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Abstract 

 

Authors: Marie Schnoor, Kim Roth 

Title: School counselors’ perception of collaboration: A qualitative study of how school 

counselors perceive the interaction and the perception of their professional role.  

Supervisor: Yvonne Johansson 

Assessor: 

 

 

In this study we aim to provide a deeper understanding of the thoughts on interaction and the 

collaborative work that school counselor’s facing with social services, healthcare, the school 

faculty and staff. The study is conducted through eight qualitative interviews with school 

counselors from different schools throughout the city of Malmö. We gathered the empirical 

material and categorized it in several themes using four theories: Organization theory, 

interaction theory, professional theory and discretion. Through the coding of the empirical 

material, three themes emerged: Cooperation, confidentiality and profession and legitimacy. 

We also found that the school councilor’s felt their role and mission in the school was 

misunderstood or not understood at all. There was also lack of clarity with the confidentiality 

between the school counselor, the social services, BUP, parents and students. Although the 

confidentiality could be broken only if asked for, the school counselors still felt that the 

confidentiality was a hindrance. The school counselors also was united in wanting what they 

called a fast track, to provide the counselors with a direct contact with a handler when 

contacting social services or BUP. 

 

Keywords: Collaboration, school counselors, interaction, roles, confidentiality 
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1 Inledning 

Under vår kandidattermin praktiserade vi som kuratorer, en av oss som skolkurator och den 

andra som kurator i psykiatrin. En gemensam upplevelse och erfarenhet vi fick med oss från 

praktiken var att samarbetet mellan de handledare vi hade och socialtjänsten ofta var ansträngd 

och problematisk. Vi fick höra att kommunikationen var enkelspårig, att kuratorerna gav 

information till socialtjänsten men att det var väldigt svårt att få någon information tillbaka, om 

brukaren som de samarbetade kring. Att döma av vad vi hörde pratades det ofta om sekretess 

som ett problemområde vid samverkan. Som kandidater upplevde även vi att samarbete som 

inte fungerade kunde stå i vägen för målet att öka livskvaliteten för våra brukare. För att få en 

förståelse för hur skolkuratorer uppfattar samverkan och synen på sin profession och yrkesroll, 

har vi därför i denna studie valt att undersöka hur skolkuratorer uppfattar samverkan som sker 

dels inom skolans verksamhet och dels mellan externa organisationer. Vi vill således undersöka 

hur skolkuratorer uppfattar samverkan mellan andra yrkeskategorier som arbetar i skolan, 

såsom rektorer, lärare, specialpedagoger och skolsköterskor. Intressant för vår undersökning är 

även hur skolkuratorer uppfattar samverkan och synen på sin yrkesroll vid den samverkan som 

sker mellan skolkuratorer och föräldrar. Vi vill också i denna studie undersöka hur 

skolkuratorer ser på och uppfattar samverkan och synen på sin profession mellan externa 

organisationer, främst då  socialtjänst och barn och ungdomspsykiatrin.  

 

1.1 Problemformulering 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov 

av insatser från flera aktörer att organisationer ska samarbeta för barnens bästa (Socialstyrelsen 

2013). Målet är att klienter och brukare får den hjälp de behöver. Skolkuratorer och socialtjänst 

arbetar ofta ihop för att öka människors psykosociala levnadssituation. Detta kräver ett 

samarbete som sköts effektivt och obehindrat. Johansson (2013:128) skriver i sin studie att det 

inom olika organisationer finns reglerande element som styrs av de lagar och förordningar de 

grundar sig på. Det finns också normativa element som formas av värderingar och 

förväntningar. Inte bara skilda regelverk och rättsliga uppdrag kan leda till svårigheter vid 

samverkan mellan organisationer, även skilda organisatoriska strukturer och 

förklaringsmodeller kan vara hindrande. Vidare finns det inom organisationer kulturellt-

kognitiva element där det kan finnas underliggande antaganden som tas förgivet, vilket gör att 

de anställda kan ha en förutfattad mening om hur samarbetet ska fungera (ibid:128).  I rapporten 

erfarenheter av samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa nämns 



6 
 

att samverkan kan vara komplicerad och göra det svårt för de olika inblandade att arbeta 

effektivt, även om det skall skötas på ett harmoniserat sätt så att det inte uppstår hinder 

(Skolverket 2010). I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kapitlet 1a§ och i Skollagen (SFS 

2010:800) 29 kapitlet 13§ går det att läsa att socialtjänst och skola ska samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, i frågor som berör barn som riskerar att 

fara illa  (Se vidare kap 2).  

Som skolkurator är man ofta ensam i yrket inom skolans verksamhet och har som uppgift att 

ansvara för elevers psykosociala situation. Skolan som organisation drivs som en 

tvärprofessionell verksamhet där flera yrkeskategorier såsom lärare, rektorer, skolsköterskor 

och specialpedagoger verkar. De olika professionerna har alla sin inriktning och utbildning och 

sin syn och sitt perspektiv på hur ett problem ska lösas. När ett barn riskerar att fara illa eller 

har behov av olika insatser har skola, socialtjänst och sjukvård som uppgift att samverka. 

Organisationerna har som mål att arbeta för och tillgodose barnets bästa (Socialstyrelsen 2013). 

Tidigare forskning visar att samverkan inte alltid är så lätt och att det ofta uppstår problem och 

hinder vid en samverkansprocess (Eliasson 2010:1). 

På grund av våra erfarenheter från praktiken och det stöd vi funnit i litteraturen för hur komplex 

samverkan kan vara, vill vi i vår studie undersöka hur skolkuratorer uppfattar samverkan inom 

skolans verksamhet och mellan socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Vi är också 

intresserade av att undersöka hur skolkuratorerna ser på sin egen yrkesroll, samt hur de upplever 

att samverkansaktörer uppfattar deras yrkesroll. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka skolkuratorers uppfattningar om samverkan inom 

skolan och mellan socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin, samt hur skolkuratorerna 

upplever att deras yrkesroll och profession uppfattas av deras samverkansparter vid denna 

samverkan. För att få en ökad förståelse för hur samarbetet inom och mellan organisationer i 

arbetet kring barn och ungdomar fungerar, sett ur skolkuratorernas perspektiv. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur uppfattar skolkuratorerna samverkan med sin egen organisation? 
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Hur uppfattar skolkuratorerna samverkan med aktörer i socialtjänsten och barn- och 

ungdomspsykiatrin? 

 

 

2 Bakgrund 
 

I boken I problembarnens tid – förnuftets moraliska ordning (Börjesson och Palmblad, 2003) 

nämner man samverkan som skvallrets byråkratisering. Som ett exempel på en social 

kontrollansträngning och att det i vår tid talas mycket om hur viktigt det är att samverka kring 

barn med problem eller som riskerar att fara illa. I studien menar man att dagens syn på 

samverkan har blivit högsta mode bland professionella och politiker och anses vara den mest 

humana socialpolitiska inriktningen. Mängder med rapporter om utredningar ges ut, allt för att 

hitta lösningar på problem som gör att klienter inte riskerar att komma i kläm mellan 

organisationer.  Vidare nämns att samverkan kan se olika ut. Allt ifrån att gälla 

överenskommelser om information som ska föras vidare, till att samverka mer aktivt eller att 

göra omorganiseringar för att olika verksamheter ska omfattas av samma 

sekretessbestämmelser. Som problematiskt för en väl fungerade samverkan nämns bland annat 

interna, professionella skiljelinjer och okunskap som ligger till hinder för samarbetet mellan 

olika verksamheter. Problemen kan bland annat handla om att de samverkande organisationerna 

har skilda referensramar, som gör att man ser på barns svårigheter på olika sätt. Att ha dålig 

kunskap om varandras befogenheter och kompetens anses också kunna leda till hinder vid 

samverkan (ibid:144-145).  

År 1959 rekommenderades kommunerna i Sverige att bilda särskilda samarbetsorgan, 

meningen var att samverkan kring barn och ungdomar skulle bli mer regelbunden (Skolverket 

2010). Sedan dess har samverkan utvecklats och bland annat lett fram till att det idag finns 

Barnahus, där samverkan sker inom verksamheten för att ge ett bättre stöd och skydd för barn 

som blivit utsatta för brott och Familjecentraler som arbetar förebyggande kring barnfamiljer. 

I början av sjuttiotalet gav Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen 

tillsammans ut anvisningar för socialtjänst, skola och polis, som skulle leda till ett gemensamt 

ökat samarbete. Utvärderingar som gjorts av samverkans modeller har visat att de oftast bara 

testats tillfälligt inom olika projekt och endast under en begränsad tid. Därför har 

Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling (tidigare Skolöverstyrelsen) och 
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Rikspolisstyrelsen återkommande ställt frågan, hur en stabilare samverkan kan byggas.   I 

propositionen Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. kunde man 

konstatera att barn trots god samverkan genom åren, fortsatte att falla mellan stolarna. Efter att 

propositionen visat på det dåliga skyddet för utsatta barn beslutade riksdagen att skärpa 

lagstiftningen som handlade om skyldigheten att samverka kring barn och unga som far illa. 

2009, femtio år sedan den första rekommendationen att samarbeta kring barn och unga som far 

illa, fick Skolverket  i uppdrag av regeringen att fördela medel till pilotprojekt och stödja lokalt 

utvecklingsarbete. Syftet var att öka samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och barn- och 

ungdomspsykiatri. I uppdraget ingick ett direktiv om att sprida erfarenheter och kunskap från 

den nationella satsningen (ibid:3-4).  

Den kunskap och de erfarenheter projektet ledde fram till kan man läsa om i Erfarenheter av 

samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa (Skolverket 2010) där 

man tittat på olika samverkansprojekt och dess framgångsfaktorer och svårigheter. Som hinder 

nämns bland annat asymmetri och obalans mellan organisationerna, även politiska beslut, 

budget och uppföljning ses som hindrande faktorer för en väl fungerade samverkan. Inom de 

olika organisationerna har man sin egen verksamhetsplan som man ansvarar för. Vem som 

ansvarar för det mellanrum som uppstår mellan de olika verksamheterna är svårare att definiera, 

då ingen direkt ansvarar för det utrymmet. För att en väl fungerande samverkan ska bestå över 

tid är det viktigt att det finns en tydlig koppling till politisk nivå och tillgång till resurser. Vidare 

nämner man de tre S:en som grundläggande förutsättningar som underlättar vid samverkan. De 

tre S:en står för styrning, struktur och samsyn. Det innebär att det bör finnas en tydlig styrning 

på alla ledningsnivåer som legitimerar, ger mandat och resurser samt följer upp och utvärderar 

resultatet av samverkan. Med struktur menar man tydlighet, såsom bland annat handlingsplaner, 

riktlinjer och ansvarsfördelning. Det behöver också finnas en gemensam förståelse för 

problemet och de olika yrkesrollerna behöver vara tydliga. I och med att flera aktörer 

tillsammans ska lösa ett problem är det viktigt med en gemensam samsyn (ibid). 

D-Wester (2005) skriver i sin bok Socionomen i skolan att en kurators uppdrag i skolan baserar 

sig i förstahand på skollagen men också på socialtjänstlagen. I Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) 5 kapitlet 1a§ och skollagen (SFS 2010:800) 29 kapitlet 13§ står det att samarbete 

mellan myndigheter och organisationer skall ske när det gäller barn som riskerar att  fara illa 

och att de berörda aktivt ska verka för att samverkan kommer till stånd. Skolan och kuratorn 

måste jobba tillsammans med organisationerna för att skydda barnet i fråga, i samspel med de 

riktlinjer och regleringar som finns inom skolans eget regelverk. Skolans rektor ansvarar för att 
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elevernas skolvård skapas och hålls till den standard som har satts upp av skollagen (D-Wester 

2005:20-21). 

Enligt skollagen ska hälsovård, i form av skolsköterskor och skolläkare, erbjudas alla elever. Det 

finns dock inget krav på att det skall finnas skolpsykologer och skolkuratorer (ibid:20-21). 

Att det inte behöver finnas en kurator på varje skola enligt lag, kan innebära att en kurator har 

som uppgift att arbeta på flera skolor. Vilket i sin tur kan påverka tiden kuratorn spenderar på 

varje skola och med de elever som behöver stöd. Detta kan också belasta den tid som behövs 

för att samarbeta med andra organisationer. Som skolkurator är det av stor vikt att skapa sig ett 

brett kontaktnät då skolkuratorns arbetsuppgifter ofta kräver ett stort handlingsutrymme. Det är 

även viktigt att som skolkurator göra sig känd i olika sammanhang inom skolan och i 

lokalsamhället (D-Wester 2005:10). Det betyder att kuratorn måste presentera sig och sin 

funktion för skolpersonalen, arbetslagen, eleverna och föräldrarna (ibid:10). Vilket i sin tur 

innebär att skolkuratorn utför många varierande arbetsuppgifter i skolan. Uppgifterna kan bland 

annat bestå av att medverka på lektioner, ha enskilda samtal med elever, ha kontakt med 

föräldrar, socialtjänst, BUP, närvara på elevkonferenser och i elevhälsovården. 

Elevhälsovården har som mål att arbeta med att öka elevers välmående. 

För att eleverna på skolan skall få det skydd de behöver har skolan ett skyddsnät, vilket är det 

nätverk av kontakter såsom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, som finns för att 

skydda de mest utsatta i samhället genom olika insatser. Som förutsättning för att samarbetet 

ska kunna fungera, måste det finnas rutiner för samverkan mellan skola, socialtjänst, barn- och 

ungdomspsykiatri och habilitering (D-Wester 2005:100). Organisationerna behöver ha kunskap 

om varandras uppdrag och ha en gemensam utgångspunkt, för att samarbetet ska leda till en väl 

fungerande samverkan. Vidare nämns att det också underlättar vid samverkan att ta in ett 

barnperspektiv  (D-Wester 2005:101). 

Med elevens behov i fokus är det lättare för skolan, elevens föräldrar och olika samverkanspartners 

att samgå i en gemensam oro för elevens situation och om vad som behöver göras och hur det skall 

göras (D-Wester 2005:103). 

I socialstyrelsens rapport (2013) Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av 

insatser från flera aktörer kan man läsa att det är viktigt att det finns en helhetssyn på barnet 

och dess situation och att barnet och familjen får hjälp i rätt tid. Ofta erbjuds insatser från flera 

olika verksamheter samtidigt åt barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. För att 

samverkan ska fungera på ett bra sätt är förutsättningarna att de samverkande organisationerna 
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har tydliga mål och en tydlig ansvarsfördelning. Det är även av stor vikt för samarbetet att de 

samverkande organisationerna har kunskap och förståelse om varandras uppdrag, att 

verksamheterna genomför insatserna utifrån bästa möjliga kunskap och på ett rättssäkert sätt. 

Viktigt vid samverkan är också att insatserna följs upp. Vidare nämns att otydliga uppdrag kan 

vara ett hinder för samverkan. Inom en del verksamheter är uppdragen tydligt beskrivna, till 

exempel genom lagar. Inom andra verksamheter krävs att vårdgivare eller huvudmän 

förtydligar uppdraget i handlingsplaner eller dokument. I de uppföljningar och den tillsyn som 

gjorts av hälso- och sjukvården kring barn som har drabbats eller riskerar att drabbas av psykisk 

ohälsa, har det framkommit otydligheter kring vilken samverkansaktör som ansvarar för vad. 

Det är bland annat ovanligt att man inom verksamheter har tagit fram ett handlingsprogram för 

insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Otydlighet i de olika verksamheternas uppdrag 

kan medföra problem med gränsdragningar och i sin tur osäkerhet kring vem som ansvarar för 

vad (ibid).  

I studien Konsten med samverkan – från idéer till praktik (Eliasson 2010) nämns att skillnader 

mellan organisationer inte nödvändigtvis behöver betyda ett hinder för samverkan, istället kan 

skillnaderna leda till nya insikter och områden att ta del av. Eliasson (2010:3-4) nämner att 

skillnader mellan organisationer inte alltid behöver begränsa samverkan, istället kan det bidra 

till en fungerande samverkan. Ett samverkansprojekt kan ge förutsättningar att arbeta 

oberoende av den egna organisationens gränser och kan vara ett sätt att ta in nya idéer. Även 

om verksamheter har som uppgift att samverka kan problem uppstå, ett problem kan vara om 

organisationerna hamnar i en konkurrerande situation om vem som ska ta det legitima ansvaret. 

Omvänt kan det uppstå situationer där ingen av organisationerna vill ta ansvar för en domän 

(ibid:3-4). Vid samverkan mellan organisationer, sker det från skilda målsättningar, 

förväntningar och regelverk utifrån verksamheternas olika institutionella logiker. Det kan då 

skapas domänkonflikter om inte verksamheterna är överens om det de ska samverka om och 

vem som ska göra vad. När organisationerna istället är överens om det gemensamma samarbetet 

råder domänkonsensus mellan de samverkande verksamheterna (Eliasson 2010:37). 

I Blomqvist (2012:16) studie Samarbete med förhinder – om samarbete mellan BUP, 

socialtjänst, skola och familj framkommer att inte bara samarbetet utan även att planera ett 

samarbete ofta kan vara problematiskt i samverkans situationer. Vidare nämns att vid 

samverkan finns det faktorer som är både hämmande och gynnande för ett samarbete. Som 

hämmande för samverkan beskrivs vagt formulerade övergripande mål som i sin tur blir svåra 

att omvandla till konkreta mål och beslut vid samarbete. Även skillnader i lagar och 
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kunskapstraditioner kan utgöra hinder för samverkan. Synen på samarbete inom organisationen 

påverkar i sin tur de professionellas syn på om ett samarbete är meningsfullt eller inte (ibid:16-

17). Även kulturella traditioner inom organisationer kan vara hämmande för samverkan då de 

kan påverka status, legitimitet, värderingar och professionella yrkesroller. En oklar 

ansvarsfördelning och brist på resurser anses även kunna vara hämmade för ett samarbete 

(Blomqvist 2012:19). Som gynnade faktorer för samverkan nämns styrning, struktur och 

samsyn (Blomqvist 2012:20). Med styrning menar man att samverkan ska fungerar på alla 

nivåer även på chefs nivå. Genom tydliga mål, rutiner och arbetsfördelning skapas struktur. 

Samsyn handlar om tillit och skapas genom en gemensam syn på arbetet och att man använder 

sig av samma begrepp. Gynnande anses också vara gemensamma värderingar, att ledningen är 

positiv och skapar förutsättningar till samarbete och en tydlig organisation. Även att dela lokal 

menar man anses gynna samverkan då de olika organisationerna blir tvungna att arbeta 

tillsammans och över sina organisatoriska gränser (ibid:20-21).  

3 Tidigare forskning 
 

I följande kapitel redogör vi för kunskapsläget. Då vi i början av vårt uppsatsskrivande letade 

tidigare forskning upptäckte vi att det inte finns mycket forskning kring skolkuratorer. Vi kunde 

dock hitta några internationella artiklar och en del forskning om samverkan mellan skola och 

socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. 

 

3.1 Samverkan mellan organisationer 

Det finns många studier om samverkan som belyser samverkan ur organisations perspektiv, till 

exempel går det att läsa om samverkan och dess förutsättningar och svårigheter i boken 

Samverkan – himmel eller helvete (Danermark 2000). I boken beskriver författaren inte bara 

vad som kan vara hindrande och gynnande i en samverkansprocess, utan även hur 

organisationerna kan gå tillväga för att skapa goda förutsättningar för ett samarbete.  

Om samverkan ur ett konfliktperspektiv beskrivs i studien Samverkan som konflikt – om 

förhållandet mellan rättsliga strukturer och organisatoriskt handlande (Johansson 2013) där 

författaren menar att det går att förstå samverkan som institutionell struktur som ger olika 

förutsättningar för skilda organisationer, vilket bör förstås som ett växelspel mellan individ och 

struktur. Johansson (2013:127) nämner att man kan se samverkan ur ett institutionellt 

konfliktperspektiv då den förändrar förutsättningarna för de olika organisationernas arbete, 
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genom att normer och regler behöver förhandlas kring. Samtidigt som de samverkande 

organisationerna förväntas överskrida gränser, dela perspektiv och arbeta mot ett gemensamt 

mål är förväntningen på organisationerna att de upprätthåller sina egna perspektiv, regler och 

gränser (ibid:127). Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:183) skriver i sin studie att ett 

annat argument för förståelsen av varför organisationer strävar efter samverkan är att 

organisationer strävar efter ökad legitimitet för den egna organisationen, men också att ta del 

av resurser man själv saknar. Det kan således finnas en ekonomisk aspekt i viljan att samverka, 

genom samverkan kan man konkurrera om ansvarstagande, attraktiva resurser och 

tolkningsföreträde för att få gehör för sina intressen. Man menar att man främst samarbetar för 

egen vinning, snarare än att dela med sig av de resurser man själv har (ibid:183). 

3.2  Samverkan och yrkesroll i socialt arbete 

I Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:182) studie nämns att samverkan och samarbete 

alltid varit centralt i socialt arbete och att det under de senaste decennierna skapats allt fler 

samverkansprojekt inom välfärdssektorn. Ett av argumenten för att samverkan har fått en ökad 

betydelse i samhället anses vara det förändrade samhällsklimatet med privatisering av tidigare 

offentliga verksamheter. Bland annat har hög arbetslöshet och sjukskrivningsfrekvens lett fram 

till att skilda organisationer gemensamt behövt samordna sina resurser. Vidare nämns att 

samverkan som arbetsform är av politiskt intresse då det behövdes reformer för verksamheter 

som tidigare varit sektorsindelade, då de inte längre klarade att lösa problemen själv (ibid:182-

183). Den viktigaste aspekten för samverkan är dock för de brukargrupper som är i behov av 

hjälp (Svensson, Johnsson och Laanemets, 2008:183). Ofta kräver problematiken kring en 

brukare resurser från flera organisationer samtidigt för att klienten ska få hjälp utifrån hens 

specifika behov. Man kan inte bara behandla en del av problemet, utan klienten måste förstås i 

sitt sociala sammanhang (ibid:183).  

I tidigare forskning runt samarbete finns det en del att hämta men även om det finns en del, 

finns det inte allt för mycket om samarbete mellan skolkuratorer och den egna verksamheten 

eller andra organisationer. Detta har en grupp forskare lyft fram i sin studie Perceived Barriers 

and Facilitators to School Social Work Practice: A Mixed-Methods Study Teasley et al. 

(2012:152) som handlar om barriärer för kuratorer på skolor. I studiens  slutord nämns att det 

behövs mer forskning kring frågor som handlar om att dra ner de barriärer som skolkuratorer 

upplever som hinder vid samverkan. 
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I studien tas några av de problem upp som skolkuratorer kan råka ut för vid samverkan i en 

skolmiljö. Bland annat nämns att hög arbetsbelastning och oförstådda roller kan skapa barriärer. 

För att samarbetet i skolan skall fungera måste kuratorns roll och uppdrag förstås av resten av 

personalen. När ett samarbete fungerar och uppdragen och rollerna förstås och det finns en 

integrering, då kan skolan vara en väldigt bra arbetsmiljö. Ett fungerande samarbete leder inte 

bara till en bra arbetsmiljö för personalen, även eleverna gynnas av en effektiv samverkan. 

Skolkuratorer som arbetar i en miljö där deras roll är förstådd och samarbetet fungerar bra, är 

bättre förberedda då de blir informerade om inkommande problem (ibid:152). 

I studien Elevvård i grundskolan – Resurser, organisering och praktik  Backlund (2007:163) 

skriver författaren att det är kuratorn som främst står för samarbetet mellan skolan och externa 

aktörer, näst efter rektorn. På de skolor där det inte finns en kurator är det skolledningen som 

främst står för kontakterna med bland annat socialtjänst och barn och ungdomspsykiatrin 

(ibid:163). Vidare nämns att man från skolans sida ofta upplever höga förväntningar från 

socialtjänstens sida. Förväntningarna kan till exempel handla om att skolan genom en 

anpassning av undervisningen anses kunna lösa en elevs dåliga mående. Men att man från 

skolans sida kunde ha en uppfattning om att problemet handlade om elevens hemsituation, där 

enbart en anpassning av undervisningen inte antogs vara nog stöd för att den drabbade eleven 

skulle börja må bättre. Att socialtjänsten inte såg de problem och brister kuratorerna såg kring 

elevens situation, att man gör utredningar som läggs ner och att man inte fick feedback 

upplevdes som negativt vid samverkan (ibid:228-229).  

I studien Tales and trails from consultation: Improving interdisciplinary teams and 

collaborative practices for school social workers and teachers (Diaz 2013:41-43) skriver 

forskaren om tvärvetenskapligt samarbete i skolan och om vad som kan vara stödjande och 

hindrande i en samarbetsprocess. Som hinder för samverkan  nämns bland annat när en roll inte 

förstås eller rollens legitimitet inte är så hög, vilket kan resultera i en låg status som kan skapa 

en sämre arbetsmiljö (ibid:41-43). Den låga statusen kan bland annat leda till att 

skolkuratorerna blir  ifrågasatta om vad deras uppgift och arbete är i skolan (Diaz 2013:45). 

Som stödjande vid samverkan nämns tvärvetenskapliga team. I skolan kan ett tvärvetenskapligt 

team bestå av lärare, rektorer, skolsköterskor och skolkuratorer. Teamen hjälper till att 

förhindra att barriärer mellan praktiker uppstår i arbetsgrupper. Arbetet i grupperna förbättrar 

inte bara samarbetet, också skolkuratorns status förbättras då ömsesidig respekt kan utvecklas 

mellan praktikerna. Vidare nämns att man genom teamprocessen kan utnyttja potentialen vid 

nyskapandet av tvärvetenskapliga roller och insatser (ibid:49).  
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3.3 Skilda bestämmelser och regler mellan samverkansaktörer  

Blomqvist (2012:17) skriver i sin studie om sekretess som ett hinder för samverkan, att det inte 

är ovanligt att en organisation hänvisar till sekretessen vid klagan på informationsutbytet vid 

samverkan. Sekretessen behöver inte vara ett hinder för samverkan då vårdnadshavaren kan 

lämna ett samtycke till samarbetet. Möjligtvis kan det handla om att sekretesslagen upplevs 

komplicerad och att man därför blir försiktig i frågor som kan röra sekretess. Vidare nämns att 

anledningen till att man använder sig av samtycke och godkännande från vårdnadshavare i 

varierande grad, kan bero på olika kulturer i de olika organisationerna (ibid:17-19). Backlund 

(2007:228) beskriver samverkan som beroende av hur olika handläggare ställer sig till 

sekretessen och att ett gott samarbete handlar om att de samverkande aktörerna tillsammans 

med familjen har en öppen dialog.  

Även i Samverkan som konflikt – om förhållandet mellan rättsliga strukturer och 

organisatoriskt handlande Johansson (2013:135) beskriver författaren hur aktörer kan uppfatta 

och hantera sekretessen på skilda sätt. Vid en misstanke om ett brott mot ett barn startas 

utredningar av både socialtjänst och polis eller åklagare, där de båda organisationerna har olika 

roller. Vid denna samverkan finns det både en allmän regel om samverkan och en skyldighet 

att samverka kring barn som misstänks fara illa. Trots bestämmelsen kring samverkan så råder 

det sekretess mellan organisationerna. Aktörerna inom organisationerna måste göra 

komplicerade bedömningar av sekretessreglerna, innan information kan lämnas ut till den 

samverkande organisationen. Detta innebär att samverkan mellan organisationerna kan bli mer 

komplicerad (ibid:135-136).  Att avvägningarna av sekretessbestämmelserna bedöms olika 

exemplifieras i studien genom att man i ett barnahus inte anser sekretessen vara något hinder, 

då man lutar sig mot undantagsreglerna i sekretesslagstiftningen. Medan man vid ett annat 

barnahus visserligen inte heller anser att sekretessen är ett problem, däremot upplever man att 

många i den samverkande organisationen är oroliga för sekretessen.  Vilket man inom 

barnahuset upplever grundar sig i okunskap och osäkerhet. På ännu ett barnahus ställer man sig 

frågande till hur sekretessen fungerar (ibid:138-140).  

 

3.4 Artikel och litteratursök 

I vår uppsats har vi använt oss av avhandlingar, litteratur och artiklar som berör vår studies 

kunskapsområde. Dessa fann vi genom olika sökord som samverkan, samarbete, skolkuratorer 
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och socialtjänst. Vi har också sökt efter internationellt forskningsmaterial där vi använde oss 

av LUBsearch och SwePub. Genom att söka peer reviewed och använda oss av sökord som 

cooperation, school socialworker och interaction. Genom dessa sökningar hittade vi 

avhandlingar där vi även använde referenslistorna som tips till material vi kunde använda. 

4 Teori 

I följande kapitel redogör vi för de fyra teorier vi valt att använda oss av vid analysen av vår 

empiri. De två första teoretiska ingångar vi valt är organisationsteori Jacobsen och Thorsvik 

(2014) och samverkansteori Danermark (2000), för att analysera hur organisationer och 

samverkan kan förstås. För att analysera skolkuratorernas profession och yrkesroll har vi valt 

Brante (2009)  och Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) teorier, som teoretiska ingångar. 

 

4.1 Organisationsteori 

Jacobsen och Thorsvik (2014:11-12) nämner att organisationsteorin hjälper oss att förstå hur 

organisationer fungerar och har som mål att belysa saker som går att göra bättre. 

Organisationsteorin vill inte bara förklara vad det är som gör företag framgångsrika utan även 

vad det är som gör att de misslyckas. För att studera organisationer anser man inom teorin att 

det behövs verktyg i form av begrepp, kategorier och modeller för att få förståelse, förklaring 

och skapa förbättring (ibid:11-12).  

Organisationsteorin ser på en organisation som ett socialt system, som är medvetet konstruerat 

för att lösa särskilda uppgifter och uppnå bestämda mål (Jacobsen och Thorsvik 2014:13). Det 

är människorna och deras samspel inom organisationen man intresserar sig för. En människa 

kan representera en organisation men kan aldrig själv vara en, utan är en del av de relationer 

som skapats i ett socialt system. För att förstå en organisation måste vi därför få förståelse för 

dess grundläggande och mänskliga karaktär. För att organisationen ska kunna upprätthålla 

verksamheten är den beroende av samarbete. Organisationer är beroende av samarbete med 

andra organisationer för att få tillgång till nödvändiga resurser och även av att skaffa sig intäkter 

från det den egna organisationen producerar. Jacobsen och Thorsvik (2014:13-14) menar att 

navet i en organisations verksamhet är att den har en uppgift som ska lösas på bästa sätt och till 

minsta kostnad, av människor som jobbar på ett strukturerat sätt. Organisationer vill uppnå mål, 

antingen kortsiktiga eller långsiktiga för att tjäna pengar eller bli marknadsledande. Inom teorin 

beskriver man hur organisationer är medvetet konstruerade och skapade på ett sätt som någon 
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tror är mest effektivt att utföra en uppgift på. Organisationer har inte bara formella mål som 

ofta finns nedtecknade i dokument, utan även informella regler och riktlinjer som talar om vad 

som är accepterat (ibid:13-14). Dessa formella och informella element kan förklara betydelsen 

av att ha kunskap om varandras organisationer i vår studie. I vår undersökning ser vi 

organisationsteorin som relevant verktyg vid analysen av vår empiri, då vi menar att teorin kan 

hjälpa oss att få förståelse för hur organisationer fungerar. 

 

4.2 Samverkansteori 

Samverkan innebär att man tillsammans med andra personer eller organisationer med annan 

utbildning och andra regelverk och positioner, arbetar mot ett gemensamt mål (Danermark 

2000:13-47). Inom teorin nämns att tre typer av förhållanden är grundläggande förutsättningar 

för samverkan. Dessa tre grundläggande förutsättningar är regelverk, kunskap och organisation. 

Som förutsättning för en samverkansprocess är också att det finns en tydlig ledning och ett klart 

uttalat mål och att resurser ställs till förfogande. Ansvaret för att skapa grundläggande 

förutsättningar för en positiv samverkan ligger på ledningen som bör ha en aktiv roll. Det krävs 

att ledningen tar ansvar och har insikt och engagemang i de samverkansprocesser som planeras 

eller pågår. Medarbetarnas uppgift är att efter bästa förmåga delta, de kan inte åläggas att ta 

ansvaret för samverkansprocessen. Inom samverkansteorin anser man att det är av stor vikt att 

de som leder gruppen är lojala och har legitimitet och kompetens. Inom teorin anser man att det 

är av stor vikt att skillnader mellan de samverkande organisationernas synsätt, regelverk och 

organisatoriska strukturer har uppmärksammats, och att hindrande skillnader antingen 

undanröjts eller att det utvecklats sätt att hantera dem på. Skilda synsätt är en aspekt som inte 

bara kan leda till ett givande och tagande av kunskap, och en insikt om att man kompletterar 

varandra. Att ha olika synsätt kan också leda till en destruktiv process, om man istället går i 

kamp för att få gehör för sitt eget perspektiv. Vid samverkan är det viktigt att klargöra sina 

synsätt och kommunicera kring dem. Inom teorin menar man vidare att olika organisatoriska 

förhållanden kan skapa obalans och problem i en samverkans grupp. Vid samverkan till 

exempel mellan socialtjänst, som är en organisation som präglas av en stark politisk styrning 

och hälso- och sjukvård som är svagt politiskt styrd kan dessa olikheter leda till hinder i 

samverkan. Genom att i början av en samverkansprocess klargöra vilka lagar och regler som 

styr organisationernas arbete och på vilket vis de gör det kan problem undvikas. Vid samverkan 

kan det även vara bra att känna till varandras regelverk, för att undvika att den andra parten 

säger att reglerna inte tillåter att man gör på ett visst sätt, på grund av ovilja att förändra rutiner 
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eller okunskap (ibid:13-47). I vår studie om hur skolkuratorer uppfattar samverkan inom skolan 

och mellan socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin, menar vi att samverkansteorin är 

relevant. Teorin innebär en möjlighet att kritiskt granska och få förståelse för vad som kan 

påverka en samverkansprocess. 

4.3 Professionsteori 

Brante (2009:15) beskriver professioner som yrken som utgör avantgardet i kunskapssamhället, 

och baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning. Professionerna tillhör medelklassen och 

är enligt många samhällsvetare samhällets spjutspetsar och har en viktig integrativ funktion 

inom många områden. Inom teorin nämner man att begreppet profession är centralt för att förstå 

samhällsutvecklingen samt samhällsdynamik på interaktions- och organisationsnivå (ibid:15). 

På mikronivå finns bland annat läkare psykologer och socialarbetare som utför tjänster till 

klienter och patienter, på makronivå finns ekonomer, jurister och tekniker som utvecklar ramar 

och regler i samhället. Inom professionsteorin nämner man att det är den säkerställda 

vetenskapliga kunskapen som ger båda grupperna auktoritet och status. Vidare nämns att som 

klassiska professioner räknas bland annat läkare, ingenjör, arkitekt, ekonom och veterinär. 

Sjuksköterska, socialarbetare och lärare räknas som semiprofessioner, som alternativ till 

begreppet semiprofession nämns nya professioner eller välfärdsstatens professioner. 

Semiprofessionerna har i modern tid expanderat i och med utvecklingen av välfärdssystemen 

(ibid:16). För att förklara vad professioner är inom teorin görs en indelning av fem 

karakteristika, abstrakt kunskap, osäkerhet/risk (O/T) relationen, förtroende, utbytbarhet och 

tillgångspunkt. Som sammanfattning av begreppen nämns att professionella yrken är 

förmedlare av abstrakta kunskapssystem, som ger individen förmågan att utföra handlingar som 

uppfattas som svåra och värdefulla av klienten och allmänheten.  I professionsteorin tar man 

upp att begreppet Abstrakt kunskap betyder att professioner kan fånga och inkorporera nya 

problem och skapa och monopolisera nya problemområden i kompetensområdet. Det är viktigt 

att kunskapssystemen befinner sig på en praktiskt relevant abstraktionsnivå som gör det möjligt 

att införliva nya och gamla problem förtroendefullt. Inom professionsteorin tar man upp hur 

begreppet osäkerhet/risk (O/T) relation är kopplat till professionell status. Teorin beskriver hur 

professionell status är kopplat till kulturell uppfattning och den mängd osäkerhet en profession 

behandlar. Det moderna livet karakteriseras av risker och osäkerhet för att minska dessa båda 

anlitas professionella. Vidare nämner man inom teorin att det är viktigt att professionen har en 

balans mellan osäkerhet och teknik. Om osäkerheten är för hög har professionen svårt att skapa 

förtroende för sin verksamhet och om den blir för teknisk kan professionen lätt övertas av andra 
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yrkesgrupper. Inom professionsteorin beskrivs begreppet Profession och förtroende som 

handlar om att förtroenderelationer skapas och bevaras genom att professioner bland annat visar 

upp en strikt yrkesintegritet, diskretion och betoning av kollegialitet. Endast andra 

professionella anses kapabla att korrekt bedöma kompetensen hos den enskilde yrkesutövaren. 

Förtroendet för yrkeskåren som helhet är viktig. Begreppet  Profession och utbytbarhet  

beskriver att kårens färdigheter och kompetens inte ska kunna skiljas åt mellan enskilda 

yrkesutövare, vilken individ som helst inom kompetensområdet ska vara kapabel att utföra 

uppgiften. Inom professionsteorin utgörs begreppet Tillgångspunkter av klienters och det 

övriga samhällets förtroende för abstrakta kunskapssystem som representeras och förmedlas av 

de professionella (ibid:25-28). Vi menar att professionsteorin är användbar i vår studie då den 

kan hjälpa oss att förstå skolkuratorernas uppfattningar om sin profession och yrkesroll. 

 

4.4 Handlingsutrymme 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:74-91) menar att det finns olika synsätt som 

kännetecknar professioner och vad professioner är. Oberoende av vilket synsätt så finns det 

vissa karaktäristika som förknippas med professioner. Dessa professionsspecifika kriterier är 

vetenskaplig auktoritet eller professionell expertis, allmänhetens förtroende, autonomi, en 

avgränsad jurisdiktion, egna yrkesorganisationer och professionell etik. Vidare nämns att 

kriterierna kan hjälpa oss att förstå i vilken grad en verksamhet eller viss företeelse kan räknas 

som professionell. Med Vetenskaplig auktoritet eller professionell expertis menar man inom 

teorin att professionella genom sin utbildning skaffat sig en abstrakt kunskapsbas som gör att 

professionen och den professionella anses bättre lämpad att lösa specifika arbetsuppgifter. 

Allmänhetens förtroende är viktigt för professionen, om omgivningen inte är övertygad om att 

just den kunskapen och de tjänster som erbjuds är de bästa kan professionen förlora status och 

aktning i samhället. Inom teorin menar man att kunskapen därför behöver betraktas som 

nödvändig och lämplig av allmänheten. Begreppet Autonomi beskriver att den professionelle 

har möjligheten att självständigt planera och utföra yrket. Vidare nämns inom teorin att 

autonomi begränsas genom det sociala och samhälleliga system en profession verkar inom och 

kan därför inte anses särskilja professioner från andra yrkesgrupper. Graden av autonomi 

regleras därför av organisatoriska förhållanden. Avgränsad jurisdiktion avser den domän och 

det område professionen verkar inom och gör anspråk på. För att uppnå maximal jurisdiktion 

har professionen ensamrätt att planera, utforska förhållanden, utföra tjänster och kontrollera 

medlemmarnas utbildning. Inom teorin menar man att egna yrkesorganisationer är viktiga för 
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professionen och för att den ska erhålla status. Genom intresseorganisationer kan 

kunskapsbasen, professionens intressen och den egna jurisdiktionen bevakas och tillvaratas. 

Professionell etik beskrivs som nödvändigt för en profession, för att den ska kunna visa att den 

handlar på ett godtagbart vis för allmänheten. För att erhålla förtroende skapar professionen 

särskilda etikkoder som har som syfte att inskola nya medlemmar och att visa enighet och 

trygghet för allmänheten (ibid:74-91).  

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:94-105) skriver att socialarbetarens yrkeskompetens 

och yrkesroll formas utifrån personlighet och formella aspekter. Inom teorin nämner man att 

yrkesroller definieras av organisationer och är till en del kontextberoende. För att få förståelse 

för vad en yrkesroll är tas begreppen roll, yrkesroll, yrkeskompetens och socialisering in i 

yrkesrollen upp och förtydligas. I teorin beskrivs begreppet Roll som kopplat till rättigheter och 

skyldigheter i en given position i ett socialt system. Yrkesroll beskrivs dels som en social roll 

kopplad till en uppgift i en organisation som är styrd av formella regler. Dels också till hur den 

enskilda personen tolkar sin roll i samspel med andra i gruppen, sina egna och samhällets 

förväntningar. Yrkeskompetens menar man inom teorin, innefattar kunskaper från teori och 

praktik och utvecklas yrkesspecifik utifrån i vilken organisation socialarbetaren arbetar.  

Författarna inom teorin menar att Socialisering in i yrkesrollen handlar om socialarbetarens 

anpassning in i rollen och beskrivs som en socialisationsprocess utifrån fyra begrepp. 

Socialisering innebär att socialarbetaren övertar och internaliserar värden, identifikationer och 

den verklighetsuppfattning organisationen har. Disciplinering menar man handlar om att 

socialarbetaren lär sig skilja mellan personliga värderingar och de krav som ställs på tjänsten, 

begreppet är beroende av styrkan i socialiseringen. Inom teorin menar man att Kontroll handlar 

om att socialarbetaren måste anpassa sig efter de beslut en överordnad fattar gällande 

socialarbetarens arbetsuppgift. Socialarbetaren har att välja på att antingen anpassa sig till 

beslutet eller agera utifrån andra alternativ. Med Utbildning menar man att socialarbetaren ska 

lära sig hantera rollens och organisationens möjligheter och begränsningar. Anpassningen in i 

rollen handlar även om att socialarbetaren lär sig arbetsplatsens specifika språkkod. En annan 

aspekt av yrkesrollen är den personliga, som handlar om normer, personlighet, föreställningar, 

moral och erfarenheter, som färgar hur yrkesrollen formas (ibid:94-105). Vi menar att teorin är 

användbar i vår studie då den kan hjälpa oss att kritiskt granska och få förståelse för hur 

skolkuratorerna uppfattar sin profession och yrkesroll. 
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5 Metod 
 

5.1 Metodmässiga överväganden 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar om skolkuratorers uppfattningar om samverkan 

inom skolan och mellan andra organisationer, samt hur skolkuratorerna upplever att deras 

yrkesroll och profession uppfattas och hur denna samverkan påverkar dem i sitt arbete, har vi 

använt oss av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer (Levin 2008:38). I vår studie 

har vi undersökt skolkuratorers uppfattningar av samverkan genom ett induktivt perspektiv. Ett 

induktivt perspektiv strävar efter att tolka och förstå. 

Syftet med vår studie är att få en fördjupad förståelse av skolkuratorers subjektiva upplevelser. 

Vi vill således få ett inifrån perspektiv för att undersöka hur upplevelsen och uppfattningen av 

samverkan påverkar dem, därför anser vi att en kvalitativ metod passat bäst. Bryman (2011:371) 

nämner att kvantitativa forskare inriktar sig på ett makroperspektiv och är intresserade av att 

mäta och generalisera företeelser i det sociala livet. En kvantitativ forskare provar teori och 

begrepp genom att strukturera och styra undersökningen genom sina intressen och frågor medan 

det i en kvalitativ undersökning är deltagarnas perspektiv som uppfattas som viktigt och är det 

som genererar teori och begrepp i undersökningen. Kvalitativ forskning är således 

processinriktad och fokuserad på deltagarnas beteenden i sociala situationer och den mening 

beteendet rymmer medan kvantitativ forskning ger en mekanisk bild av den sociala 

verkligheten där man mer betonar relationer mellan variabler (ibid:371-372). 

I vår studie vill vi veta hur uppfattningen om samverkan påverkar skolkuratorer i deras arbete. 

Ahrne och Svensson (2015:10) nämner att kvalitativ data inte mäts, istället räcker det med att 

konstatera att fenomen såsom känslor, upplevelser och tankar finns, i vilka situationer de 

förekommer och hur de fungerar. Genom kvalitativa metoder är det lättare att se samhällslivets 

nyanser i sitt sammanhang med normer och värderingar (ibid:12). 

För att fånga upp skolkuratorernas subjektiva upplevelser ansåg vi att semistrukturerade 

intervjuer var bäst lämpade för inhämtningen av vår empiri. Vi har använt oss av en 

intervjuguide med olika teman (se bilaga 2), under intervjuerna har vi anknutit till vad 

intervjupersonerna sagt och ställt följdfrågor. Bryman (2011:415) beskriver hur 

intervjupersonen vid en semistrukturerad intervju har stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt. Inte bara frågorna i intervjuguiden kan ställas, forskaren kan utgå från vad intervjupersonen 

sagt och formulera nya frågor under samtalet (ibid:415). 
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5.2 Metodens förtjänster och begränsningar 

Vårt val av kvalitativ metod grundar sig i fördelen med att deltagaren och inte forskaren styr 

processen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015:53) skriver att som verktyg är intervjuer 

många gånger oslagbart då man på kort tid kan få höra många personers syn på ett 

samhällsfenomen. Vi har valt att undersöka skolkuratorers uppfattningar av samverkan och hur 

den påverkar dem i deras arbete. Valet av semistrukturerad intervju grundade sig i att vi ville 

använda oss av några temafrågor och sedan ställa frågor som grundade sig i det informanterna 

sade så att intervjuerna blev flexibla och utgick från intervjupersonen och det den hade att 

berätta om sina upplevelser. Vi har vid inledningen av varje intervju bett informanten om 

samtycke till att vi spelar in intervjun, därefter har vi transkribera intervjun snarast möjligt. 

Genom de inspelade intervjuerna kunde vi både vara uppmärksamma på vad och hur 

intervjupersonerna svarade. Även om vi var två intervjuare hade det blivit svårt att hinna med 

att anteckna allt som sades och hur det sas, samtidigt som nya frågor ställdes. Vi har dock under 

intervjuerna varit uppmärksamma på att en inspelning ibland kan upplevas som obehaglig av 

intervjupersonen och risken har funnits att informanten inte öppnat sig och berättat som vi 

förväntat oss. Bryman (2011:428-429) nämner att det bland dem som godkänner att forskaren 

använder sig av inspelning vid intervjun kan finnas de som inte kommer över sin oro och blir 

hämmade, vilket kan leda till att intervjun inte blir så givande som det var tänkt. Fördelen med 

att spela in intervjuer är att det går att gå tillbaka och lyssna av inspelningen upprepade gånger 

vid behov. Som nackdel nämner hen att man behöver ha en bra utrustning och att det är 

tidskrävande att både intervjua och transkribera. Vid analysen har man sedan mycket papper att 

gå igenom (ibid:428-429). Ännu en nackdel med intervju kan vara att forskaren tolkar det som 

kommer fram i intervjun på ett annat sätt än intervjupersonen menat (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne 2015:53). 

 

5.3 Urval & undersökningspopulation 

I vår studie har vi använt oss av ett målinriktat urval då vi avsett att intervjua personer som är 

relevanta för vår problemformulering. Fokus ligger på skolkuratorers uppfattningar av 

samverkan. För att genomföra vår undersökning, under den tidsram vi hade, har vi intervjuat 

åtta skolkuratorer, vi har funnit informanter genom de kontakter vi knutit under praktiken. Då 

en av oss gjort sin praktik inom skolan föll det sig naturligt att vi frågade och använde oss av 

den skolkuratorn och hens kontakter som informanter för vår undersökning. Informanterna i 
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vår studie var alla utbildade socionomer och hade arbetat som skolkuratorer mellan 4 månader 

och tjugotvå år. Informant K1 hade arbetat inom yrket i tjugotvå år, informant K2 i två och ett 

halvt år, informant K3 i fem månader, informant K4 i tre och ett halvt år, informant K5 i fem 

år, informant K6 i tre år, informant K7 i knappt fyra månader och informant K8 i åtta månader.  

Bryman (2011:434) skriver att målinriktat urval rekommenderas som urvalsteknik i kvalitativ 

forskning som grundar sig på intervjuer. Samplingstekniken är av ett strategiskt slag och 

försöker skapa en överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågor (ibid:434). Vidare 

nämns att när forskaren använder sig av ett målinriktat urval är det i grunden av strategiskt slag, 

där man försöker skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. 

Intervjupersonerna ska således vid ett målinriktat urval, vara relevanta för undersökningens 

forskningsfrågor (ibid:434). I vår studie har vi haft för avsikt att undersöka skolkuratorers 

uppfattningar om samverkan, skolkuratorerna har därför varit relevanta att intervjua i vår 

undersökning.  Då vi använt oss av en skolkurator en av oss tidigare knutit kontakt med och 

hens kontaktnät har vi använt oss av snöbollsurval som angreppssätt för vår studie. Genom ett 

målinriktat urval har vi således inriktat oss på enbart skolkuratorer. Därefter har vi använt oss 

av snöbollsurval som angreppssätt genom att använda oss av en skolkurators kontaktnät, för att 

på så sätt finna fler intervjupersoner för vår studie.  Bryman (2011:196) nämner snöbollsurval 

som ett slags bekvämlighetsurval då tillvägagångssättet handlar om att forskaren inledningsvis 

kontaktar några få personer för att därefter använda sig av de sociala kontakter dessa har för att 

få kontakt med fler informanter. Anledningen till att vi använt oss av ett målinriktat, strategiskt 

och snöbollsurval som angreppssätt är att man som skolkurator oftast arbetar ensam inom yrket 

på arbetsplatsen och vi därför inte haft möjlighet att intervjua ett antal informanter på samma 

arbetsplats. Utifrån skolkuratorernas arbetssituation har vi därför genomfört intervjuer med 

skolkuratorer från olika arbetsplatser. 

 

Undersökningens tillvägagångssätt 

För att hitta åtta skolkuratorer till de intervjuer vi behövde för vår undersökning kontaktade vi 

först en kurator från vår praktikperiod som hade yttrat sig om samarbete, vilket på ett sätt 

startade denna undersökning. Först frågade vi om hen ville ställa upp på en intervju och 

förklarade för hen vad det skulle handla om. Vi frågade sen om hen kunde, via sina kontakter 

med andra skolkuratorer tilldela oss information för att kontakta fler kuratorer eller kontakta 

dem åt oss för att de sedan skulle ta kontakt med oss.  
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Vi kontaktade sedan en samordnare för alla kuratorer i Malmö för att få en komplett lista på 

alla kuratorer. Denna lista skickades till oss via e-mejl. Listan vi fick av kurator samordnaren 

bestod av 63 skolkuratorer.  Vi ringde alla kuratorerna genom att gå listan igenom från början 

till slut. Till sist fick vi kontakt med sju skolkuratorer som var intresserade av att ställa upp på 

intervjuerna. Därefter skickade vi ut vårt informationsbrev åt dessa sju. Därmed hade vi åtta 

informanter.  

 

5.4 Metodens tillförlitlighet 
Inom kvantitativ forskning är begreppen reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att få en 

bild av kvaliteten i en undersökning (Bryman 2011:351). Inom kvalitativ forskning diskuteras 

hur relevanta dessa begrepp är, främst begreppet validitet som rör mätning, som inte är av 

intresse för en kvalitativ undersökning (ibid:351). Istället för begreppen reliabilitet och validitet 

kommer vi i vårt resonemang om vår undersökning använda oss av begreppet tillförlitlighet och 

de fyra delkriterier som begreppet står för och som vart och ett har en motsvarighet till i 

kvantitativ forskning (Bryman 2011:354). 

Först nämns trovärdighet som en motsvarighet till intern validitet (Bryman 2011:354-355). 

Begreppets innebörd handlar om att det inte bara finns en social verklighet utan att det kan 

finnas många. Kan det finnas många beskrivningar av en social verklighet är det trovärdigheten 

i forskarens beskrivning som ligger till grund för hur den accepteras i andra människors ögon. 

Genom att tydligt beskriva hur vi kommer att genomföra vår undersökning och hur vi kommer 

fram till våra resultat, försöker vi undvika bristande transparens. Bryman (2011:370) nämner 

att kvalitativa forskningsrapporter ibland kan vara oklara med hur forskaren gått tillväga för att 

genomföra sin undersökning och hur hen kommit fram till sina slutsatser. Vidare nämns att 

denna bristande transparens är något kvalitativa forskare försöker komma till rätta med 

(ibid:370). 

Överförbarhet svarar mot extern validitet och handlar om att forskaren istället för som i 

kvantitativ forskning strävar efter bredd strävar efter djup och det unika i kontexten (Bryman 

2011:355). Det viktiga i kvalitativ forskning är fylliga och täta beskrivningar av detaljer i en 

kultur som kan hjälpa andra personer att bedöma hur pass resultaten går att överföra till en 

annan miljö (ibid:355). 

Pålitlighet nämns som en motsvarighet till reliabilitet. För att forskare ska kunna bedöma 

undersökningens tillförlitlighet ska man använda sig av ett granskande synsätt av alla delar i 
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undersökningen (Bryman 2011:355). Alla forskningsprocessens delar ska vara fullständigt 

öppna, tillgängliga och redogjorda för, så kollegor kan användas som granskare och bedömare 

av kvaliteten på undersökningen (ibid:355). Under vår studie har vi haft hjälp av en handledare 

som granskat och bedömt vår undersökning under vår uppsatsprocess. I slutet av kursen 

kommer vi även att bli granskade och opponerade på av andra studenter under ett seminarium.  

Möjlighet att styrka och konfirmera motsvarar objektivitet och handlar om att trots att det inte 

går att se objektivt på samhällsforskning ska forskaren försöka säkerställa att denne agerat 

utifrån god tro (Bryman, 2011:355-356). Personliga värderingar och förutbestämda teoretiska 

inriktningar ska inte ha påverkat hur forskaren utfört eller kommit fram till slutsatserna i en 

undersökning. En av granskarnas uppgifter är att bedöma i vilken utsträckning resultaten går 

att styrka (ibid:355-356). 

Vi är medvetna om att vår personliga kunskap och erfarenhet av samverkan under vår praktik 

kan påverka undersökningens resultat. En av informanterna vi har intervjuat i vår undersökning 

har dessutom varit handledare åt en av oss studenter. Detta gör att vår position i relation till 

både problemet och undersökningspersonen kan vara problematisk för vår studie. Vi har 

hanterat relationen till vår position genom att använda oss av öppna frågor i vår intervjuguide. 

Då vi från början har en förförståelse om problemet är det viktigt att vi utför vår undersökning 

med en så medveten öppenhet som möjligt. Under vår bearbetning av vår insamlade empiri var 

det viktigt att vi var medvetna om att vår förförståelse om problemet kan göra att vi påverkas 

att tolka empirin utifrån den. Vår förhoppning var att våra informanter samtyckte till att vi 

spelade in intervjuerna, vilket de också gjorde. Genom att vi spelade in samtalen kunde vi 

härigenom kontrollera att vi uppfattat samtalet utifrån informanten, då det fanns en möjlighet 

att spela upp intervjun flera gånger och på så vis minimera att vi tolkat empirin utifrån vår 

förförståelse. Bryman (2011:442-443) nämner att reaktiva effekter och påverkan inte är lätt att 

undvika. För en informant kan vetskapen om att denne blir intervjuad för en undersökning göra 

att personen inte beter sig naturligt (ibid:442-443). Vi var tvungna att inte bara vara 

uppmärksamma på vår egen position utifrån vår erfarenhet av problemet utan även på 

informanternas reaktiva effekter och då särskilt informanten som den ene av oss haft som 

handledare. Relationen till informanten kunde å andra sidan gjort att intervjupersonen kände 

sig mer bekväm och öppnade sig lättare under intervjun. 
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5.5 Bearbetning av material och analys      

I vår undersökning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som vi spelat in. Innan 

intervjuerna frågade vi informanterna om de gav oss tillåtelse till att spela in samtalet. Alla åtta 

informanter gav oss den tillåtelsen. Om någon informant inte velat att vi spelade in, hade vi fört 

anteckningar istället. Jönsson (2010:57) skriver att empirin från inspelade intervjuer håller en 

högre kvalitet än om forskaren bara fört anteckningar under intervjun. Vi har utfört intervjuerna 

med hjälp av en intervjuguide med att antal frågor över teman relevanta för vår studie. Därefter 

har vi ställt följdfrågor utifrån intressanta synpunkter som kommit fram under intervjuerna. På 

så vis har intervjuerna blivit flexibla och informanterna kunnat utforma sina svar på sitt eget 

vis. Efter varje intervju transkriberade vi empirin snarast möjligt. Därefter kodade vi våra 

utskrifter och såg om det fanns gemensamma samband mellan olika ord och fraser. Jönsson 

(2010:56) nämner att kodningen hjälper till att strukturera empirin och syftar till att synliggöra 

mönster och samband. Vidare nämns att kodning är en del av analysen (ibid:56). Därefter har 

vi delat in koderna i olika kategorier utifrån våra frågor i intervjuguiden och intressanta teman 

som visat sig under vår kodning, och kopplat dem till teori och tidigare forskning och därefter 

påbörjade vi analysen av vår empiri. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Vi har utfört vår undersökning ur ett etiskt perspektiv och följt de etiska riktlinjer som finns för 

samhällsvetenskaplig forskning. Daneback & Månsson (2008:166) skriver att det sedan länge 

finns fyra etablerade forskningsetiska principer, bland forskare. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid:166). 

Informationskravet innebär att vi måste informera våra informanter om studien och dess syfte 

och att de medverkar frivilligt. Vi har då vi kontaktade våra informanter via mail eller telefon 

inför intervjuerna informerat dem om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt och att de 

kan avbryta sin medverkan när de vill. I den utsända informationen har vi även informerat om 

att vi har tystnadsplikt.  

Samtyckeskravet innebär att vi behöver ha informantens samtycke till hens deltagande i vår 

studie. Vi behövde således informera informanterna om hur intervjun kom att utföras. Nygren 

(2012:32) nämner att informerat samtycke är en grundbult i ett forskningsetiskt tänkande, det 

hänger ihop med att man utsätter informanten för en risk och att det etiska kravet på samtycke 

då väger tungt. 
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Konfidentialitetskravet innebär att vi inte får avslöja deltagarnas identitet för obehöriga eller i 

vårt material. Vi har avidentifiera informanterna i vår studie så att utomstående inte får veta 

vem de är. Vi får heller inte sprida vidare etiskt känsligt material. Kalman & Johansson 

(2012:44) beskriver hur informanter inom olika samhälleliga verksamheter genom sitt 

deltagande i forskningen bidrar med personlig data genom att de berättar om sitt liv och sina 

erfarenheter knutna till den position de har inom en verksamhet. Vidare nämns vikten av 

anonymisering och konfidentialitet som mycket viktig vid en sådan forskningssituation då 

informanterna berättar om sina personliga erfarenheter (ibid:44). 

Nyttjandekravet innebär att vi endast får använda den insamlade empirin om våra informanter, 

för vårt forskningsändamål. Kalman & Lövgren (2012:14) nämner att nyttjandekravet är nära 

kopplat till konfidentialitetskravet genom dess tydliga värnande om informanterna integritet. 

Deltagarna ska känna sig trygga med att de uppgifter de lämnar inte används på fel sätt 

(ibid:14). 

För att säkerställa att vi uppfyllt de etiska reglerna i vår studie har informanterna i god tid innan 

intervjun, fått ett informationsbrev via mail (se bilaga 1). Där vi presenterat oss och informerat 

informanterna om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas närhelst de 

vill. Vidare har vi informerat informanterna om att de kommer att avidentifieras så resultatet 

inte går att koppla till en enskild individ, och att vi har tystnadsplikt.  Vi informerade också 

informanterna om att alla uppgifter kommer behandlas konfidentiellt och endast kommer att 

användas i vår undersökning och oåtkomligt för utomstående. Vid varje enskild intervju fick 

informanterna läsa och skriva under en samtyckesblankett, där vi än en gång informerade om 

att de uppgifter som samlas in är konfidentiella och kommer att behandlas på ett sådant sätt att 

informanternas identitet inte avslöjas för obehöriga. Och att intervjun kommer att förstöras när 

uppgiften är examinerad. Alla uppgifter från intervjuerna har förvarats inlåsta av oss studenter. 

I studien har informanterna för att säkerställa att deras identitet inte kan avslöjas, blivit nämnda 

som K1, K2, osv. 

 

5.7 Arbetsfördelning 

Under den tid vi har tillbringat för att göra denna studie har vi delat upp arbetet jämt mellan 

oss, vi har samarbetat igenom hela arbetet både tillsammans och var för sig. Under den tid vi 

spenderat att skriva åtskilda höll vi en konstant kontakt genom att ringa till varandra för att 

hålla oss uppdaterade och genom att diskutera texterna vi skrivit. Vid de intervjuer som vi 

gjorde var båda deltagande vilket underlättade vid uppföljningsfrågor då en kunde tänka på 



27 
 

saker som den andre inte tänkte på vilket var en fördel när vi senare analyserade den empiri vi 

fick. Även transkriberingen fördelades jämt mellan oss eftersom det påskyndade processen. 

 

6 Resultat och analys 

I följande kapitel redovisar vi en integrerad resultat- och analysdel utifrån den insamlade 

empirin. För insamlandet av vår empiri valde vi att hålla oss till skolkuratorer som arbetade på 

skolor i olika stadsdelar i Malmö. Våra åtta informanter var alla utbildade socionomer och hade 

arbetat som skolkuratorer mellan 4 månader och tjugotvå år. Informant K1 hade arbetat inom 

yrket i tjugotvå år, informant K2 i två och ett halvt år, informant K3 i fem månader, informant 

K4 i tre och ett halvt år, informant K5 i fem år, informant K6 i tre år, informant K7 i knappt 

fyra månader och informant K8 i åtta månader. Vårt material består av åtta semistrukturerade 

intervjuer som tidigare nämnts, som analyseras utifrån våra fyra valda teorier och tidigare 

forskning. Vi har valt att dela in kapitlet i de tre teman som vuxit fram ur vår empiri. Dessa är 

6.1 Skolkuratorns yrkesroll och legitimitet, 6.2 Samverkan och 6.3 Sekretess. 

 

6.1 Skolkuratorns yrkesroll och legitimitet  

Ett av de tydliga mönster som framkom vid kodningen av vår empiri var hur skolkuratorerna 

upplevde att deras uppdrag uppfattades av samarbetsaktörer både inom den egna verksamheten 

och av externa aktörer inom andra organisationer. Även skolkuratorerna själv upplevde i början 

av sin karriär att det de trodde en skolkurator arbetar med inte riktigt stämde med de uppgifter 

de i själva verket hade och att det fanns en stor osäkerhet kring uppgiften. Under intervjuerna 

framkom inte bara hur informanterna upplevde att olika samarbetspartners uppfattade dem, utan 

även hur de i början av sina karriärer som skolkuratorer hade fått arbeta med att jobba sig in i 

verksamheten för att tydliggöra sitt uppdrag.  

 

Hur skolkuratorerna uppfattar sin egen yrkesroll 

Även för skolkuratorerna själv upplevdes uppdraget ofta som oklart kring hur en skolkurator 

egentligen arbetar och att det tog tid att som ny kurator arbeta sig in på arbetsplatsen. Vid en av 

intervjuerna uttryckte en informant sig så här: 
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K4 - När man är ny som socionom i en skola så går all tid till att vara ny, det är lite omtumlande att 

börja jobba i skolans värld och tar tre terminer att landa. 

Intervjuaren - Var det så du kände dig när du började? 

K4 – Ja, absolut, det var en chock, ja. 

 

Mönstret av skolkuratorns arbetes komplexitet visade sig genom alla våra intervjuer. En av 

informanterna beskriver sin upplevelse av sitt uppdrag så här: 

 

K8 - Där känner jag det finns ett stort behov av att tydliggöra min roll och vad som är mitt uppdrag, 

så känner jag nog, för vi har ju en väldigt flytande tjänst. Det står i någon formulering om att kuratorn 

skall vara hjälplig för att stötta den enskilde i sin sociala situation i skolan och det skall vara enskilda 

samtal och sen heter det att vi skall arbeta främjande och förebyggande och så vidare och vi skall 

vara en del av elevhälsoteamet, så det kan ju vara svajigt. 

 

Att uppfattningen om vad en skolkurator arbetar med och hur uppdraget kan se ut, kunde variera 

mellan individer och tydliggörs under intervjuerna när en av informanterna svarar så här på 

frågan om hen skulle vilja att hens uppdrag var lite tydligare: 

 

K8 - Ja, det tror jag, jag är ju förespråkare av att skolkuratorns uppdrag behöver tydliggöras. Det är 

många som skulle säga, ”nej, det är guld och det skall vara fritt”. Men jag är förespråkare av att mina 

kolleger som arbetar här på skolan skall veta att, här kan kuratorn vara behjälplig eller nej, det här 

är en fråga för ledningen eller ja, vad det nu skulle kunna vara. 

 

Otydligheten kring vad arbetet handlar om för en skolkurator framträdde i alla intervjuerna. 

Tydligast var det vid intervjuerna med de skolkuratorer som arbetat kortast tid inom yrket eller 

då skolkuratorerna beskrev hur de i början av sin karriär så att säga byggde upp sin yrkesroll. 

Hur skolkuratorerna uppfattade sin roll och sitt uppdrag kan tolkas utifrån Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008:77) teori om professioner som beskriver att professionalisering på 

individuell nivå för att fullgöra en yrkesutövning, handlar om den process som en individ 

genom utveckling av kompetenser och speciella förmågor genomgår. En av informanterna som 

arbetat som skolkurator i tre och ett halvt år uttrycker sig så här om sin erfarenhet av 

kuratorsjobbet: 

 

K4 - Min yrkesroll, i mitt kunnande, där har jag förändrats jättemycket och sen är jag också i den 

åldern där jag inte är så himla försiktig eller rädd för vad folk tycker, eller ängslig över att man ska 

tycka någonting om mig. 
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Informanternas uppfattning kan förstås ur vad Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:94-

95) skriver om i teorin om yrkesroller och yrkeskompetens om hur yrkesrollen formas för en 

socialarbetare. Som grund ligger socionomutbildningen, yrkesrollen formas sedan efter de 

specifika organisatoriska och professionella förutsättningarna och hur individen tolkar rollen 

beroende på personlighet och livserfarenheter. Socialarbetarens yrkesroll blir därför olika i 

olika organisationer (ibid:94-95). I vår empiri framkom att de informanter med längre 

erfarenhet av arbetet som skolkurator, i början av sin karriär hade fått bygga upp sin egen roll 

inom verksamheten.  

 

Hur skolkuratorerna upplever att deras yrkesroll uppfattas inom verksamheten 

Några av skolkuratorerna beskrev hur de fått lära upp sina chefer och övrig personal på 

arbetsplatsen, vad en kurator gör och kan användas till. Inte bara inom den egna verksamheten 

visade det sig att det fanns en stor okunskap om vad en kurator egentligen arbetar med, även 

föräldrar och externa samverkansaktörer uppfattade skolkuratorns arbete på ett sätt som inte är 

förenligt med det uppdrag en skolkurator har. I vår studie upplevde det stora flertalet 

informanter i motsats till vad  Brante (2009:27) beskriver i professionsteorin om hur 

framgångsrika professioner har ett starkt förtroende av allmänheten och att det finns en allmän 

uppfattning om de svårigheter och den betydelse verksamheten har. Vidare nämner hen att 

professionernas förtroende backas upp och bevaras bland annat genom en strikt yrkesintegritet 

och betoningen av kollegialitet (ibid:27). En av informanterna svara så här på frågan om hen 

känner att lärarna förstår hens roll och uppgift: 

 

K8 - (skratt) Nä, sa jag nu spontant, men jag får säga, både ja och nä. Men min först känsla var nä. 

Och det har väl mycket med förväntan att göra. 

 

Så här svarar en annan av informanterna på frågan om hen upplever att man inom skolans 

verksamhet förstår skolkuratorns roll: 

 

K6 - En del har skickat mig på uppdrag som går utanför kurators jobb, att hjälpa till att dekorera ett 

klassrum. Det var faktiskt rektorn som gjorde det. 

 

En av informanterna beskriver sin första tid som skolkurator på sin arbetsplats så här: 

 

K5 - De hade inte jättebra erfarenhet av kurator här innan, kuratorn hade väldigt låg status här innan 

och en person med låg status har ju väldigt svårt att påverka, så det är det man behöver jobba med, 
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liksom jobba upp sin status som kurator på en skola eftersom du är ensam i din yrkesroll. Nu om jag 

säger någonting så lyssnar majoriteten i alla fall. 

 

I en övervägande del av intervjuerna som nämnts ovan framkom inte bara att många lärare och 

rektorer inte riktigt förstod skolkuratorns roll, det var vanligt att även föräldrar hade en annan 

förväntan på vad en skolkurator arbetar med än vad som är den egentliga uppgiften. En av 

informanterna beskriver sin upplevelse av föräldrarnas uppfattning om vad en kurator i skolan 

har för roll: 

 

K3 - Föräldrar dom tror att jag har mycket mer koppling till socialtjänsten. Jag upplevt att dom på 

något sätt ser mig lite som soc. 

[…] 

Där finns det någon otydlighet också i vad jag som kurator gör och det är också många som är 

behandlare att många tror att jag också är behandlare, att jag kör  KBT och då får man vara tydlig 

med att det är samtal, för att lätta lite på hjärtat.  

 

Informanternas beskrivningar av hur deras yrkesroll och låga status uppfattas stämmer väl 

överens med vad Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:82) skriver om i teorin om 

professioner, att det inte räcker med en gemensam kunskapsbas för att en yrkesgrupp ska anses 

vara en profession. Kunskapen måste erkännas och betraktas av andra som lämplig för de 

uppgifter professionen väntas utföra. Om inte omgivningen och allmänheten anser att den 

kunskap och de tjänster professionen erbjuder är de mest adekvata, kan professionen förlora 

status (ibid:82). Informanterna uppfattade inte bara vid samverkanssituationer att det fanns 

dålig kunskap om deras roll utan även vad deras uppdrag var. 

 

Hur informanterna uppfattar rektorernas förståelse av skolkuratorns uppdrag 

En av våra frågor under intervjuerna handlade om hur skolkuratorerna ansåg att samarbetet 

mellan dem och rektorn fungerade. Framträdande i vår empiri var att informanterna upplevde 

att det fanns en osäkerhet kring hur rektorerna både förstod deras uppgifter i skolan och hur de 

jobbar. En informant beskrev hur hen för att förtydliga sitt uppdrag hade utbildat sin rektor: 

 

K5 - När jag kom tillbaka hit och blev anställd då började jag med en verksamhetsplan, började 

utbilda min rektor ”det här är det en socionom kan göra, det här kan du använda mig till” och var 

väldigt tydlig med att det här är rimligt och jobbade med mål per termin och sådana saker. 
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En annan informant beskrev hur hen som ny skolkurator då skolan fick en ny rektor, 

tillsammans med rektorn samarbetade för att bygga upp elevhälsan tillsammans och beskrev 

arbetet som dynamiskt och roligt. Att det var viktigt för informanterna att deras arbete var 

tydligt och väl förankrat inför ledningen framkom även under det här samtalet: 

 

K6 - Det blir ibland ett litet bekymmer för den rektor som är min chef  inte ser mitt arbete i så hög 

grad. Biträdande och rektorn som är chefen nu, de pratar ju med varandra men jag upplever inte 

riktigt att rektorn vet hur jag jobbar. 

 

Informanten fortsatte med att berätta att några uppgifter hen fått i uppdrag av rektorn att göra 

bestod av att föra mötesanteckningar, hen hade även fått i uppgift att inreda ett rum.  

I vår empiri framkom vikten av att som skolkurator förtydliga sitt uppdrag för ledningen. Det 

var viktigt att rektorn hade förståelse för det uppdrag skolkuratorerna skulle utföra. I 

undersökningen upplevde en övervägande del av informanterna enligt vad Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008:87) skriver om i teorin om professioner, att det finns en betydande 

uppgiftsosäkerhet i socialt arbete. Vidare nämns att den professionelle erhåller sin legitimitet 

från omvärlden genom att dels ha de rätta kunskaperna och dels att omvärlden är garanterad att 

individen har kunskapen (ibid:75). I vår undersökning framkom även en uppfattning om att 

handlingsutrymmet var stort och att informanterna många gånger upplevde att rektorn hade fullt 

förtroende för dem och även lät dem göra uppgifter som sträckte sig utanför en skolkurators 

uppdrag, som att följa med en elev till BUP till exempel. 

 

Hur informanterna uppfattar lärares förståelse av skolkuratorns uppdrag 

På frågan om hur informanterna uppfattade samarbetet med lärarna, uppgav en övervägande 

del av informanterna att de upplevde att många lärare inte riktigt visste vad de kunde använda 

skolkuratorn till. Under intervjuerna framkom upplevelsen av att lärare inte tog hjälp av 

skolkuratorerna vid tillfällen då de kunde vara behjälpliga och ibland även hade en tilltro till att 

skolkuratorn genom enskilda samtal kunde hjälpa elever.  Det framkommer under den här 

intervjun: 

 

K8 - Det finns en otrolig förväntan att jag skall kunna samtala fram välmående hos barn som inte 

fungerar i ett sammanhang här på skolan. 

[…] 

Det finns en väldigt, vad skall man säga, befäst ide om att samtal med skolkurator är en bra insats, 

att enskilda samtal med kurator skulle vara bra. 
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[…] 

Så det tror jag är det dom tänker är väldigt mycket mitt huvudsakliga uppdrag. 

 

Inte bara tilltro till vad en skolkurator kan göra uppfattades som ett problem av våra 

informanter, vad som också framkom i empirin var att informanterna fått arbeta med att 

förtydliga sitt uppdrag så lärarna vet vad skolkuratorns arbete består av och vad de kan använda 

dem till. En av informanterna beskriver det så här:  

 

K5 - Jag kan säga att första året jobbade jag jättemycket med att jobba in mig på arbetsplatsen, visa 

vem jag är och visa att de kan lita på mig och visa att man har kompetens. 

 

Informanterna uppfattade inte bara att kunskapen kring vad en skolkurator arbetar med ofta var 

låg bland lärare, i vår empiri framkom även upplevelsen av att det fanns låg kunskap hos 

föräldrar om vad en skolkurator arbetar med i skolan. 

 

Hur informanterna uppfattar föräldrars förståelse av skolkuratorns uppdrag 

I empirin framkom att informanterna upplevde att föräldrar ofta inte var så insatt i vad 

skolkuratorn arbetar med i skolan. Det kunde handla om allt ifrån att man trodde att kuratorn 

arbetade behandlande eller hörde samman med socialtjänsten. En av informanterna uttryckte 

sig så här: 

 

K3 - Det som också är det svåra med det är att allt är frivilligt så även om vi ibland lyckats få med 

föräldrarna på det så kan de inom en månad backa ur igen och det känns som att allt det man gjorde, 

det känns som att man jobbar förgäves, man gör så mycket och man ser de här sakerna men inte 

föräldrarna, de ser inte samma problematik. 

 

En annan informant som vikarierat på samma skola hen nu arbetar på under en termin för tio år 

sedan, uppgav att synen på skolkuratorn förändrats över tid. Så här beskriver hen skillnaden 

mellan då och nu: 

 

 K5 - ”Jaha, ringer du, ska det bli en anmälan till soc nu eller” det var så himla taggigt allting då, det 

tycker jag inte alls att det är nu, nu är det många föräldrar som kontaktar mig och säger ”jag skulle 

gärna vilja, skulle du kunna göra någonting för mitt barn”. Sen så finns det ju alltid föräldrar som är 

jättemisstänksamma när man säger att man är kurator. Jag tycker att jag brukar lyckas vända det 

under samtalet. 
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Att kunskapen om skolkuratorns arbetsuppgifter ofta upplevdes som svag framkommer även 

av informanternas svar på våra frågor om hur de uppfattar samverkan med externa 

organisationer. I vår empiri framkom att om skolkuratorn var bekant med aktören i den 

samverkande organisationen, togs deras anmälningar och kontakt oftast på större allvar än om 

så inte var fallet. En övervägande del av informanterna uppgav att för att stärka kunskapen om 

kuratorns arbetsuppgifter vid samverkan, var det viktigt att presentera sig och berätta om hur 

man arbetar. Informanternas beskrivning av hur deras uppdrag uppfattas står i motsats till vad 

Jacobsen och Thorsvik (2014:199) beskriver i organisationsteorin, att som ett grundläggande 

antagande i ett omvärldsperspektiv måste organisationer uppfattas som legitima för att överleva 

och att det handlar om omvärldens förväntningar på hur verksamheten bör organiseras och 

ledas. Som en legitimerande faktor fungerar uppsatta mål och strategier mot omvärlden och när 

en organisation anses legitim uppfattas den stå för goda och riktiga värden (Jacobsen och 

Thorsvik 2014:30).  

 

Hur informanterna uppfattar externa aktörers förståelse av skolkuratorns uppdrag 

Även om kunskapen om skolkuratorns arbete upplevdes som låg av informanterna själv, särskilt 

i början av deras karriärer och av interna och externa aktörer och föräldrar syns det ett mönster 

i vår empiri som visar på samverkan som ibland fungerar bra och ibland dåligt. Ofta upplevdes 

samverkan fungera bra när det fanns en ömsesidig kunskap om varandras verksamheter. Som 

negativt ansågs bland annat svårigheten med att nå fram till organisationen man behövde 

samverka med. Långa väntetider för att få kontakt med BUP till exempel och dålig återkoppling 

kring ärenden nämndes som negativt vid samverkan. Några av informanterna upplever att 

socialtjänsten inte alltid tar deras anmälningar på allvar, vilket framkommer i båda dessa citat: 

 

K3 - Det är väl någon gång att jag upplevt att man inte vill ta saker och ting på allvar, att man har 

ringt och gjort en muntlig anmälan ”är detta verkligen?” Man har varit lite ifrågasatt, det har jag väl 

upplevt är det negativa. 

K1 - Ja, ja det har hänt faktiskt. Ett exempel, vi har haft jättebra kontakt med föräldrarna men att 

socialtjänsten verkligen har försvårat det och inte riktigt tagit vår oro på allvar och inte föräldrarnas 

oro i heller på allvar. 

 

Under intervjuerna framkom att flera av informanterna tidigare arbetat inom socialtjänsten och 

att de upplevde att det var en bra grund att ha innan man börjar en tjänst som skolkurator. 

Informanternas beskrivning kan tolkas utifrån vad Blomqvist (2012:18) nämner i sin forskning 

om att olikheter i kunskapstraditioner och professionellas värderingar och uppfattning om 
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legitimitet och status i den egna yrkesrollen kan vara hämmande för ett samarbete. I vår 

undersökning kunde vi se ett tydligt mönster som visade att aspekter som att tala samma språk, 

veta ett ärendes gång och även ha personliga kontakter med socialtjänsten ansågs ge tyngd i en 

anmälan. Det framkommer bland annat i den här informantens utsaga: 

 

K5 - De vet att hen känner till hur vi gör, ”hör hen av sig så är det något som vi ska ta tag i”, så att 

jag sen tror att det finns jättegott förtroende, det är också en fördel när man har jobbat ett tag så 

känner man någon som man har jobbat med någon gång innan som jobbar där. 

 

Inte bara att tidigare ha arbetat inom en samverkande organisation uppfattades av informanterna 

som positivt för samverkan. Även att ha arbetat på samma arbetsplats under en längre tid kunde 

öka samverkansaktörers syn på allvaret i en anmälan genom de kontakter som knutits sedan 

tidigare. Våra informanters uppfattning kan förstås ur organisationsteorin Jacobsen och 

Thorsvik (2014:201) som beskriver hur legitimitet byggs strategiskt genom kontakter med 

centrala aktörer eller kunder och att legitimiteten är av högre vikt än hur effektivt arbetet anses 

bedrivas inom organisationen.  

 

6.2 Samverkan 

I vår studie har vi undersökt skolkuratorers uppfattningar om samverkan. I empirin kunde vi se 

att informanterna både hade positiva och negativa erfarenheter av samarbete och samverkan. 

Bland annat upplevde informanterna samverkan som positiv när kommunikationen var öppen 

och vänlig. Att vara överens om behovet och att veta vad var och en kan göra, ansågs underlätta 

vid ett samarbete. Även att vara flexibel, att underlätta för den andre och förstå den andra 

aktörens perspektiv, upplevdes som positivt för samverkan. Som negativt för samverkan 

framkom faktorer som att vara ensam i socionomrollen på arbetsplatsen och lärare som inte vet 

vad en socionom är. Också att inte känna att man når fram med budskapet eller att den andre 

aktören inte ser poängen uppfattades försvåra samverkan. I vår studie framkom även att dålig 

kommunikation, som kunde handla om att organisationen man samverkade med inte alltid 

berättade allt, upplevdes som ett hinder för samverkan. Hur våra informanter uppfattade 

samverkan kan förstås enligt samverkansteorin. Danermark (2000:28) beskriver vikten av att 

organisationer klargör sina synsätt vid samverkan. En tolkning kan vara för att förstå varandra 

och vad som ligger bakom vårt sätt att tänka och agera är det viktigt att ha kunskap om hur vi 

ser på och vill angripa problemet.  

En av informanterna beskriver sin upplevelse av samarbetet i den egna verksamheten så här: 
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K8 - Det är en sådan sjukt rolig arbetsgrupp här, det är väldigt dynamiskt och det är så många olika 

individer och vad ska man säga, i grunden är de pedagoger och jag socionom så vi har lite olika 

utgångspunkter. Vi har så klart också olika erfarenheter via våra yrken så ibland kan det vara så att 

man har helt olika utgångspunkter, oftast möts man på något vis i en samsyn så småningom det är 

bara så att ibland kan det krävas lite lirkande och sådär. 

 

Citatet ovan visar på att samverkan inom den egna verksamheten och mellan andra 

organisationer kunde vara svårt. Det var inte alltid informanterna upplevde att samarbetet 

fungerade på det sätt informanten ovan beskriver. Vi har i vår analys valt att dela upp de mönster 

som framträtt i empirin i underrubriker.  

 

Vad är det som gör att samverkan fungerar 

En övervägande del av informanterna uppgav att några av förutsättningar för ett fungerande 

samarbete var att ha en positiv inställning och viljan till att underlätta för den andre. Även att 

hålla sig professionell och vara öppen för den andres verksamhet. I vår undersökning framkom 

också att det var av stor vikt i en samverkanssituation att ha tydliga ramar och mål, några av 

informanterna beskriver sin upplevelse så här:  

 

K8 - Tydlighet, tydliga ramar och det kan vara sådana basic saker som att man har tydlig dagordning 

för ett möte, ett syfte alltså, sådana saker som man ibland kan känna att det är lite svårt att förstå, 

vad gör vi här nu? Men det jobbas ju mycket på det, att dom vill ta fram särskilda individuella planer 

som man skall göra tillsammans, att man är väldigt tydlig med vad man har för mål, vem gör vad, 

när är det uppföljning? 

K6 - Jag tänker att när man kan jobba tillsammans och känner att man kan nysta in varandra och att 

man kan bidra med saker, de kan vara olika saker då vi jobbar på olika myndigheter men vi bidrar 

till någonting och att man når fram till ett mål som man satt upp. Samarbetet resulterar också i 

någonting då det kanske bara är att man samarbetar för att lära känna varandra bättre, då är det ju 

ett mål. 

K1 - Det känns som att vi gör detta tillsammans, det är en viktig del i det att vi kommunicerar och 

att vi gör det tillsammans och vi försöker liksom få ihop det på något vis.  

 

Informanternas beskrivning av vad som gör att samverkan fungerar stämmer väl överens med 

vad Blomqvist (2012:16-20) skriver i sin studie om att mål som är vagt formulerade, outtalade 

mål eller mål som inte går att nå och en oklar ansvarsfördelning, kan vara hämmade vid ett 

samarbete. Som gynnande faktorer anses bland annat tydlighet och styrning gällande 

organisationers och aktörers uppdrag och ansvar vara, för en väl fungerande samverkan. Viktigt 
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för ett samarbete anses också utvecklandet av gemensamma normer, attityder, arbetsmetoder 

och värderingar, vilket i sin tur leder till en samsyn i det gemensamma arbetet (ibid:16-20). 

Beskrivningen i vår empiri kring vad som gör att ett samarbete fungerar kan även förstås ur 

organisationsteorin och vad Jacobsen och Thorsvik (2014:29-30) skriver om hur mål och 

strategier har en effekt på hur aktörerna i en organisation tänker och handlar och hur 

organisationer anpassar sig till sin omvärld. Fyra antaganden lyfts fram som visar på de effekter 

mål och strategier kan skapa. För det första kan det leda till en motiverande effekt, om man har 

ett mål vet man i vilken riktning man ska arbeta vilket kan öka motivationen. För det andra 

nämns en styrande funktion som en effekt som ger riktlinjer och ramar. Som tredje effekt anges 

en legitimerande faktor som kan ge resurser och stöd från omvärlden. Den fjärde effekten är 

utvärderingskriterier som visar resultatet av det arbete som utförs i organisationen (ibid:29-

30).   

I vår studie framkom att en stor del av våra informanter hade uppfattningen om att det var 

viktigt att rektorn visste vad de utförde för uppgifter och vad deras uppdrag var. Vilket kan ses 

ur vad Blomqvist (2012:20) i sin studie nämner om att en väl fungerande samverkan bedrivs på 

alla nivåer, även på chefsnivå. Skolkuratorernas beskrivning kan även förstås ur Danermark 

(2000:18-19) samverkansteori som nämner att brister i ledningsfunktionen kan leda till problem 

vid samverkan och att det är viktigt att ledningen har en aktiv roll under hela 

samverkansprocessen. Legitimitet och kompetens är två viktiga begrepp vid samverkan, den 

som ska leda gruppen måste ha kunskap om det samarbetet handlar om och vara lojal mot 

gruppen (ibid:18-19). Vilket förtydligas av en informant som uttalar vikten av att bli uppbackad 

av sin chef så här: 

 

K1 - Det är jätteviktigt att ha chefen med sig, har man inte en chef som backar upp en så faller ens 

jobb, då blir man kraftlös eller meningslös på något sätt för då slår man undan benen på sin personal, 

så har man inte chefen med sig så kan man inte vara lika mycket offensiv, utan då blir det ju osäkert. 

Det är viktigt att man är ett team som samarbetar och backar upp varandra och kan ha roligt och 

skratta tillsammans. 

 

Informanterna i vår undersökning arbetade i elevhälsoteam på skolorna och skolkuratorernas 

beskrivning av teamarbetet stämmer väl överens med hur Jacobsen och Thorsvik (2014:112-

115) skriver i organisationsteorin om hur människor utvecklar kulturer i organisationer genom 

gemensamma mönster av meningar och hållningar, som i sin tur leder till bestämda 

handlingssätt. Organisationskultur skapar fem generella effekter på människors beteende. De 

fem effekterna är tillhörighet och gemenskap, motivation, tillit, samarbete och koordinering.  
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Vidare nämns att alla punkterna tillsammans kan förklara varför en stark organisationskultur är 

effektivare än en svag. Vid en stark organisationskultur känner medarbetarna samhörighet och 

gemenskap. De anställda är mer motiverade, sammanhållningen är bättre och samarbetet går 

lättare (ibid:112-115). I empirin framkom att en stor del av informanterna ofta rådgjorde och 

tog hjälp av skolsköterskorna till exempel som också var en del av elevhälsoteamet. 

På frågan om vad det är som gör att samverkan inte fungerar svarade en övervägande del av 

informanterna att det kunde handla om okunskap och felaktiga förväntningar. Man trodde också 

det kunde handla om att man drar åt olika håll. Några av informanterna uttryckte sig så här: 

 

K2 - Jag tror att när ett samarbete inte fungerar, det är nog när det har liksom klinchat sig på något 

vis, att man drar åt olika håll eller när man inte riktigt förstår varandra, då tror jag det blir svårt, jag 

tror att det är jättesvårt om jag skulle vara en person som alltid motsätter mig allting eller klagar på 

socialtjänsten. Jag skulle tänka att man skulle dra sig för och ringa till mig eller maila till mig. 

K7 - När någon inte riktigt ser poängen med det, det är också rent av sådana frågor som att de inte 

har tid på BUP, när det inte finns någon som kan svara på frågan. 

 

Informanternas beskrivningar kan förstås ur samverkansteorin Danermark (2000:10) som 

nämner att förutsättningarna för samverkan sällan diskuteras innan en samverkansprocess 

startas vilket kan leda till för höga förväntningar. För att ett samarbete inte ska leda till 

besvikelse över ett resultat lägre än det förväntade är det viktigt att diskutera förutsättningarna 

för samarbetet i inledningsfasen (ibid:10). 

I vår empiri framkom uppfattningen om att om en organisation man samverkar med har en 

annan agenda än den egna verksamheten kan det upplevas som ett hinder. Som till exempel att 

ha som mål att gallra bland orosanmälningarna, som den här informanten beskriver här: 

 

K6 - När jag ringer till mottaget eller när jag ringer och ska samarbeta lite kring i periferin då tycker 

jag det är svårare för då har inte alla samma intresse, vi har inte samma mål. De kanske har som mål 

att mota bort alla onödiga anmälningar och jag har ett intresse av... ja, det är lättare om man har 

samma mål att samarbeta, skulle jag nog säga. 

 

Informantens uppfattning ovan delades av en stor del av skolkuratorerna och beskrivningen 

stämmer väl överens med vad Danermark (2000:36-38) nämner i samverkansteorin om att 

organisatoriska förhållanden såsom olika politisk styrning påverkar samverkan. I organisationer 

med en lägre grad av politisk styrning är frihetsgraden större. Vid samverkan mellan 

organisationer med olika grad av politisk styrning som mellan skola och socialtjänst till 

exempel, kan detta leda till problem (ibid:36-38). 



38 
 

I vår undersökning framkom en önskan om att kontakten med socialtjänsten skulle bli 

smidigare, att det skulle bli lättare att ringa och rådfråga kring anmälningar till exempel. En av 

informanterna uttrycker det så här: 

 

K7 - Jag tänker att allt det här, det som är väldigt tekniskt egentligen, en lättare väg in för oss, att 

ringa och rådfråga en socialsekreterare, inte ett öppet nummer för allmänheten men ett öppet 

nummer för skolor som bara handlar om att rådfråga, ”vad skall jag göra med detta?”, för det är 

mycket socialtjänst som kontaktas.  

 

Uppfattningen om att ha möjlighet att ha en särskild kontakt på socialtjänsten att ringa 

och rådfråga vid behov var en återkommande önskan bland skolkuratorerna. 

 

Kunskap om den samverkande organisationen 

Att det var viktigt att ha kunskap om organisationen man samverkar med och att den i sin tur 

har kunskap om skolans verksamhet var ett tydligt mönster i vår empiri. En av informanterna 

uttrycker det så här: 

 

K2 - Vi hade ett jättebra möte idag där det funkar jättebra och där BUP ger oss verktyg istället, ”i 

de här lägena gör så här eller så”, och då funkar det jättebra, då är det oftast kanske de kuratorerna 

som har haft mycket möte på skolan som vet, ”så här fungerar det i en skolorganisation, det här är 

rimligt, det här är inte rimligt”. 

 

Några av informanterna uppgav att om man inte hade en tidigare kunskap om den samverkande 

organisationen, var det viktigt att skaffa sig det. Så här uttrycker en av informanterna sig: 

 

K5 - Då rekommenderar jag att man bokar in en träff där man presenterar sig och där man kan prata 

om hur vi gör. Vem ringer jag till om jag behöver samråda vid anmälan till exempel, kan vi samverka 

på något annat sätt kanske? 

 

En av informanterna betonar risken med att inte ha kunskap om den andra organisationen så 

här: 

 

K4 - Det får inte bli en tyckarfråga det är en kunskapsfråga, då får man skaffa sig den kunskapen 

som socionom, jag tänker att det är viktigt, vi sitter inte här och tycker saker. 

Intervjuaren - Menar du att lära sig om den andra organisationen? 

K4 - Ja, absolut, samma som när det är barn och ungdomspsykiatrin. Jag har aldrig jobbat på barn 

och ungdomspsykiatrin men då får jag ta reda på hur man jobbar där utifrån vad man jobbar, helt 
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enkelt, för det har med kompetens att göra. Redan i grundutbildningen lär jag mig hur jag skall 

använda forskning och kunskapsöversikter, jag vet inte allt och det är bara till att läsa på och fråga 

om det är någonting. 

 

Flera av informanterna uppger att inställningen till andra organisationer och deras arbete 

förändrats efter hand som man arbetat som skolkurator. En av informanterna beskriver sin 

upplevelse så här: 

 

K2 – Ja, det var ju svårare i början tänker jag, för då kände man inte någon eller då visste man inte 

riktigt hur saker fungerade, det är klart att det blir lättare ju mer koll man får på varandra och sina 

organisationer. Så här jobbar första linjen, så här jobbar BUP, så här jobbar socialtjänsten, det blir 

ju alltid lättare när man väl har koll på varandra lite. 

 

Skolkuratorernas beskrivning stämmer väl överens med vad Danermark (2000:12-13) skriver 

om i samverkansteorin, att det finns flera faktorer som påverkar samverkan. För det första när 

olika organisationer samverkar ser de på problemet, förklarar det och har ideér om hur det ska 

lösas, på skilda sätt. För det andra har organisationer olika lagar och regler som styr arbetet och 

som även kan skilja sig åt om man arbetar inom samma organisation. Den tredje faktorn handlar 

om organisationen och den organisatoriska situation man har i organisationen. Dessa tre 

faktorer är kunskaps- och förklaringsmässiga, formella och informella regler och 

organisatorisk situation. Vidare nämns att förutsättningen för att samverkan ska bli 

framgångsrik är att dessa faktorer diskuteras och lyfts fram. Skillnaderna mellan organisationer 

kan utgöra ett hinder men inte alltid, ibland kan de istället vara utvecklande i en 

samverkansprocess (ibid:12-13). Informanternas beskrivningar av att det är viktigt att lära sig 

och ha kunskap om hur den samverkande organisationen arbetar kan även tolkas utifrån 

Jacobsen och Thorsvik (2014:16-18) som skriver om organisation som förklaringsfaktor och 

utgår från beteende som skapas av påverkan från den kontext en organisation är där de två 

huvudelementen är formella och informella. Formella element är mål och strategi och formell 

organisationsstruktur. Elementen sätter gränser och ger riktlinjer för de anställdas 

handlingsfrihet och för hur de anställda förväntas utföra sina arbetsuppgifter. De formella 

elementen utgör en ram, innanför ramen finns informella element som till största delen vuxit 

fram över tid och som påverkar beteendet i organisationen. Två centrala informella element är 

organisationskultur och maktförhållanden. Inom organisationen kan de informella elementen 

både förstärka och försvaga de formella elementens effekt på aktörernas beteende. En annan 

förklaringsfaktor är ledarskap, ledningen inom en organisation kan påverka de anställdas 
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beteende genom mål och strategier, order, påverka organisationens kultur och genom att hantera 

informella maktförhållanden (ibid:16-18). Informanterna uppgav inte bara kunskapen om den 

samverkande organisationen som viktig, det framkom även att det var viktigt att ha någon man 

kände att kontakta när man behövde rådgöra kring något. 

 

Kontakter 

Ett av de mönster som framträdde i vår undersökning var vikten av att ha kontakter vid 

samverkan. Relationsskapande och att arbeta upp sina kontakter nämndes som viktigt för 

samverkan, att ha någon man känner att kontakta vid behov. Några av informanterna uttrycker 

det så här: 

 

K5 - Samverkan här som kurator behöver man dels samverka med lärarna, som har en annan 

yrkesutbildning än en själv, som kräver jättemycket relationsskapande inledningsvis och när alla är 

trygga i relationerna då kan samverkan verkligen börja ske. 

K2 - Jag tror att det är jättesvårt att ge feedback till exempel till någon som alltid är sur, i telefon 

eller på mail eller bara kräver saker. Jag tänker att relationsbygge underlättar. 

K6 - Det hade varit skönt och ha en person där, man känner, men det här är skolsekreteraren jag 

känner, jag vänder mig till den så man inte blir runt slussad.  

 

Att ha kontakter upplevdes av informanterna som positivt då det kunde underlätta arbetet, bli 

smidigare och risken att fastna i byråkratin minskar som en av informanterna uttrycker sig: 

 

K5 - Det är ju inte en absolut förutsättning för att kunna samarbeta för det ska man ju kunna göra 

ändå ”hej, jag är kurator och du jobbar som socialsekreterare, vi måste jobba med detta” men det 

underlättar absolut. Att arbeta upp sina kontakter är en jätteviktig del, det tycker jag, och då menar 

jag inte för att få fördelarna, utan för det ska bli smidigare, ”ja, hej det är du” och då kan man prata 

väldigt snabbt, man kan hoppa över vissa led. 

 

Skolkuratorernas beskrivningar stämmer väl överens med vad Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008:194-195) nämner om kommunikationens betydelse för att skapa en relation 

som kan leda till ett fungerande samarbete mellan organisationer. Det är genom den interaktion, 

relation och kommunikation grunden till ett fungerande samarbete skapas (ibid:194-195). 

Informanternas upplevelse kan också ses ur Jacobsen och Thorsvik (2014:256-257) 

organisationsteori  som beskriver hur kommunikation är den viktigaste processen för alla 

organisationer, både internt och externt. Bland annat förmedlar den information, utgör grunden 

för planering, bygger relationer och binder samman organisationer i nätverk. Kommunikation 
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är en process som både upprätthåller och förändrar organisationen genom kommunikation med 

individer och grupper (ibid:256-257). 

 

6.3 Sekretess 

Under insamlingen av vår empiri var sekretess ett ämne som mer eller mindre upprepade sig 

löpande under intervjuerna. Några olika mönster som framträdde var att det ofta fanns en 

osäkerhet kring sekretessen om vad man kunde och inte kunde säga. Även om man som flertalet 

informanter berättade, inte behövde eller ville veta allt fanns det också en vilja att få veta hur 

skolan kunde hjälpa en elev. Under några intervjuer nämnde informanterna samtycke som en 

möjlighet för att enklare samverka med socialtjänsten till exempel.  

 

Osäkerhet kring sekretess 

En informant uttrycker sig så här kring sin upplevelse av sekretessen, skolkuratorn tycker den 

är oklar och funderar ofta över vad man kan och inte kan säga. Det framkommer bland annat i 

det här citatet: 

 

K3 - Då blir det också så att med de yngre barnen har man tystnadsplikt i samtal samtidigt som de 

små barnens föräldrar har rätt till att ta ut all dokumentation. Det blir en dubbelhet på något sätt, 

samtidigt som jag kan säga till barnet att jag har tystnadsplikt, så kan föräldrarna ringa mig och, ”jag 

vill ha det du har kring mitt barn, jag vill veta vad ni pratar om”, det finns en dubbelhet i det. 

 

Informanten uppfattar inte att det är själva sekretessen som är ett problem utan mer när det finns 

någon otydlighet i den och osäkerheten kring om hen sagt för mycket. Enligt Johansson 

(2013:135-136) studie står sekretessbestämmelserna i direkt spänningsförhållande till 

bestämmelserna om samverkan. Organisationer har olika sekretess mot bakgrund till 

lagstiftning och rättsområde och måste därför prövas och göras komplicerade bedömningar 

kring vid utbyte av information (ibid:135-136). En annan informant svarar så här på frågan om 

vad hen tror det är som gör att samverkan inte alltid fungerar: 

 

K1 - Ah, jag tror det ofta är så här att man är osäker och sätter sig bakom ett skrivbord och bara 

hänvisar till sekretess och mer eller mindre förhör andra tjänstemän, nej då känns det lite öststat. 

 

Uppfattningen att det finns samverkansaktörer som hänvisar till sekretess vid osäkerhet kring 

hur sekretessen fungerar framkom i vår empiri. Inte bara uppfattningen om att andras osäkerhet 

bidrog till svårigheter i samverkan. Ett mönster som visade sig var även att sekretesslagen 
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upplevdes som svår i början av karriären som skolkurator. En av informanterna nämnde oro 

över att göra fel i början av sin karriär: 

 

 K7 - Sen tror jag också att när man börjar känna sig lite mer trygg i sin sekretess, och det är något 

som jag upplevt när man jobbat ett tag, blir man lite tryggare i vad som gäller, för sekretesslagen är 

svår och den är svår att bara fatta. 

 

Sekretessen och osäkerheten kring hur den fungerar upplevdes ofta av informanterna som ett 

hinder vid samverkan med både interna och externa aktörer. Skolkuratorernas beskrivning kan 

förstås ur vad Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:25) nämner att socialarbetarens 

handlingsutrymme skapar en valmöjlighet att göra egna bedömningar och även om 

organisationen är uppbunden av regler har socialarbetaren alltid en möjlighet för tolkning och 

tillämpning. Vidare nämns att socialarbetarens tolkningsföreträde ger makt att avgöra hur 

reglerna ska tolkas. När socialarbetaren svarar att beslutet tas enligt reglerna avgör hen vem 

som har makt i relationen (ibid:25). 

 

Sekretess som hinder för samverkan 

En informant berättar att det skulle vara önskvärt med ytterligare samarbete med BUP men som 

sekretessen ser ut har personalen på BUP svårt för att prata med skolkuratorn. Vidare nämner 

informanten att hen känner hatkärlek i förhållande till sekretessen. Samtidigt som det är viktigt 

att saker stannar där de är blir det svårt för exempelvis mentorn då denne skulle behöva veta 

något. Som lösning på detta brukar informanten göra så här: 

 

K7 - Oftast går det ju att göra en överenskommelse med elever eller föräldrar som säger att, ”just nu 

är det lite jobbigt”, och så säger vi inte mer, men att mentorn får veta det i alla fall, det är ju ofta 

problem för det hade ofta blivit bättre samverkan om alla visste allt, man hade inte behövt gå i 

samma fällor hela tiden. 

 

Under intervjun med en annan informant framkommer att samarbetet med BUP kan vara jobbigt 

och svårt. Både sekretessen och svårigheten att få kontakt med dem nämns som orsaker: 

 

K6 - Det är all sekretess också som gör det jobbigt att samarbeta ibland, att de inte kan säga saker 

så klart och föräldrarna inte kan häva den men ibland vill man bara veta, finns det ett ärende, är 

eleven inskriven och det får inte jag veta. Jag tror många kan uppleva det när man kommer till 

myndigheter, att den här sekretessen kan bli jobbig, man måste alltid vänta in. Jag tror det är mycket 

som vi kan göra så vi kan samarbeta bättre. 
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På frågan om sekretessen upplevs som hindrande för samverkan svarar ytterligare en informant 

att hen ibland upplever att den gör det: 

 

K2 - Det som är svårt är att det är så mycket sekretess överallt, jag har sekretess, de har sekretess 

och det är jättebra men då kan det också vara svårt. 

 

Skolkuratorernas beskrivning av problematiken kring sekretessen stämmer väl överens med vad  

Backlund (2007:43) skriver om i sin studie, att frågor bland annat kring sekretess ofta ligger 

bakom samarbetssvårigheter mellan socialtjänst och skola men att studier visat att sekretessen 

inte behöver vara ett hinder då problemet kan lösas genom samtycke med de berörda. 

 

Samtycke 

En av informanterna som tidigare har erfarenhet av att ha arbetat i socialtjänsten med vuxna, 

beskrev synen på samtycke utifrån sin arbetslivserfarenhet så här: 

 

K7 - Generellt sett upplever jag genom hela min karriär att om det gäller föräldrar, om det gäller 

vuxna själv eller gäller barn, när någon ser poängen i att jag behöver prata med någon så är det inga 

problem någonsin, det är inga problem att få samtycke, och dom allra flesta människor jag har träffat 

säger ”amen, åh, måste jag skriva på ett papper till för att, du får prata med vem du vill, jag bryr mig 

inte, det är mycket lättare när ni gör det”. 

 

Flera av informanterna med tidigare erfarenhet av arbete med vuxna uppgav på liknande vis 

som informanten ovan att när man frågade om samtycke var det oftast inte något problem att få 

det. Informanternas beskrivning kan förstås enligt vad Börjesson och Palmblad (2003:146) 

nämner i sin studie, att synen på hjälp vänt från ett historiskt motstånd från föräldrars sida att 

ge myndigheter nära information kring barnet till dagens vilja att ta hjälp av experter för att få 

tillgång till resurser. Skolkuratorernas erfarenhet kan även tolkas utifrån socialstyrelsens 

rapport (2013:75) Samverka för barns bästa- en vägledning om barns behov av insatser från 

flera aktörer där det nämns att sekretessreglerna ser olika ut för olika myndigheter men att det 

finns en möjlighet för flera myndigheter att samverka på en mer generell nivå, utan att utbyta 

sekretessbelagda uppgifter. Vidare nämns att sekretessen kan utgöra ett hinder vid samverkan 

kring en viss individ men som huvudregel gäller att den enskilde helt eller delvis kan häva 

sekretessen som gäller för hen (ibid:75).  
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Under intervjun med en utav informanterna nämns inget om sekretess under samtalet, vid ett 

tillfälle nämns däremot samtycke när kuratorn berättar om arbetet med att hjälpa elever och 

föräldrar knyta kontakter med socialtjänst och BUP: 

 

K4 - Där jobbar vi med att också se till att de får rätt kontakter utanför vår verksamhet, där kanske 

är en samverkan i det, med kanske gemensamma möten med samtycken från föräldrar också, kanske. 

 

En av informanterna som tidigt under intervjun nämner att sekretessen inte upplevs som något 

hinder men oklar, berättar under senare delen av intervjun att hen i ett specifikt fall där 

vårdnadshavaren har gett samtycke till att hen pratar med socialtjänsten, har jättebra kontakt 

med socialsekreteraren i ärendet: 

 

K3 - Att man helt enkelt uppdaterar varandra vad som händer, det tänker jag är viktigt. Om jag ringer 

för att uppdatera ”nu har flickan kommit med nya uppgifter” då kan jag meddela socialsekreteraren 

det direkt och sen att man ger och tar. Oftast när det finns sådan kommunikation får man också ett 

svar tillbaka, sen just i det här fallet har jag haft jättebra samarbete även med mamman också, där 

har jag haft hens medgivande så jag har kunnat vara inblandad. 

 

Skolkuratorns beskrivning kan tolkas ur Brantes (2009:28) professionsteori som nämner att 

förtroende är avgörande för en profession. Förtroendet för abstrakta kunskapssystem anses vara 

det som binder ihop klienten och den professionelle. Informanten beskriver samarbetet med 

både organisationen och föräldern som en förtroendefull relation. 

7 Slutdiskussion 
 

I följande kapitel sammanfattar och diskuterar vi resultaten av vår undersökning. Syftet med 

vår studie var att undersöka skolkuratorers uppfattningar om samverkan inom skolan och 

mellan socialtjänst och barn och ungdomspsykiatrin, och hur skolkuratorerna upplever att deras 

yrkesroll uppfattas vid samverkanssituationer. Vi har valt att dela upp detta kapitel efter de tre 

teman vi använt oss av i analysen. Vi kommer även ta upp nya reflektioner och frågeställningar 

som väckts genom vår undersökning.  

 

Yrkesroll och legitimitet 

I vår undersökning framkom att skolkuratorerna uppfattade att kunskapen om deras yrkesroll 

och uppdrag ofta var dålig. Vi kunde i vår studie se att såväl inom skolans verksamhet, bland 
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rektorer och lärare och även bland föräldrar, upplevde en stor del av skolkuratorerna att man 

inte visste hur en skolkurator arbetar. Några skolkuratorer som arbetat en längre tid inom yrket 

berättade hur de i början av sin anställning på skolan fått arbeta med att lära upp bland annat 

sina rektorer kring vad en skolkurator kan göra och användas till. Det framkom även att en stor 

del av skolkuratorerna ofta hade fått arbeta med att öka kunskapen om kuratorsjobbet hos 

lärarna. Ibland låg lärarnas förväntningar på vad skolkuratorerna kunde åstadkomma med 

elever, utanför en skolkurators uppdrag. En av informanterna berättade att det fanns en 

uppfattning bland lärarna om att samtal med skolkuratorn är en bra insats, trots att en 

skolkurator inte arbetar behandlande. Det kunde också handla om lärare som inte tyckte de 

behövde samverka med en skolkurator, utan skötte sin klass själv. En av informanterna berättar 

om hur hen fått jobba sig in och komma över puckeln för att visa lärare vad en skolkurator kan 

göra. Hen uttryckte det på följande sätt: K5- ”Vet du vad, jag kan ändå hjälpa dig med det här. 

Kring den här eleven måste vi samarbeta”. Ett sätt att förstå informantens bild av 

samverkansaktörernas kunskap om skolkuratorns yrkesroll är utifrån Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008:114) teori om yrkesroller som nämner att det ibland framförs kritik som 

handlar om att socionomutbildningen anses vara allt för generalistisk. Vidare nämns att den 

breda kunskapsbasen ligger till last för att utbildningen ska bli en renodlad profession. 

Socialarbetares roller är i ständig förändring. Som socionom kan det vara en utmaning att 

hantera osäkerheten i yrkesrollen, i spänningsfältet mellan sin egen person och professionens 

förväntningar. Utmaningen är kopplad till hur individen tolkar och fyller rollen. Socionomen 

har stora möjligheter att påverka både utvecklingen av professionen och sin egen personliga 

utveckling, utifrån organisationens uppdrag och klienternas behov (ibid:114-115). 

Även vid samverkan med socialtjänsten upplevde många av informanterna att kunskapen om 

deras yrkesroll var låg. Bland annat uppgav en övervägande del av informanterna att deras 

orosanmälningar ibland inte togs på allvar. 

Våra resultat visade även att skolkuratorerna särskilt i början av sin karriär, själva upplevde att 

uppdraget var diffust och svajigt. Det tog tid att arbeta sig in på arbetsplatsen och det var viktigt 

att tydliggöra sin roll. En av informanterna uppgav till exempel att som ny gick all tid åt till att 

vara ny och att det tog cirka tre terminer att landa. Vid vår analys framkom att skolkuratorernas 

otydliga yrkesroll gjorde att de fick arbeta hårt för att förtydliga sitt uppdrag och sin legitimitet 

både inom skolan och vid kontakt med socialtjänsten. Vid analysen av vårt resultat visade det 

sig att skolkuratorernas yrkesroll och legitimitet stärktes efter en tid i yrket. Bland annat genom 

att informanterna hade arbetat in sig på arbetsplatsen och visat att man hade kompetens. Även 
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vid samverkan med externa organisationer framkom det att yrkesrollen och legitimiteten 

stärktes efter en tid.  

I vår empiri syntes att antal år i yrket påverkade yrkesrollen och legitimeten på ett positivt sätt. 

Informanternas beskrivningar kan förstås ur Teasley et al. (2012:150-152)  studie som nämner 

att otydliga yrkesroller kan skapa barriärer vid samverkanssituationer. För att samarbetet i 

skolan ska fungera är det viktigt att skolkuratorns roll och uppdrag förstås av övrig personal 

(ibid:150-152). Skolkuratorernas uppfattning kan även tolkas utifrån Jacobsen och Thorsvik 

(2014:140) organisationsteori som beskriver hur organisationer som är specialinriktade och 

grupperar personer med samma utbildning, utvecklar sin specifika professionskultur. Genom 

specialiseringen förstärks kulturell heterogenitet och olikhet som i sin tur försvårar 

integreringen av andra professioner (ibid:140). I vår studie arbetade fem informanter som enda 

socionom i skolan, endast tre hade en eller två socionomkollegor var.  

 

Samverkan 

I studien framkom vad som gör att samverkan fungerar och vad som gör att den inte fungerar. 

Positivt för samverkan ansågs bland annat tydliga ramar, mål, veta vem som gör vad, 

uppföljning, att nysta in varandra och kommunikation vara. Att ledningen var med och backade 

upp ansågs också vara viktigt vid samverkan. I undersökningen såg vi bland annat att okunskap, 

felaktiga förväntningar, att dra åt olika håll, att man inte förstår varandra, att inte se poängen, 

var negativt för samverkan. Även att motsätta sig och klaga på organisationen man samverkar 

med, ansågs försvåra samverkan. Informanternas upplevelse kan förstås ur samverkansteorin 

Danermark (2000:48-49)  som nämner att problem som uppstår vid samverkan ofta handlar om 

att man inte planerat och skapat förutsättningarna för samverkan i tillräckligt hög grad. Och att 

förutsättningarna för en väl fungerande samverkan måste skapas av ledningen.  I vår studie 

framkom uppfattningen om att eftersom socialtjänsten arbetar under en strängare politisk 

styrning, ibland därför gallrar och motar bort anmälningar från skolan. I empirin tydliggjordes 

vikten av att ha kunskap om varandras organisationer. Någon av skolkuratorerna uttryckte sig 

som att hade man ingen kunskap om den andra organisationen så skaffar man sig den genom 

att boka in ett besök. I vår studie framkom också en uppfattning om att samverkan gick lättare 

och snabbare efter en tid när informanterna knutit kontakter och skapat relationer  med 

samverkansaktörer. Informanternas uppfattningar kan förstås utifrån Eliassons (2010:42-44) 

studie som nämner att det gemensamma arbetet vid en samverkansprocess påverkas av hur 

aktörerna handlar och organiserar samverkan. Förtroende och tillit mellan individer nämns som 
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viktigt för att bibehålla och utveckla relationer mellan organisationer. Vidare nämns att 

kommunikationskedjor kan brytas, inte kunna upprättas eller ta längre tid att skapa när det finns 

misstroende mot en samverkande organisation. Misstroendet kan även göra så att det 

organisationen förmedlar inte tas på allvar (ibid:42-44). Informanternas beskrivning kan också 

ses ur samverkansteorin Danermark (2000:30) som beskriver vikten av att lära sig delar av den 

andra organisationens begreppsapparat. Begreppen inom en organisation visar inte bara vilken 

yrkestillhörighet man har utan kan även visa ur vilket perspektiv man betraktar ett problem.  

 

Sekretess  

I resultatet av vår studie framkom i en övervägande del av intervjuerna att sekretessen 

uppfattades som oklar. En stor del av skolkuratorerna uppfattade sekretessen som ett hinder 

men uppgav samtidigt att de inte behövde eller ville veta allt. Även om de gärna ville veta om 

en utredning startats eller om det fanns något skolan kunde göra för att inte förvärra situationen 

för barnet. Vår studie visade på att flertalet av skolkuratorerna antingen var osäkra på 

sekretessen eller uppfattade att samverkansaktörer ibland var osäkra och därför hänvisade till 

sekretessen. Informanternas uppfattning kan tolkas utifrån Blomqvist (2012:18) studie som 

nämner att det finns en möjlighet att sekretesslagen upplevs så omfattande att professionella 

blir försiktiga då de upplever att de inte har tillräckligt med kunskap om den. Vad vi kunde 

utläsa vid analysen av vår empiri var att de skolkuratorer som inte arbetat så länge inom yrket 

uppfattade sekretessen som svårare än de med längre erfarenhet i yrket. De nämnde nästan inte 

sekretessen överhuvudtaget under våra intervjuer. Några av informanterna uttryckte också att 

de blivit tryggare i sin sekretess efter att ha jobbat ett tag. Informanternas beskrivning stämmer 

väl överens med vad Danermark (2000:44) tar upp i samverkansteorin om att sekretessen sällan 

är ett hinder för samverkan. Om man i inledningen av samverkansprocessen går igenom 

organisationernas olika regelverk och vilken personlig information aktörerna behöver dela, 

kommer aktörerna upptäcka att det befarade hinder sekretessen från början antogs vara, inte är 

ett så stort problem ändå (ibid:44). Vi kunde också i vår studie se att informanterna med längre 

yrkeserfarenhet nämnde samtycke i högre grad. Problematiken kring sekretessen nämndes 

sällan under intervjuerna med informanterna med längre tid i yrket. En av de nyare 

skolkuratorerna, som uppger att hen inte upplever sekretessen som ett hinder men oklar. Hen 

beskriver ett ärende där vårdnadshavaren har medgivit samtycke till att skolkuratorn samtalar 

med socialtjänsten, som mycket positivt. Informanternas beskrivning kan tolkas utifrån 

socialstyrelsen rapport (2013:75) Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov 
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av insatser från flera aktörer som nämner att den enskilde kan lämna samtycke till att 

myndigheterna byter uppgifter mellan varandra. Om inte samtycke ges kan myndigheter bara 

få ut uppgifter om det finns stöd för att bryta sekretessen i andra bestämmelser. En av 

informanterna som arbetat under en kort tid som skolkurator och tidigare arbetat i 

socialtjänsten, nämnde att hen inte upplevt några problem med samtycke tidigare när hen 

arbetat med vuxna, men att sekretessen i arbetet som skolkurator var ett problem. 

Skolkuratorernas beskrivningar kan ses ur Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:25) teori 

som nämner att man som socialarbetare har valet att acceptera det utrymme organisationen ger 

eller arbeta för att utöka det, när man ställs inför ett dilemma kring att stanna kvar i ett uppdrag 

eller inte. 

 

Sammanfattning 

I vår studie framkom att skolkuratorerna fick arbeta hårt för att tydliggöra sin roll och sitt 

uppdrag i skolan. Det tog tid att arbeta upp sin kompetens och legitimitet genom att utbilda 

rektorer och lärare. Yrkesrollen och uppdraget uppfattades som diffust även av kuratorerna själv 

i början av deras karriär. Vilket kanske var en bidragande anledning till att det tog tid att landa 

i yrket. Även vid samverkan med socialtjänst och BUP fanns det ett behov av att förtydliga 

kuratorns uppdrag och det var inte alltid informanterna upplevde att deras orosanmälningar till 

socialtjänsten togs på allvar. Vad som också framkom vid samverkan var att skolan gör sitt och 

den andra organisationen gör sitt. Det var viktigt att var och en höll sig till sin del av uppdraget.  

Att ha arbetat inom socialtjänsten uppfattades av flera av våra informanter som positivt för 

samverkan, då man kände till hur organisationen fungerar. Skapandet av ett kontaktnät var 

också viktigt för samverkan. Det gjorde att arbetet flöt smidigare och blev enklare när man 

kände de aktörer man behövde kontakta.  Sekretessen upplevdes ofta både som ett hinder för 

samverkan och oklar. Flera informanter uppgav att de inte behövde eller ville veta allt samtidigt 

som de gärna ville veta om ett ärende startats eller om det fanns något skolkuratorn eller skolan 

kunde göra för barnet i skolan, så situationen inte förvärrades för barnet. Det som också 

framkom i undersökningen var att de skolkuratorer med längre erfarenhet i yrket inte upplevde 

sekretess och samverkan som ett lika stort hinder som de med kortare tids erfarenhet. Det 

framkom att de kuratorer som arbetat länge var trygga och säkra i sina roller. Informanternas 

upplevelse kan förstås ur Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:77) teori som beskriver 

sambandet mellan antal år i yrket och en individs professionalisering. Som professionell skapar 
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man en särskild kompetens byggd på kunskap, förmåga och skicklighet som består av att kunna 

bedöma vilka metoder eller modeller som är bäst lämpliga i yrkesutövningen inom 

organisationen. 

 

Våra reflektioner kring vår studie 

Under insamlingen och analysen av vår empiri väcktes våra tankar främst kring de svårigheter 

kring samverkan som gällde sekretess, som visade sig. Som teori och tidigare forskning visat 

så behöver sekretessen inte vara ett problem om man frågar om samtycke. Alla föräldrar medger 

kanske inte samtycke men vi funderade mycket på varför man inte frågar om samtycke i högre 

grad. Under en av våra sista intervjuer frågade vi om skolkuratorn bad om samtycke från 

föräldrar. Kuratorn svarade att det brukade hen inte göra men det var kanske något att fundera 

på och ta upp i elevhälsoteamet. Det hade varit intressant att göra en studie om samtycke. Hur 

vanligt är det att skolkuratorer frågar om samtycke? Vad är det som gör att skolkuratorer inte 

frågar om samtycke i högre grad? Har det med legitimitet att göra? Handlar det om att 

skolkuratorer vid samverkan vill hålla gränserna för att stärka sin egen legitimitet, då de fått 

arbeta så hårt för att visa sin kompetens? Under några av intervjuerna nämnde skolkuratorerna 

att de inte ville eller behövde veta allt och att de gör sitt arbete och den samverkande 

organisationen gör det den ska. Samtidigt uppgav de att det var ett problem att inte veta om en 

elevs ärende startats eller en behandling på BUP påbörjats. En annan tanke som väcktes hos oss 

var att samverkan där man håller på ditt och mitt måste bli svårt, då tanken med samverkan väl 

ändå är att ge och ta och att träda över varandras gränser. Skolkuratorernas beskrivning kan 

förstås i motsats till vad organisationsteorin Jacobsen och Thorsvik (2014:197) nämner om att 

organisationer ofta har ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. För att minska 

osäkerheten strävar organisationen efter att integrera organisationen den är beroende av i den 

egna strukturen. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Förfrågan om deltagande i en studie om skolkuratorers upplevelse av 

och uppfattning om samverkan 

Hej! 

Vi heter Kim Roth och Marie Schnoor och studerar på socionomprogrammet Lunds universitet, 

Campus Helsingborg. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete och söker därför deltagare till 

vår studie. 

I socialstyrelsens rapport Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser 

från flera aktörer nämns vikten av en helhetssyn på barnet, att barnet och familjen får rätt 

insatser i rätt tid och utifrån barnets behov och att samverkan sker då insatser ges av olika 

verksamheter samtidigt. Syftet med vår studie är att undersöka hur skolkuratorer upplever och 

uppfattar samverkan och hur detta påverkar dem i deras arbete. Fokus i vår studie kommer med 

andra ord att läggas på hur man som skolkurator upplever och uppfattar hur samverkan kan 

påverka det dagliga arbetet. Vidare vill vi även i vår undersökning belysa hur samverkan kan 

påverka arbetet med eleverna (eller: de berörda eleverna?). 

För vår studie avser vi intervjua 6-8 skolkuratorer, intervjuerna beräknas ta cirka 30-45 minuter. 

Alla uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt och kommer endast användas i vår 

undersökning och oåtkomligt för utomstående. Intervjupersonerna i uppsatsen kommer att 

avidentifieras så resultatet inte går att koppla till en enskild individ. Ditt deltagande är frivilligt 

och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. 

Om något är oklart eller om du har några frågor om vår studie är du välkommen att höra av dig 

till: 

Kim Roth  Mobil…    Mail... 

Marie Schnoor  Mobil…  Mail... 

Handledare: Yvonne Johansson 

Med vänliga hälsningar 

Kim Roth & Marie Schnoor 
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Bilaga 2 – intervjuguide 
Intervjuguide 

Inledningsfrågor 

Berätta lite om ditt nuvarande jobb? 

Vad tänker du på när du hör orden samverkan och samarbete? 

 

Samverkan 

Hur skulle du vilja beskriva samverkan mellan dig själv och andra organisationer? 

Hur fungerar samverkan mellan dig själv och lärarna på din skola? 

Hur fungerar samverkan mellan dig och rektorer? 

Hur fungerar samverkan mellan dig eventuella andra skolor? 

Hur fungerar samverkan mellan dig och socialtjänsten? 

Hur påverkas ditt arbete av samverkan med de olika organisationerna? 

 

Samarbete 

Vilka direkta/indirekta effekter kan ett dåligt/bra samarbete innebära på ditt arbete? 

Vad tycker du kan förbättras med samarbete mellan de olika organisationerna? 

Vad tror du gör att ett samarbete fungerar? 

Vad tror du gör att ett samarbete inte fungerar? 

Hur känner du dig när ett samarbete inte fungerar? 

 

Avslutningsfrågor 

Har dina upplevelser av samverkan förändrats under tiden du har jobbat med X? Om ja, på 

vilket sätt? 

Något du vill tillägga eller förtydliga? 

Har du några frågor? 

 

Uppföljningsfrågor 

Vad kan det bero på att… 

Vad är din uppfattning på… 

Kan du berätta mer om... 

Skulle du kunna ge ett exempel... 

Vilken betydelse har… 

Hur tänker du… 


