarbete mellan BUP, socialtjänst, 

skola och familj”.   

 

Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och socialstyrelsen har i uppdrag av 

regeringen tillsammans författat “strategi för samverkan-kring barn och unga som far illa 

eller riskerar att fara illa”. Syftet med detta är att vara en utgångspunkt och ett stöd i arbetet 

att ta fram lokala strategier för samverkan med inriktning på barn som far illa eller riskerar att 

fara illa. Detta indikerar att samverkan är något eftersträvansvärt och självklart i dagen 

samhälle. Uppdraget från regeringen grundades på att samverkan måste utvecklas ytterligare, 

både på individuell och övergripande nivå. Regeringen menade att en strategi skulle göra 

samverkan mindre sårbar och personberoende(Rikspolisstyrelsen m.fl. 2007, 10). 

Myndigheter såsom skola, socialtjänst hälso-och sjukvård har en skyldighet att samverka med 

stöd av 6§ förvaltningslagen(Rikspolisstyrelsen m.fl. 2007, 13). Alltså är det inte bara 

eftersträvansvärt att organisationer och myndigheter kring eleverna ska samverka, det är 

faktiskt lagstadgat. Författarna menar att samverkan inte kan vara ett mål i sig utan är ett 

medel för att kunna uppnå ett gemensamt mål.  

 

Basics avhandling grundas på en utvärdering av projektet “Mot våld och gäng” (MVG) och i 

analysen av materialet ligger fokus på konflikter, allianser och förklarande jämförelser alltså 

hur de inblandade aktörerna strider med och mot varandra(2012, 15). Detta visar Basic genom 

att beskriva olika möten mellan de berörda aktörerna. Ett exempel som Basic använder sig av 

för att belysa detta är när Elivr som är mamma till en pojke som bor på ett behandlingshem 

berättar om sina upplevelser av samordnaren i fallet och socialtjänsten. Elvir beskriver 

samordnaren i positiv bemärkelse och socialtjänsten i negativ bemärkelse, då socialtjänsten 

ville avbryta pojkens vistelse på behandlingshemmet i förtid. Detta menar Basic visar på en 

allians mellan mamman och samordnaren mot socialtjänsten (2012, 111). Tanken med 

projektet “Mot våld och gäng” var bland annat att främja samverkan mellan Statens 



9 
 

institutionsstyrelse och socialtjänsten och på så vis förbättra stödet till 

samhällsomhändertagna ungdomar och deras föräldrar. Detta genom att sätt in samordnare 

som dels skulle koordinera myndighetspersonernas insatser och se till att myndighetspersoner 

fullföljde sina åtagande och dels fungera som något av en extra, statligt anställd 

“förälder”(Basic 2012, 215). Basic finner paradoxalt nog att det är motsättningarna mellan 

Statens institutionsstyrelse och socialtjänsten som är det mest påtagliga resultatet från hans 

intervjuer(2012, 106-107). Han visade på i sin studie att konflikter i samverkan både kan 

stimulera till bättre samarbete men också försvåra arbetet i samverkan(Basic 2012, 69). 

Förövrigt fann Basic att olika kamper utspelades mellan socialtjänsten och Statens 

institutionsstyrelse(2012, 78-106). Basic uppmärksammar att det i dagens samhälle är vanligt 

att samordna myndigheter och organisationer i särskilda projekt, både i Sverige och 

internationellt(2012, 215). Desstom fann han i sin studie att istället för förbättrat samarbete 

mellan sociatjänsten, Statens institutionsstyrelse och de projektanställda skapades 

mellanoragnisatoriska kamper och interpersonella konflikter mellan inblandade aktörer(Basic 

2012, 215). Detta visar hur en god intuition kan leda till ännu sämre hjälp och stöd för de 

inblandade barnen och ungdomarna. 

 

Blomqvists syfte i sin avhandling är att studera den samarbetsprocess som äger rum mellan 

BUP(barn- och ungdomspsykiatrin), socialtjänsten och skolan men också vad som sker 

mellan de professionella och föräldrar och barn. Blomqvist lyfter faktorer som hämmar 

arbetet och faktorer som gynnar samarbetet. Hon menar, utifrån bland andra Danermark, att 

vagt formulerade mål, skillnader i kunskapstradition och lagstiftning, resursbrist, oklar 

ansvarsfördelning och svårigheter att verkställa politiska beslut är faktorer som kan hämma 

samverkan. Däremot menar hon också att gynnande faktorer kan vara samlokalisering, att 

ledningen sätter tydliga mål och har en aktiv roll och att alla aktörer vet var gränsen för deras 

uppdrag går(Blomqvist 2012, 16-23). Blomqvist har genom observationer och intervjuer tagit 

del av processer att bli ett samarbetsärende men också av själva samarbetsprocesserna i 

ärendet hos BUP. Hon fann att olika syn på problemet gör det svårt att samarbeta, att en 

persons agerande kan avgöra betydelsen för hela samarbetet samt att det i ärendena inte bara 

handlar om svårigheter att samarbeta mellan organisationer utan också inom 

organisationer(Blomqvist, 2012).  

 

Ovan har jag redogjort för Rikspolisstyrelsens m.fl. “strategi för samverkan”, Basics 

“Samverkan blir en kamp” och Blomqvists “samarbete med förhinder”. Detta ger mig en bild 
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över hur forskningsfältet gällande samverkan ser ut idag och luckan jag vill fylla ut med min 

uppsats är att undersöka hur skolkuratorer upplever denna lagstadgade samverkan och hur 

förtroendet hos eleverna påverkar eller påverkas av denna samverkan. 
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4. Metod och avgränsningar 

I följande avsnitt kommer jag redogöra för mina förhållningssätt till min empiri och teori, 

mina avgränsningar, mitt tillvägagångssätt, min påverkan och för- och nackdelar med 

kvalitativ forskning, validiteten och reliabiliteten i mitt arbete och etiska förhållningssätt. 

4.1. Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 

För att förstå fenomenen samverkan ur en skolkurators synvinkel är jag intresserad av att 

skildra skolkuratorns egen uppfattning. Jag utgår från ett tolkande paradigm och detta styr hur 

jag har utformat min frågeställning, mina datainsamlingsmetoder och min analys. Jag utgår 

från ett tolkande perspektiv eftersom jag vill förstå hur skolkuratorerna upplever samverkan. 

Jag är medveten om att frågorna jag väljer att ställa, fenomenet jag väljer att studera och hur 

jag framstället detta är genomsyrat av det “tolkande paradigmet” eftersom jag vill förstå 

skolkuratorernas egna upplevelser ur deras eget perspektiv(Hennik, Hutter & Bailey 2011, 

14). För att kunna svara på mina forskningsfrågor strävar jag efter att uppnå verstehen, vilket 

innebär att jag studerar skolkuratorernas upplevda erfarenheter av samverkan med den övriga 

skolpersonalen, samt i möten mellan skolkuratorn, BUP och socialtjänsten men även 

skolkuratorernas upplevelser av förtroende hos eleverna. Detta innebär att jag försöker förstå 

mina informanters egna erfarenheter ur deras eget perspektiv(Hennik, Hutter & Bailey 2011, 

17).  

 

4.2. Avgränsningar 

Jag valde att använda mig av samtalsintervjuer i min undersökning då jag är intresserad av 

skolkuratorernas egna uppfattningar av hur deras roll som skolkurator påverkas av kraven på 

saverkan. Detta ledde mig till en av mina avgränsningar som innebär att jag enbart vill förstå 

skolkuratorns upplevelser av samverkan i dennes yrkesutövande. Jag bortser alltså helt från 

hur socialtjänsten, BUP, lärare och elever upplever samverkan och förtroende. Jag valde 

dessutom att avgränsa mig till att intervjua tre skolkuratorer från en och samma kommun för 

att kuratorernas arbetsätt och ledning ska vara jämförbara. Jag valde att intervjua tre 

skolkuratorer eftersom kommunen som jag valde att intervjua skolkuratorer i är liten och 

totalt finns det fem skolkuratorer som arbetar på låg- och mellanstadiet. Med tanke på tids- 

och resursaspekten fann jag tre intervjuer tillräckligt. Samtliga av mina informanter arbetar 

med barn som är mellan 5-13 år och de har ungefär lika stora tjänster med ungefär lika många 

barn att arbeta med. 
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4.3. Mitt tillvägagångssätt 

Mitt ursprungliga syfte var att studera förtroendets roll i skolkuratorns yrkesutövande, jag 

fann dock tidigt i min studie att fenomenet förtroende har en nyckelroll i skolkuratorns arbete 

men att samverkan verkar ha fått huvudrollen. Jag fann detta fenomen intressant och valde 

därför att studera vilken betydelse samverkan mellan skolkuratorn och övrig skolpersonal, 

samt skolkuratorn och externa instanser såsom socialtjänst och BUP har. Jag vill dessutom 

undersöka om det finns ett förhållande mellan samverkan och förtroende hos eleverna. Jag 

tycker att skolkuratorer är ett bra exempel att studera för att lära oss mer om samverkan. Jag 

har utifrån detta valt att utgå från tre skolkuratorer som är yrkesverksamma på låg- och 

mellanstadieskolor i samma kommun och deras egna upplevda erfarenheter av samverkan och 

förtroendets roll.  

Jag har i min forskning valt att gå fram och tillbaka mellan frågeställningen, datainsamlingen 

och analyseringen av materialet för att skapa en större bredd, djup och förståelse av min 

forskningsfråga. Min undersökning ska kunna ge förståelse för beteenden, övertygelser, 

yttranden och känslor ur mina informanters egna perspektiv. I mitt fall gjorde jag en semi-

strukturerad intervjumall med förtroende som ett övergripande tema(detta är min deduktiva 

kod)(se bilaga 1)(Hennik, Hutter & Bailey 2011, 10). I min empiri fann jag också hur viktigt 

samverkan med andra institutioner är för skolkuratorer och detta blev således min induktiva 

kod.  

Jag fick kontakt med mina informanter genom att gå in på den valda kommunens hemsida och 

hitta telefonnummer till de utvalda skolornas kuratorer där. En inledande kontakt skedde 

antingen via rektorn eller direkt till skolkuratorn över telefon. När jag fått tag i de tre 

skolkuratorerna som kom att bli mina informanter bokade vi in ett datum för att genomföra 

samtalsintervjuerna. Vi bestämmde tillsammans att vi skulle genomföra samtalsintervjuerna 

på skolkuratorernas samtalsrum, vilket var en fördel för min del eftersom jag fick ytterligare 

en kontext som hjälpte mig i min analys av samtalsintervjuerna, nämligen hur samtalsrummen 

var utformade. Jag spelade in mina intervjuer för att kunna lyssna aktivt och vara mer 

involverad i samtalet som ägde rum. Mina informanter har under hela arbetets gång varit 

mycket hjälpsamma och trevliga och därför blev min empiri-insamlingsperiod väldigt 

problemfri. Min inledande samtalsintervju bestod av en “öppnande” del, en “nyckel” del och 

en “avslutande” del(Hennik, Hutter & Bailey 2011, 113). Den öppnande delen bestod av 

frågor kring deras arbetsplatser, utbildning och antal arbetade år. Dessutom frågade jag hur en 

vanlig arbetsvecka ser ut, hur kontakten med eleverna inleds och om hur dokumentationen ser 
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ut. Jag valde att göra på detta vis för att få grepp om inom vilken kontext de olika 

skolkuratorerna befann sig i. i sin arbetssituation. Alltså; med hjälp av de “öppnande” 

frågorna kan jag skapa en gemensam utgångspunkt för att kunna göra jämförelser och 

liknelser i skolkuratorernas syn på fenomenen samverkan och förtroende. Den andra delen av 

min intervju, “nyckel-delen”, bestod av att jag och skolkuratorerna skulle samtala kring vad 

samverkan och förtroende är, hur det skapas, om förtroendet är viktigt osv(Hennik, Hutter & 

Bailey 2011, 113)(se bilaga 1). Det var i denna delen jag upptäckte vikten av samverkan i 

skolkuratorernas yrkesutövning. Det är också i denna delen jag samlar in informationen som 

kommer besvara mina forskningsfrågor. Jag valde att inte ha några på förhand bestämda 

frågor till denna delen av intervjun för att risken för att jag skulle styra resultatet skulle 

minimeras, vilket i efterhand visade sig ge stor utdelning då jag fann att stora delar av 

intervjun gick åt att tala om samverkan. Däremot hade jag exempel på olika frågor om 

förtroende som jag kunde använda som stöd om det skulle var så att samtalet stannade av(se 

bilaga 1). Eftersom jag inte anser att mitt valda ämne att studera är av särskilt känslig natur 

för informanterna bedömde jag att antalet avslutande frågor kunde vara få. Jag valde helt 

enkelt att tacka för mig och fråga om skolkuratorerna hade något mer att tillägga angående 

förtroendet mellan elev och kurator. Om det hade varit så att jag ansett att skolkuratorn talade 

om något som uppfattades svårt och smärtsamt för denne hade jag ökat antalet avslutande 

frågor eftersom om man talar om något jobbigt kommer det ofta en massa känslor upp till 

ytan och av etiska skäl kan, och vill jag inte lämna mina informanter känslosamma eller 

obehagliga till mods.(Hennik, Hutter & Bailey 2011, 114). Efter det att jag avslutat min 

intervjuer frågade jag samtliga informanter om jag kunde få återkomma med ytterligare frågor 

via telefon när jag analyserat mitt material för att få en djupare förståelse och för att se till att 

ingen av informanterna blev missförstådda. Så efter transkribering, tematisering och 

analysering av materialet höll jag en andra intervju över telefon gällande mitt nyfunna tema 

(samverkan) med mina informanter. Dessa intervjuerna varade mellan 20 och 40 minuter och 

gick ut på att jag läste upp citat för mina informanter från dem själva och diskuterade dessa. 

Jag gjorde under tiden som jag höll samtalsinervjuerna anteckningar för att komma ihåg vad 

som sades. Med hjälp av dessa intervjuerna fick jag större förståelse om mitt tema 

(samverkan) som jag hittat i intervjuerna sedan tidigare och jag kunde även reda ut om det 

skett några missförstånd. Jag har valt att dela upp mitt “resultat och diskussion” avsnitt i tre 

delar, nämligen “förtroende i förhållande till samvekan”, “intern samverkan” och “extern 

samverkan”. 
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4.4. Min analys 

Det som är viktigt att tänka på gällande min analys är; djupet, bredden, kontexten och 

nyanseringen. Med djupet i min analys menas att jag funderar över vad problemet som 

studeras är, varför detta är ett problem, hur problemet är beskrivet osv. I mitt fall studerar jag 

hur intern och extern samverkan ser ut för skolkuratorn och om det finns ett förhållande 

mellan samverkan och förtroende, detta för att studera hur skolkuratorn själv ser på hur 

dennes roll påverkas av samverka. När jag funderar över bredden i min analys menar jag i 

stort sett om det finns olika variationer av problemet som utreds i arbetet, jag har till exempel 

funnit flera nivåer av samverkan i min analys av empirin(intern och extern). Jag behöver 

också ta hänsyn till i vilken kontext problemet finns, det gör jag genom att fundera på vilken 

mening eller förklaring som ges gällande problemet i fråga. I mitt fall funderar jag på vilken 

grundinställning skolkuratorerna har till den interna respektive den externa samverkan samt 

vilken inställning skolkuratorerna har till förtroendet hos eleverna. Till sist behöver jag också 

fundera på om problemet ges olika förklaringar eller meningar i olika kontext och eftersom 

jag har valt att enbart studera detta fenomen utifrån skolkuratorns synvinkel framgår detta inte 

ur denna studien. Det som dock bör sägas är att jag är medveten om att detta problem som jag 

nu studerar antagligen hade sett annorlunda ut om det hade varit socialtjänsten eller BUP som 

hade blivit tillfrågade(Hennik, Hutter & Bailey 2011, 239). Reflexiviteten i arbetet innebär att 

jag är medveten om att min subjektiva uppfattning av materialet påverkar analysen och 

framställningen. Jag är även medveten om att jag med min närvaro, tonläge och mina frågor 

kan ha påverkat mitt material men på grund av medvetenheten minimeras denna 

påverkan(Hennik, Hutter & Bailey 2011, 19).  

 

4.5. Min påverkan och för- och nackdelar med kvalitativ forskning 

Kritiken som kan uppmärksammas mot kvalitativ metod är att risken för att jag påverkar och 

frammanar önskade resultat på grund av mina egna erfarenheter och tolkningsmönster är 

relativt stor, men eftersom jag har detta problem i tankarna under min forskningsprocess 

minskar risken något. (Hennik, Hutter & Bailey 2011, 9). Fördelen med att använda sig av 

kvalitativ forskning är att man kan få en en djupare förståelse av fenomenet till skillnad från 

kvantitativ forskning som mer ägnar sig åt att hitta samband mellan olika fenomen(Hennik, 

Hutter & Bailey 2011, 16). Fördelen med att använda samtalsintervjuer är att jag kan 

upptäcka andra teman i min empiri som jag inte hade funnit om jag använt mig av 

strukturerade intervjuer. Mitt mål var att få fram skolkuratorernas bild av samverkan och 
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förtroende och det görs på bästa sätt genom en samtalsintervju då jag genom denna kan sätta 

“ramarna” för vad vi ska tala om(samverkan och förtroende) men sedan lämnas utrymmet 

innanför ramarna fritt för att skolkuratorn själv ska kunna måla upp en så rättvis bild som 

möjligt av dennes egna upplevelser. Det bör nämnas att kvalitativ forskning ställer höga krav 

på mig som forskare då jag hela tiden måste ha i åtanke att studien ska kunna 

replikeras(Lantz, 2013, 137). 

 

4.6. Validitet och reliabilitet 

Jag har under hela min insamlingsperiod, bearbetningen och analyseringen av materialet 

dokumenterat och reflekterat över hur mitt tillvägagångssätt har varit och varför jag har gjort 

som jag har gjort. Detta i kombination med att jag har återgett mitt resultat i teoretiska termer 

gör att validiteten ökar(Kirk och Miller 1986, 14-22). Jag har under analysdelen av mitt arbete 

återkopplat till mina informanter för att försäkra mig om att jag inte missförstått deras utsagor, 

detta göra att jag har förhållit mig till interbedömmarreliabiliteten vilket innebär att jag som 

intervjuare har låtit mina informanter ta del av min framställning av deras upplevelser för att 

se till att jag fångat meningen som intervjupersonerna gett fenomenet(Lantz, 2013, 138). 

 

4.7. Etiska förhållningssätt 

Eftersom min studie rör arbete med barn och sekretessbelagda uppgifter är det viktigt att jag 

arbetar med stor försiktighet och eftertänksamhet i mina intervjuer, min analys och min 

presentation. Jag har valt att ge mina informanter fiktiva namn och jag har lämnat 

arbetskommunen anonym. I mina intervjuer måste jag ta hänsyn till vissa etiska aspekter 

såsom att all medverkan är anonym och frivillig. Dessutom kan en informant när som helst 

dra sig ur utan att detta medför några konsekvenser för individen(Monuiqe, Inge & Ajay, 

2011, s.63). Ett alternativ eller komplement till mina intervjuer hade kunnat vara att göra 

observationer i stödsamtal. Ett problem med detta hade dels varit den etiska aspekten då det 

både handlar om barn i utsatta situationer och omfattas av offentlighets- och 

sekretesslagen(Monuiqe, Inge & Ajay, 2011, s.63)(riksdagen 2009). 
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5. Teori 

För att kunna analysera begreppet förtroende kommer jag använda mig av Simmels definition 

av förtroende som jag hämtar i hans “Social Theory”. Vidare kommer jag använda mig av 

Goffmans “Frame analysis” och “jaget och maskerna” för att kunna analysera mina intervjuer. 

Till sist kommer jag att använda mig av Goffmans teorier om team och roller och Simmels 

teorier om grupper och triader.   

 

5.1. Förtroende 

Simmel menar att förtroende i en opersonlig eller professionell relation ligger mittemellan 

kunskap och okunskap om en människa(1950, 318).  

 

Simmel skriver att förtroende är en av de starkaste krafterna i samhället och att det kommer 

från en kombination av att ha kunskap om en människa och att inte veta något alls. Det är en 

hypotes om hur personen kommer att uppföra sig i framtiden och en hypotes som är säker nog 

för att ligga till grund för hur personen uppträder nu. Om individen hade vetat allt om en 

annan person hade denne inte behövt ha förtroende för personen, om individen däremot inte 

hade vetat någonting skulle denne inte ha kunskap nog att ha förtroende för personen(Simmel 

1950, 318-319). Skolkuratorn är beroende av att eleverna, föräldrarna och den övriga 

skolpersonalen har förtroende för denne för utan förtroende har skolkuratorn svårt att bli 

inkopplad på de fallen där hen behövs. Eleverna, föräldrarna och den övriga skolpersonalen 

känner oftast inte skolkuratorn som person men de vet att det är denne de ska tala med om 

någon elev behöver psyko-socialt stöd i skolan och det är detta som kräver förtroende hos 

Eleverna, föräldrarna och den övriga skolpersonalen. Vidare menar Simmel att traditioner, 

institutioner, kraften av allmänna yttranden och individers uppfattning av en individs sociala 

position har blivit så fast att individer behöver väldigt lite eller inga fakta alls om individens 

personliga egenskaper när de interagerar med varandra. Alltså menar Simmel att  individers 

beteenden har blivit så objektifierat att det inte längre behövs någon kunskap om den andra 

individen för att ett förtroende ska skapas(1950, 319). Simmel menar här att individen inte 

behöver känna till något om skolkuratorn egenskaper, det räcker att veta att skolkuratorn är 

skolkurator.  
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5.2. Samverkan 

Aktörerna i ett sammanhang strävar efter att en gemensam definition av situationen ska 

infinna sig. Goffman menar att den agerandes personliga fasad inte används för att aktören 

ska framställa sig själv som han skulle vilja bli uppfattad utan för att hans framställande kan 

komma till nytta i ett större sammanhang. Alltså blir situationen som den enskilda aktören 

projicerar en integrerande del av den projektion som skapas och bärs upp av och genom det 

intima samarbetet mellan flera deltagare(Goffman 2011, 73). I samspelet kring eleverna är en 

förutsättning till fortsatt arbete att samtliga aktörer har en liknande definition av målet som 

ska uppnås genom samverkan.  

 

Simmel skriver om grupper, både på mellanmänsklig-interaktiv och samhälls-strukturell nivå. 

På den mellanmänsklig-interaktiva nivån gör Simmel skillnad på dyader och triader. Och till 

skillnad från Goffman menar han att i en interaktion mellan två personer finns det antingen 

enighet och syntes eller oenighet och antisyntes. Därimot blir det fråga om övergångar och 

medling när en tredje part inträder, därmed överges det absoluta. Typen av interaktioner som 

sker i en triad är desamma om ytterligare aktörer tillkommer i sammanhanget, interaktionerna 

bara ökar i kvantitet. Den tredje parten kan fungera som medlare och vara opartisk eller som 

en skiljedomare(Simmel 1950, 145-147). Den tredje parten kan också själv dra nytta av att de 

övriga två är oense genom att denne hamnar i en maktposition(Simmel 1950, 155). I 

samverkan kring eleverna på en skola ingår många olika aktörer och det kan bildas triader 

mellan skolkuratorer, socialtjänst, BUP och föräldrar. Simmel ser på samverkan ur ett 

konfliktperspektiv till skillnad från Goffman. 

 

Goffman menar att inom en social inrättnings väggar (till exempel en skola med alla olika 

yrkesroller som innefattas här) finns olika oskrivna regler som upprätthålls och efterlevas 

inför publiken(eleverna, föräldrar och andra utomstående instanser i detta exempel). Goffman 

talar om en bakre och en främre region, den bakre regionen kan var möten mellan de olika 

yrkesverksamma på en skola och den främre regionen i detta sammanhang blir då i 

interaktioner med eleverna, föräldrar och andra utomstående instanser. Goffman menar att det 

skapas en solidaritet mellan teammedlemmarna och att det finns en tyst överenskommelse 

mellan de agerande(i mitt exempel de yrkesverksamma på skolan) och publiken(eleverna, 

föräldrarna och andra utomstående instanser) om motsättningar och överensstämmelse, där de 

agerande brukar poängtera överensstämmelserna och släta ut motsättningarna. Men när de 
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agerande (de yrkesverksamma på skolan i mitt exempel) kommer in i de bakre regionerna(till 

exempel i lärarrummet) kan de preliminärt fungerande interaktionerna motsägas av de 

agerandes(Yrkesverksamma på skolan) negativt inställda attityd mot publiken(elever, 

föräldrar och andra utomstående instanser)(Goffman 2011, 207).  

 

Inom teamet finns en sorts förtrolighet(som dock kan vara en form av intimitet utan 

hjärtlighet) som inte behöver växa fram långsamt utan den kan snarare vara ett formellt 

förhållande som automatiskt infinner sig så snart en aktör tagit sin plast i teamet(Goffman 

2011, 78).  

 

I ovanstående stycke har jag valt att presentera Goffmans dramaturgiska teorier ur “jaget och 

maskerna” och “Frame analysis”, Simmels teorier om triader och förtroende. Jag kommer 

använda mig av ovanstående teorier för att kunna analysera min resultat som följer nedan. 
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6. Resultat och diskussion 

I följande avsnitt ska jag presentera och diskutera mina resultat som jag har samlat in genom 

samtalsintervjuer. Vidare har jag delat in min empiri från samtalsintervjuerna i “förtroende i 

förhållande till samverkan”,  “intern samverkan”, “extern samverkan” och “skillnader mellan 

intern och extern samverkan”. De olika uppdelningarna flyter ofta ihop men jag har ändå valt 

att särskilja dessa så gott det går för att få en tydligare struktur på resultatet och diskussionen. 

Med “intern samverkan” menar jag samverkan mellan skolkurator och olika yrkesverksamma 

på skolan. Samverkan mellan skolkurator och socialtjänst och BUP har jag valt att kalla 

“extern samverkan”. Samtliga av mina informanter har relevanta utbildningar och är behöriga 

skolkuratorer. Två av skolkuratorerna har arbetat längre än 10 år och en av skolkuratorerna 

har endast arbetat i två månader.  

 

6.1. Förtroende i förhållande till samverkan 

Skolkuratorerna som jag intervjuade menade att deras viktigaste uppgift som skolkurator var 

att skapa förtroende mellan dem och eleverna och deras föräldrar, att det är utifrån detta som 

de sedan kan arbeta vidare genom att samverka med tillexempel lärare, socialtjänst och BUP. 

Har de inget förtroende från elever och deras föräldrar så är det svårt att kunna hjälpa eleverna 

med deras psykosociala välmående. Alltså; det krävs ett förtroende hos eleven och dess 

föräldrar för att skolkuratorn ska kunna arbeta vidare för att hjälpa eleven. I citatet nedan av 

Ann kan vi se hur hon beskriver precis detta, att hennes viktigaste uppgift är att skapa 

förtroende. Ann berättar att hon lägger stor vikt vid att få behålla sin position eller roll som 

just den som skapar förtroende och att inte vara den som uppfostrar eller löser konflikter på 

skolgården. Hon menar att det är viktigt att de övriga yrkesverksamma på skolan tydligt tar 

sina roller så att hon som skolkurator tillåts behålla sin roll. Anledningen till varför Ann vill 

behålla sin roll och inte gå utanför denna är för att detta ger henne en trovärdighet som 

skolkurator och detta i sin tur leder till förtroende hos elever och föräldrar men även hos 

externa instanser.  

 

“Det handlar om förtroende. det är min viktigaste uppgift här, att skapa förtroende. Jag är 

inte så förtjust i att bli hämtad om det är någon konflikt på skolgården för att jag ska börja 

uppfostra barnet. Speciellt inte om jag redan är inkopplad på barnet. Det är inte min uppgift 

att uppfostra barnen, min uppgift är att  vara en person som barnen kan gå till med 

förtroende och känna att jag är inte här för att skuldbelägga dig, jag är inte här för att skälla 
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på dig, jag är här för att lyssna på dig. Det är viktigt att jag ser till att behålla den positionen 

och inte rucka på det. Det kan vara svårt ibland för lärare vill ju gärna få hjälp liksom i 

fostran av barnen för tyvärr är det ju så idag att många barn inte är speciellt bra 

fostrade.”(Ann)  

 

Med hjälp av Goffmans dramaturgiska teorier om teamet kan vi lättare förstå hur Ann menar. 

Goffman menar att roller endast existerar i förhållande till andra roller och Anns roll som 

skolkurator kan endast existera i förhållande till eleverna, rektorn och lärarna på skolan men 

även till externa instansers yrkesverksamma(Goffman, 2011, 207). Ann poängterar att det är 

viktigt för henne att inte “gå ur” sin roll som skolkurator för att göra det hon anser är lärarnas 

uppgift, nämligen lösa konflikter på skolgården. En anledning till detta kan vara att en av 

Anns viktigaste uppgifter på skolan är att skapa förtroende hos eleverna och enligt Simmel 

kommer förtroende från en kombination av att ha kunskap om en människa och att inte veta 

något alls. Det är en hypotes om hur personen kommer att uppföra sig i framtiden och en 

hypotes som är säker nog för att ligga till grund för hur personen uppträder nu(1950, 318-

319). Alltså genom att ta någon annans roll än sin egen som skolkurator kan leda till att 

eleverna inte känner igen hur Ann uppför sig och däri skapas en osäkerhet i hur Ann kommer 

att uppföra sig i framtiden och detta leder till att förtroendet skadas.  

 

Lika viktigt som skolkuratorerna tycker att det är att resterande av de yrkesverksamma på 

skolan tydligt tar sina roller, lika viktigt tycker också skolkuratorerna det är att tydliggöra för 

eleverna hur deras roll som skolkuratorer ser ut. Skolkuratorerna ska inte arbeta behandlande 

och därför måste skolkuratorerna slussa eleverna vidare genom tillexempel orosanmälningar 

till socialtjänsten. Alltså ingår det i skolkuratorsyrket att samverka med både interna och 

externa instanser, till exempel rektorn och socialtjänsten och genom att tydliggöra detta för 

eleverna bibehålls förtroendet dem emellan. Det står i skolkuratorernas arbetsbeskrivning att 

skolkuratorer ska ha“sin grund i kommunikation, bemötande och relationer/.../som bygger på 

samverkan med elevens nätverk, helhetssyn i kartläggningsarbetet och som ser till vikten av 

det sammanhang som eleven befinner sig i./.../det ska/.../Finnas rutiner för samarbete mellan 

elevhälsans yrkesgrupper samt mellan elevhälsan och skolledning och lärare. Dessutom ska 

det finnas arbetsformer för tidig upptäckt och rutiner för extern samverkan med t.ex. 

socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering”(Akademikerförbundet SSR, 2011). 

Det verkar således som att förtroende och samverkan hänger ihop och att förtroende är 

grunden till samverkan eftersom stycket inledes med; skolkuratorer ska ha“sin grund i 
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kommunikation, bemötande och relationer. Men även att samverkan i form av att de 

yrkesverksamma, på skolan och utanför, håller sina roller blir grunden för förtroende. I och 

med att det i skolkuratorernas yrkesbeskrivning står att de ska samverka, både internt inom 

skolan men också med externa instanser bildas det grupper av tre eller fler parter som ska 

samverka.  

 

“Om det tillexempel kommer in ett barn som säger att denne har en hemlighet som jag inte 

får berätta för någon så säger jag att det kan jag inte lova för det beror på vad hemligheten 

handlar om. Och då säger ju många att så kan du ju inte säga för då förlorar du ju ett 

förtroende, men om jag inte säger detta så kanske jag måste bryta ett förtroende istället och 

det är värre. Jag berättar för barnet om “ramarna”, att vissa problem är så att det inte 

räcker att du berättar för mig utan att visa problem är så att du måste berätta för någon 

annan. Därför att det blir ännu värre om jag ger barnet falska förspeglingar.(Bea) 

 

I citatet av Bea ser vi att hon säger att hon “berättar om ramarna för barnet” och att hon ibland 

måste berätta det barnet har sagt för någon annan. Med någon annan är det underförstått att 

det är socialtjänsten som Bea kommer berätta för på grund av Beas sekretess. Med hjälp av 

Simmels teorier om triader kan vi lättare förstå vad som försigår här (1950, 145-147). Simmel 

menar att en av parterna i en triad kan agera skiljedomare och hamna i en maktposition (1950, 

155). I detta fallet är det socialtjänsten som hamnar i en maktposition då Bea inte själv har 

möjlighet att välja om hon vill föra vidare det som framkommit eller inte. För att rädda 

förtroendet som möjligen kunde brutits säger Bea att hon berättar för eleven om hur ramen 

kring situationen ser ut, alltså i ett inledande skede av stödsamtalet berättar skolkuratorerna att 

det de har sekretess men att de i vissa fall behöver föra vidare det som kommit fram till just 

socialtjänsten. Med hjälp av Simmels teori om förtroende kan vi återigen förklara hur 

förtroendet räddas genom att eleven vet hur Bea kommer att uppföra sig i framtiden genom att 

förstå hur hon uppträder nu (1950, 318-319).  

 

Skolkuratorerna påpekar ständigt hur viktig samverkan mellan skolkuratorerna och de övriga 

yrkesverksamma på skolan är men också hur viktig samverkan mellan skolkuratorerna och de 

externa instanserna är. Problemet som jag uppfattade att skolkuratorerna påtalade var att det 

finns en maktförskjutning mellan skolkuratorn och socialtjänsten. De menar att socialtjänsten 

kan ge skolkuratorn instruktioner som skolkuratorerna måste följa men skolkuratorerna kan 

inte ge socialtjänsten uppmaningar. I detta ligger ett problem eftersom detta kan leda till att 
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samverkan mellan socialtjänsten och skolkuratorn blir ensidig då socialtjänsten kommer in 

som en tredje part och agerar skiljedomare. Detta kan vi förstå med hjälp av Simmels teorier 

om triader där han menar att en av parterna, som i detta fallet är socialtjänsten har ett övertag. 

Simmel menar att det ofta kan bli en maktförskjutning i interaktioner med tre eller fler parter 

och detta kan vi tydligt se i citatet från Cia nedan där hon beskriver att socialtjänsten sitter i 

position att kunna bestämma över vad Cia ska och inte ska göra (Simmel 1950, 145-147).  

 

“Ibland när man gjort en anmälan till socialtjänsten kan man som skolkurator få direktiv att 

inte ha fler samtal med eleven i fråga eftersom detta kan förstöra utredningen. Men om eleven 

kommer till mig får jag prata med denne. Jag ska inte heller ta kontakt med elevens föräldrar 

och om föräldrarna ringer mig så ska jag vara kall och inte berätta något. Jag kan ju vara i 

klassen för att visa mitt stöd för eleven i fråga. Jag vet inte om det har påverkat förtroendet 

mellan mig och eleven att jag har slutat kalla denne efter anmälan.”(Cia) 

 

Som vi kan utläsa av Cias citat kan socialtjänsten ge skolkuratorerna direktiv att abrupt 

avbryta kontakten mellan skolkuratorn och eleven och dess förälder utan någon förklaring. 

Anledningen är för att den eventuella utredningen kan skadas av vidare samtal och att om 

föräldrarna får reda på att eleven tillexempel ska genomgå ett polisförhör kan denne påverka 

elevens utsaga. Cia menar att hon inte vet om förtroendet mellan henne och eleven har tagit 

skada av detta, men detta betyder också att Cia inte vet om förtroendet mellan henne och 

eleven hålls intakt. Detta kan förklaras genom att se till Goffmans teorier om roller (2011, 

207). Ur elevens synvinkel kan skolkuratorns och socialtjänstemannens roll vara mycket 

snarlika. Och vid ett fall som detta när socialtjänstemannen kommer in och på ett eller annat 

vis “tar över” skolkuratorns roll menar Cia att hon inte vet om förtroendet skadas. Vi kan då 

ta hjälp av Simmels teori om förtroende där han menar att förtroendet är en kombination av 

att ha kunskap om en människa och att inte veta något alls. Vi kan förstå det som att eleven 

ser skolkuratorn som en människa och inte som en yrkesroll och om vi applicerar Simmels 

förklaring om vad förtroende är kan vi tolka det som att eleven upplever en kombination av 

att ha kunskap om människan som är skolkurator kombinerat med att inte veta något alls och 

häri skapas förtroendet. När då människan som “spelar” rollen som samtalsstöd byts ut kan en 

förvirring i förtroendet uppstå(Simmel 1950, 318-319).   
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6.2. Intern samverkan 

Skolkuratorerna som jag intervjuat visar på vikten av att vara en del av ett elevhälsoteam och 

att kunna ventilera sina tankar och få råd och stöd av varandra. Detta kan förklaras genom att 

applicera Goffmans teori om teamet på situationen(Goffman 2011, 207). Med hjälp av detta 

kan vi förstå att Cia, likt de andra yrkesverksamma på skolan spelar roller och framträder för 

en publik. Publiken i Cias, och de andra skolkuratorernas fall är eleverna och föräldrarna men 

även också de yrkesverksamma på socialtjänsten och BUP. Goffman menar att det finns en 

främre och en bakre region. Den främre regionen är själva scenen där personalen på skolan 

spelar sina roller. Den bakre regionen kan vara tillexempel elevhälsoteamöten. I den bakre 

regionen kan de yrkesverksamma slappna av från sina roller och förbereda sig inför deras 

nästa framförande. Detta kan ses som extra viktigt för Cia då hon ännu inte har så stor 

erfarenhet av att “spela” sin roll som skolkurator. Hon beskriver också hur en omorganisation 

på skolan har lett till att hon nu blir hindrad i att tala fritt med det övriga elevhälsoteamet och 

detta uppfattar jag som att Cia ser som en svårighet i hennes arbete kring eleverna. 

 

“Min önskan är att det ska vara en bra dialog inom elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet ska 

arbeta tillsammans och hjälpas åt, det är viktigt att kunna diskutera ärenden i 

elevhälsoteamet och på kuratorsträffar för att man inte ska känna sig så ensam i sitt arbete, 

speciellt för mig som är ny och bara har jobbat två månader. Tyvärr så är det ju inte så 

överallt. Nu har det blivit en omorganisation på skolan där jag jobbar som innebär att vi inte 

får diskutera elevärenden hur som helst. Men jag tycker att det är viktigt att diskutera med 

andra kuratorer för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna.”(Cia)  

 

Goffman menar att när man ingår i ett team finns det en sorts förtrolighet(som dock kan vara 

en form av intimitet utan hjärtlighet) som inte behöver växa fram långsamt utan den kan 

snarare vara ett formellt förhållande som automatiskt infinner sig så snart en aktör tagit sin 

plast i teamet(Goffman 2011, 78). Med tanke på att Cia enbart har arbetat som skolkurator i 

två månader vid intervjutillfället blir detta extra tydligt, då hon menar att hon redan känner sig 

som en del av elevhälsoteamet och känner förtroende för de andra i elevhäsoteamet.  På grund 

av sekretessen som skolkuratorer arbetar under är det inte möjligt för en skolkurator att 

använda sig av till exempel lärarrummet som en bakre region och “lätta sitt hjärta” om ett 

elevrelaterat fall för en kollega. Därför är det extra viktigt för skolkuratorerna att få tillfälle i 
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form av elevhälsoteammöten eller kuratorsträffar för att kunna hämta kraft och “förbereda sig 

inför nästa föreställning”(Goffman 2011, 207).  

 

6.3. Extern samverkan 

Mina informanter såg flera fördelar med en tät samverkan med externa instanser. I 

nedanstående citat kan vi läsa att skolkuratorn bjuder in rektorn, socialtjänsten och elevens 

föräldrar till ett möte. Genom detta möte får föräldrarna själva en chans att göra en ansökan 

om insats istället för att socialtjänsten ska sätta in en tvingande insats. Ytterligare en fördel 

som Cia beskriver nedan är att skolkuratorn och socialtjänsten får en tydligare bild av vem 

som ska göra vad och de slipper dubbelarbete. Jag uppfattade det som att mina informanter 

lade stor vikt vid att alla inblandade aktörer skulle veta vem som skulle göra vad och att detta 

underförstått kan vara ett problem som de brottats med i deras verksamhet. Skolkuratorerna 

som jag intervjuade menade att resursmötena i fråga kan vara en lösning på detta problem. 

Simmel menar att när två aktörer interagerar kan det finnas antingen enighet eller oenighet. 

Och detta kan vara förklaringen till varför skolkuratorerna upplever mötena med 

socialtjänsten som enbart fördelaktiga. Hade det varit en part till på mötena, tillexempel en 

representant från BUP finns det enligt Simmel en risk att mötena inte hade blivit fullt så 

konfliktfria och enighetsbetingade.  

 

“Det finns en del föräldrar som inte har förtroende för BUP. Då ska vi i skolan 

finnas/.../Ibland behöver jag ju stötta barn som inte får hjälp hos BUP och då måste ju jag ha 

fortsatta samtal för att se till eleven överlever skoldagen.”(Ann). 

 

När det istället handlar om tre eller fler aktörer kan det bildas olika triadkonstellationer 

(Simmel 1950, 145-147). I detta fallet verkar det som att skolkuratorerna och socialtjänsten, 

som har ett närmare samarbete än skolkuratorerna och BUP, bildar en omedveten allians mot 

BUP(Simmel 1950, 155). Anledningen till att samverkan mellan skolkuratorn och 

socialtjänsten fungerar bättre kan bero på att socialtjänsten ingår i resursmötena som skolan 

har och de kan skapa en gemensam utgångspunkt att arbeta från.  

 

“Jag tycker att det måste vara tydligt vem som ska göra vad. Vi i vår kommun har resursmöte 

där rektor, skolkurator och socialtjänst sitter med. Det är jättebra för då vet man vem som 

ska göra vad och det blir inget dubbelarbete. Jag tänker att all samverkan är lika viktig, 
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oavsett om det är mellan skolkurator och föräldrar eller skolkurator och någon annan 

organisation, om något av dessa samarbeten inte fungerar blir det jättesvårt att hjälpa 

barnen. Sen är det klart beroende på vad det är för ärende och vilken elev.” (Cia).   

 

Eftersom att skolkuratorerna upplever att samverkan med BUP inte är lika bra som samverkan 

med socialtjänsten kan man fundera över varför. Möjligen kan det vara så att skolkuratorerna 

med tanke på deras allians med socialtjänsten mot BUP på ett eller annat vis förmedlar detta 

till eleverna eller elevernas föräldrar. Och därför får de också i sin tur sämre förtroende för 

BUP.  

 

6.4. Skillnader mellan intern och extern samverkan  

Samtliga av mina informanter betonar hur viktigt det är med samverkan både internt och 

externt. Ann beskriver här hur olika aktörer runt eleven bildar ett närverk och hur hela 

samverkan kring elevens bästa kan gå om intet om en aktör inte vill samarbeta. I följande citat 

ser vi ett exempel på hur intern- och extern samverkan kan vara relaterade till varandra och 

dess lika vikt. Ann beskriver hur hennes arbete beror på hur samverkan mellan henne, 

socialtjänsten, BUP och rektorn ser ut. Jag uppfattar det som att Ann upplever det som att 

socialtjänsten och BUP besitter en högre maktposition än henne som skolkurator.  

 

“Om inte samverkan fungerar så är det svårt att göra något. Först och främst måste föräldrarna 

vara med på tåget, men det är lika viktigt att rektorn är med. Rektorn har ju ganska stor 

befogenhet att ta beslut kring barnet, tillexempel kan rektorn flytta barnet från en skola till en 

annan även om föräldrarna inte är med på det. Detta är sällsynt, jag har bara varit med om det 

en gång. Om socialtjänsten inte vill samarbeta är det svårt att sätta in de åtgärder som behövs för 

att hjälpa barnet, då är det viktigt att stå på sig och att ha resten av närverket med sig på sin sida. 

Jag har desto mer erfarenheter i att BUP inte vill samarbeta och detta hindrar ju också arbetet 

kring barnets bästa.”(Ann). 

 

Än en gång kan vi ta Simmels triad begrepp till hjälp för att kasta ljus över 

situationen(Simmel 1950, 145-147). Ann säger att “om inte samverkan fungerar så är det 

svårt att göra något”. Det vi kan läsa ut av detta är att Ann menar att om socialtjänsten och 

BUP inte samverkar med henne så kan hon inte göra något. Detta visar att Ann upplever att 

hon är i en underlägsen position jämfört med både socialtjänsten och BUP. Ann nämner också 

att rektorn har stor befogenhet att ta beslut kring eleverna men jag uppfattar inte att hon 
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upplever det som att rektorn är i en maktposition över henne på samma vis. Dessutom nämner 

Ann att det är viktigt att “ha resten av nätverket på sin sida”(se citat nedan) och resten av 

nätverket uppfattar jag vara resterande skolpersonal. Detta kan tolkas med hjälp av Goffmans 

teorier om team (2011, 207). Vi kan tolka det som att Ann upplever att hon, rektorn och övrig 

skolpersonal tillhör samma team och spelar upp sin “föreställning” med sina egna “roller” på 

daglig basis för en bestämd “publik”. Inom teamet finns en sorts förtrolighet som inte behöver 

växa fram långsamt utan den kan snarare vara ett formellt förhållande som automatiskt 

infinner sig så snart en aktör tagit sin plast i teamet(Goffman 2011, 78). Detta kan då ses vara 

skillnaden mellan extern och intern samverkan. I den interna samverkan finns en samhörighet 

och en team-känsla medan extern samverkan medför någon form av tiradkonstellation 

och  maktkamp.  
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7. Slutsats 

För att sammanfatta och eventuellt kunna dra några slutsatser från min studie måste vi återgå 

till mina ursprungliga frågeställningar som är; - Hur påverkas skolkuratorns roll av kraven på 

samverkan? Det bör tilläggas att studien som har genomförts enbart har innefattat tre 

skolkuratorer från en och samma kommun, detta gör att mina slutsatser inte är generaliserbara 

utan min studie speglar tre skolkuratorers verklighet angående samverkan. Med tanke på 

kommunens storlek kan man sträcka sig till att resultaten möjligen kan gälla för kommunen i 

fråga.  

 

7.1. Skolkuratorns roll i förhållande till samverkan 

Skolkuratorerna som har deltagit i studien menade att den viktigaste arbetsuppgiften de hade 

var att skapa ett förtroende hos eleverna. De menade att det var på detta förtroende som allt 

fortsatt arbete vilade eftersom om de inte hade förtroendet hos eleverna så delade eleverna 

ofta inte med sig av varför de var i behov av samtalsstöd och därmed blev det svårt för 

skolkuratorerna att veta på vilket sätt de skulle kunna hjälpa eleverna. Men det blev också 

klart att skolkuratorerna lägger stor vikt vid att behålla sin roll som skolkurator i förhållande 

till de andra yrkesverksamma på skolan eftersom detta i sig skapar ett förtroende hos eleverna. 

Att klargöra för eleverna hur skolkuratorernas arbetssätt ser ut, alltså i vilka situationer en 

skolkurator måste samverka med externa instanser genom att lämna över ärendet till tex 

socialtjänsten gör att skolkuratorerna inte behöver bryta ett förtroende men det kan även leda 

till att ett förtroende inte skapas. Skolkuratorerna uppmärksammade också en 

maktförskjutning mellan dem och socialtjänsten som innebar att socialtjänsten kan ge 

skolkuratorerna direktiv att abrupt avbryta en samtalskontakt utan vidare förklaring för eleven 

vilket kan leda till att förtroendet dem emellan bryts. Det är på förtroendet hos eleverna till 

grund som det fortsatta arbetet med intern- och extern samverkan vilar. Det är genom den 

interna samverkan, där skolkuratorn tillåts hålla sin roll som skolkurator som förtroendet hos 

eleverna delvis skapas (det finns högst troligt andra aspekter som bidrar till att förtroende hos 

eleverna skapas, men det undersöks inte i denna studie). Den externa samverkan påverkar 

också förtroendet hos eleverna men på ett mer negativt vis då denna samverkan kan bidra till 

att förtroende inte skapas eller till att förtroenden bryts. 

 

Jag fann i min studie att skolkuratorerna som deltog poängterade av vilken stor vikt deras 

kuratorsträffar och elevhälsoteam-möten var. Detta då det var där de kunde ventilera tankar 
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fritt med tanke på deras sekretess. Jag fann också, som stödjer mitt argument, att detta var 

avgörande för Cia som enbart vid intervjutillfället hade arbetat som skolkurator i två månader. 

Anledningen till varför detta är av sådan stor vikt kan vi förklara med hjälp av Goffmans 

dramaturgiska teorier. Samverkan med de övriga yrkesverksamma på skolan blir en form av 

“back-stage” där skolkuratorerna kan förbereda sig inför nästa “föreställning”. Det är även i 

förhållande till de övriga yrkesverksamma på skolan som skolkuratorn är skolkurator. En roll 

kan nämligen enligt Goffman bara existera i förhållande till andra roller (Goffman 2011, 207).  

 

Om vi nu ska gå vidare och sammanfatta hur skolkuratorerna som deltagit i min studie ser på 

extern samverkan finner vi att denna är betydligt mer kofliktorienterad. Skolkuratorerna 

menade att de har en bättre samverkan med socialtjänsten än med BUP i deras kommun. 

Anledningen till detta kan vara att skolorna där skolkuratorerna som medverkat i min studie 

arbetar har kontinuerliga möten med socialtjänsten. Det har de däremot inte med BUP. Detta 

fann jag som en underliggande orsak till varför samverkan mellan socialtjänsten och 

skolkuratorerna var bättre än mellan skolkuratorerna och BUP. Resonemanget slutar dock inte 

där, eftersom att samverkan mellan socialtjänsten och skolkuratorerna var bättre än 

samverkan mellan BUP och skolkuratorerna ledde detta till vad man kan förstå som en allians 

mot mellan socialtjänsten och skolkuratorerna mot BUP i det som Simmel kallar en triad 

(Simmel 1950, 145-147). Jag fann också att skolkuratorerna uppfattar det som att 

socialtjänsten befinner sig i en högre maktposition än skolkuratorerna och även detta kan vi 

tolka med hjälp av Simmels teorier om triader då skolkuratorn och föräldrarna till eleverna är 

två parter och socialtjänsten kommer in och agerar skiljedomare vilket sätter socialtjänsten i 

en högre maktposition (Simmel 1950, 145-147).  

 

Jag fann således två nivåer av samverkan i min studie, intern och extern. Den interna 

samverkan var konsensusbetingad där skolkuratorn ingick i ett team medan den externa 

samverkan var konfliktbetingad och bestod av olika triadkonstellationer. Med detta som 

bakgrund kan jag besvara min frågeställning - Hur påverkas skolkuratorns roll av kraven på 

samverkan? Som vi kan läsa ovan är den interna samverkan positiv för skolkuratorn och 

stärker skolkuratorns roll medan den externa samverkan tenderar att göra så att skolkuratorns 

roll blir osäker och ibland otydlig. Detta medför i sig att förtroendeband mellan skolkuratorn 

och eleverna bryts, och det var dessa förtroendeband som skolkuratorerna i studien menade 

var så grundläggande.  
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7.2. Min utveckling 

Slutligen vill jag påpeka att arbetet med min uppsats har gjort att jag utvecklats som 

skolkurator och det har gett mig verktyg som jag kanske inte hade haft tillgång till annars, allt 

detta tack vare de tre skolkuratorer som låtit mig ta del av deras erfarenheter och tankar kring 

samverkan och förtroende. Jag har, så långt det är möjligt, försökt att bortse från mina egna 

uppfattningar och erfarenheter för att lyfta fram mina informanters.  

 

7.3. Förslag till fortsatta studier 

Jag har i min studie undersökt hur skolkuratorer i en särskild kommun uppfattar hur 

samverkan inom skolorna och mellan skolorna, socialtjänsten och BUP fungerar samt hur 

förhållandet mellan samverkan och förtroende hos eleverna ser ut. Det hade varit av intresse 

att undersöka hur socialtjänsten respektive BUP ser på samma fenomen. Detta hade kunnat ge 

en mer nyanserad och bredare bild av samverkan dem emellan.  

 

Jag har valt att intervjua skolkuratorer ur endast en kommun, det hade varit av intresse att 

undersöka hur samverkan mellan skolor och socialtjänsten ser ut i andra kommuner och andra 

delar av Sverige då bilden antagligen varierar en hel del.  
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8.4. Svensk författningssamling (SFS) 
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9. Bilaga 

Intervjuguide(alla) 

 

-namn och arbetsplats 

 

-vad har du för utbildning? 

 

-hur många år har du arbetat? 

 

-beskriv hur en vanlig arbetsvecka kan se ut. 

 

-hur inleds kontakten mellan dig och eleverna?  

 

-beskriv hur ett samtal kan se ut. 

 

-för du journaler på eleverna/anteckningar 

 

-hur ser uppföljningen ut om det finns någon? 

 

-vad är förtroende för dig? 

 

-hur skapar du förtroende hos eleverna? 

...utveckla…(om kuratorn behöver hjälp på traven, använd nedanstående.) 

 

-är förtroendet vilktigt enligt dig? 

-fick ni lära er olika metoder för hur man skapar förtroende i din utbildning? 

-är det lätt /svårt att skapa ett förtroende? 

-tänker du på att du skapar ett förtroende? 

-hur märker du att ett förtroende har skapats? 

-hur påverkas förtroendet i olika situationer, tex om du måste anmäla något? 

-vad händer om du känner att du inte lyckats skapa ett förtroende? 

osv…. 

 


