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Abstract  
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Title: School Counselors Drug Preventive Work with Pupils in Elementary School 
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Assessor: Jan Magnusson 

 The purpose of this study was to examine how school counselors work with pupils in a drug 

preventive way and furthermore to examine possibilities, obstacles and efficiency experienced 

by school counselors in that work. In order to achieve the purpose of the study seven 

qualitative semi-structured interviews were conducted with school counselors. The interviews 

were transcribed, coded and analyzed through a theoretical framework guided by the concepts 

of structure, discretion and institutional logics. We also used our previous research in the field 

of the study in our analysis. The study found that drug prevention work is not often prioritized 

due to the educational aims of the school. Even though the school counselors’ knowledge in 

the field is good the ability to work with drug prevention is hindered by structural constraints 

and a varying level of importance within teachers, principals and politicians. The attitudes 

towards drugs and drug use among adolescents also have an impact on how the school 

counselors succeed in the drug preventive work. Age-appropriate drug prevention education 

and having the knowledge to identify pupils at high-risk for drug problems at an early stage 

were shown as the way the preventive work should be performed. The school counselors in 

our study claimed that one of the key components of effective prevention is having the ability 

to work with other professions such as the police and social services as well as the parents of 

the pupils. To develop the drug preventive work the structural constraints need to decrease in 

order to make time for the school counselors’ ability to prepare and to get access to the pupils 

when they are in school. Furthermore, politicians and principals need to see the importance of 

early preventions and make sure that the resources needed are available. 
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Vi vill också tacka de skolkuratorer som har deltagit i våra intervjuer och gett oss värdefull 

kunskap och en fördjupad förståelse för det skolkurativa uppdraget och det drogförebyggande 

arbetet. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har bland annat som uppdrag 

att informera om droger och alkohol (CAN 2017 a). Förbundet skickar varje år ut en enkät till 

Sveriges alla elever som går i årskurs nio och till de som går i gymnasiets andra år för att 

undersöka elevernas drogvanor. Svaren redovisas sedan i rapporten Skolelevers drogvanor 

(ibid.). Resultatet för enkäten som genomfördes år 2017 visar på att yngre vuxnas bruk av 

droger har intensifierats (CAN 2017 b). Antalet ungdomar som använder droger är i stort sett 

oförändrad men hur ofta de brukar droger har eskalerat. Något som kan bidra till den 

ökningen är att tillgängligheten till narkotika är förhållandevis hög och att utbudet av de 

droger som finns att tillgå har utökats. Rapporten pekar även på att de elever som provar 

narkotika också uppvisar frånvaro från skolan (ibid.). Samtidigt visar en analys gjord av 

Brottsförebyggande rådet (2018) på att den grupp som, andelsmässigt sett, har blivit större 

vad gäller misstanke om ringa narkotikabrott är ungdomar under 17 år (ibid.). Att 

uppmärksamma yngre ungdomars drogvanor och hur förändringen ser ut blir då ett viktigt 

inslag i det sociala arbetet. 

Kingston et. al (2017) skriver att ungdomar som börjar använda droger tidigt, i 13-14 års 

ålder, löper stor risk att få framtida men i form av påverkad mental hälsa, svårigheter med 

skola och andra psykosociala problem (ibid.). Även Thurman och Boughelaf (2015) 

uppmärksammar ålderns betydelse gällande starten för ungdomars bruk av droger.  Ju tidigare 

debut desto större sannolikhet för missbruksproblematik senare i livet. Författarna menar att 

skolan är den plats där flest antal ungdomar kan nås och därmed den arena där förebyggande 

insatser bör genomföras (ibid.) Därav vikten av att undersöka hur skolkuratorer arbetar 

förebyggande mot droger.   

Skolkuratorn ingår i det som benämns elevhälsan och de insatser som ryms här är 

psykologiska, medicinska, specialpedagogiska och psykosociala (Socialstyrelsen 2016). 

Socialstyrelsen och Skolverket har tillsammans gett ut en vägledning för att stärka det arbete 

som elevhälsan utför. Här poängteras hur viktigt det är att skolor medvetandegör det arbete 

som utförs för att stärka faktorer som leder till trivsel i skolan och samtidigt förebygger 

eventuella framtida bruk av droger (ibid.). Skolverket (2012) lyfter fram det starka samband 

som finns mellan drogmissbruk och ogiltig frånvaro hos skolungdomar. Förutom att 

drogmissbruket är ett problem i sig kan även ofullständiga betyg i skolan leda till ett socialt 
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utanförskap, både vad gäller möjlighet att få arbete men också i samhällslivet i stort (ibid.). 

Resonemanget ovan gör det spännande att undersöka hur skolkuratorers kunskap ser ut kring 

droger och elevers bruk av dessa. 

Richert (2011) har i sin rapport studerat hur öppenvårdsmottagningar i Stockholm, Göteborg 

och Malmö arbetar med missbrukande ungdomar. I rapporten framkommer att cirka 70 

procent av öppenvårdsmottagningarnas besökare började med droger innan de hunnit bli 16 

år. På frågan om vilken ungdomarnas högsta utbildning är svarade en tredjedel grundskola.  

Bland dem som inte hade slutfört grundskolan uppgick siffran till sex procent (ibid.). 

Informationen om det stora antal ungdomar med tidig debutålder för droganvändande samt 

bristande skolgång gör det angeläget att studera vilka tecken på risk för att hamna i 

drogmissbruk som elever uppvisar. 

IVO (2017) har gjort en nationell tillsyn av hur samarbetet fungerar mellan olika professioner 

gällande ungdomar som befinner sig i beroende- och missbruksvården. Brister som framkom 

handlar om arbetet med de ungdomar som lider av psykisk ohälsa i kombination med 

missbruksproblematik. Den komplexiteten är vanligt förekommande bland unga personer 

vilket får till följd att svårighetsgraden av dilemmat ökar. Samverkan mellan olika aktörer 

spelar därför en nyckelroll i arbetet med att tidigt upptäcka ungdomars bruk av droger. En 

betydelsefull aktör i det arbetet är skolan (ibid.). Thurman och Boughelaf (2015) 

uppmärksammar betydelsen av att inte vänta med information om droger till högstadiet. Även 

om det kan tyckas anmärkningsvärt att starta tidigt med kunskap om droger menar författarna 

att det tvärtom ger yngre elever en chans att få en helhetsbild kring droger innan de själva 

riskerar att börja experimentera och testa (ibid.). Vilka erfarenheter och möjligheter en 

skolkurator har av att samarbeta kring drogrelaterade frågor blir då intressant att undersöka.  

MacLean et. al (2013) visar i sin undersökning på att ungdomar som brukar droger vanligtvis 

motsätter sig alla former av påståenden om att de är beroende. Att se droganvändandet som ett 

sätt att handskas med svårigheter i sin livssituation, tillhörde ovanligheterna bland deltagarna. 

Istället lyftes positiva effekter som känsla av välbehag samt nöjet med att bruka droger fram 

(ibid.). En sådan inställning till användandet av droger torde försvåra arbetet med att få 

ungdomar att se de negativa effekter droganvändandet ger. Det aktualiserar även 

nödvändigheten i att arbeta drogförebyggande för att försöka förhindra ungdomar att ens 

hinna prova droger. Något Hodgins et. al (2014) menar är mycket bekymmersamt då 

tonåringars drogmissbruk inte är enkelt att förebygga. Ännu svårare är det att behandla dem 
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när de väl hamnat i ett missbruk och det gör ungdomar till en väldigt utsatt grupp. Hodgins et. 

al anser att det drogförebyggande arbetet behöver ta större plats i samhället och på ett mycket 

tidigare stadium (ibid.).  Ungdomars utsatthet tillsammans med skolkuratorers utmaning i att 

lyckas med det drogpreventiva arbetet gör det meningsfullt att titta på skolkuratorers 

erfarenheter av positiva effekter av att arbeta drogförebyggande. 

Utifrån problematiseringen av ungdomars tidiga drogdebut, deras drogvanor samt vikten av 

drogförebyggande arbete i skolan formulerar vi följande syfte:  

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka skolkuratorers drogförebyggande arbete med elever i grundskolan, för 

att därigenom få en fördjupad kunskap om hur det drogförebyggande arbetet fungerar i 

praktiken.  

Utifrån syftet formulerar vi följande frågeställningar: 

1.3 Frågeställningar 
1. Vad innebär det att arbeta drogförebyggande med grundskoleelever för skolkuratorer? 

2. Vilka möjligheter har skolkuratorer att arbeta med drogpreventiva insatser för att 

förebygga risken för elever att börja använda droger? 

3. Vilka hinder försvårar skolkuratorers drogpreventiva arbete? 

4. Vilka/vilket drogförebyggande arbete har mest effekt i det drogpreventiva arbetet med 

eleverna?  

1.4 Definition av begreppet droger 
I vår uppsats använder vi begreppet droger som i den här studien betyder narkotika och 

narkotikaklassade läkemedel. 
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2 Kunskapsläge 
Avsnittet om tidigare kunskap inleder vi med en kort beskrivning av elevhälsan där 

skolkuratorn ingår. Därefter skriver vi om arbetsbeskrivning och att vara ensam i sin 

profession för att problematisera skolkuratorns handlingsutrymme. För att sätta in läsaren i 

rätt kontext fortsätter avsnittet med att visa på ungdomars möjliga skäl till att bruka droger 

och vilka risksignaler för att eventuellt ta steget in i drogvärlden som kan uppmärksammas. 

Sist presenterar vi vad tidigare forskning säger om drogförebyggande arbete. 

I vårt sökande efter tidigare forskning till vår studie har vi haft vissa svårigheter att hitta nyare 

rön. Flertalet av de sökningar vi har gjort har lett till äldre undersökningar och har därmed fått 

väljas bort som alternativ. En upplevelse som även Isaksson (2014) poängterar när hon skriver 

att det på det stora hela finns väldigt lite forskning gjord inom ämnet skola och socialt arbete. 

Förutom den avsaknaden är det arbete som skolkuratorer utför ännu mindre beforskat (ibid.). 

För oss stärker det vikten av att studera just skolkuratorer och det psykosociala arbetet. Gaete 

et. al (2018) pekar på att det endast är ett fåtal studier som har undersökt sambandet mellan 

elevers upplevelser av att vara i skolan (känna sig delaktig och respekterad av andra) och 

droganvändande. (ibid.). I vår studie hänvisar vi till en referens från år 2008 (LaRusso et. al) 

på ett fåtal ställen. Vi är medvetna om den kan anses som inaktuell forskning men med 

hänvisning till resonemanget ovan, angående brist på tidigare forskning, menar vi att 

referensen fyller sin funktion i vår studie då den belyser aspekter (normer och social 

tillhörighet) som är viktiga att inkludera i diskussioner och vårt sökande efter svar på våra 

frågeställningar. 

2.1 Kunskapssökning 
För att finna information till vår studie har vi delvis sökt via LUBsearch, Lovisa och Google 

Scholar. Sökord som har använts är bland annat: drug use in adolescents, school*, substance 

use, school counselor, prevention, social work, skolkurator, drog*, missbruk, förebyggande 

arbete och ungdom. De artiklar vi har läst är refereebedömda och ingår i vetenskapliga 

tidskrifter. Vi har också läst rapporter från CAN, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, 

IVO och Skolverket samt forskningsrapporter. Genom att läsa artiklar har vi fått hänvisning 

till annan väsentlig litteratur för vår studie. Liknande gäller för de tidigare kandidatuppsatser 

vi har läst. 
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2.2 Elevhälsan, arbetsbeskrivning och handlingsutrymme 
Den 1 juli 2011 började den nya skollagen (2010:800) appliceras vilket bland annat innebar 

att det som tidigare kallats för elevvården nu benämns elevhälsan (Socialstyrelsen 2016). 

Skolkuratorn ingår i elevhälsan vars primära uppgift är att arbeta preventivt och verka för 

elevers goda hälsa. Alla professioner som ingår i elevhälsan ansvarar för att deras kompetens 

blir synlig för att helhetsbilden av eleven ska framträda. Socialstyrelsen (ibid.) beskriver 

skolan som en signifikant värld för elever då hur skoltiden avlöper har stor påverkan på 

framtidsutsikter för ungdomar. Att avsluta skolan innan gymnasiet eller att gå ur årskurs nio 

utan fullständiga betyg innebär ökad risk för att senare i livet hamna i svårigheter av 

psykosocial karaktär. Ett resonemang som ställer krav på de yrkesverksamma i skolan att hitta 

fungerande metoder för att försöka förhindra elever att möta en framtid som den ovan 

beskrivna (ibid.).  

För att förtydliga elevhälsans ansvarsområde har Socialstyrelsen tillsammans med Skolverket 

gett ut en vägledning (Socialstyrelsen 2016) som ska öka chanserna till en elevhälsa som är 

jämbördig vilken skola eleven än går på. Risken är annars att det inte finns några klara 

direktiv för när elevhälsan ska kopplas in eller inte. Isaksson (2014) poängterar att den nya 

skollagen (2010:800) verkar i elevhälsans favör då den positionerar elevhälsan som en 

betydande del i skolmiljön och arbetet med eleverna. Skolkuratorn befinner sig ofta som 

ensam i sin profession i en värld dominerad av pedagogiskt yrkesverksamma där 

arbetsuppdragen skiljer sig åt. En konsekvens av detta är att skolkuratorns handlingsutrymme 

kan ifrågasättas. Arbetsbeskrivningen är det verktyg skolkuratorn använder sig av för att 

legitimera de arbetsuppgifter som utförs. Ett diffust uppdrag kan öppna upp för konflikter 

med andra professioner vid samarbete över yrkesgränserna. Isaksson (ibid.) ser en möjlig 

förklaring till att skolkuratorn, trots starkare stöd i den nya skollagen, ändå uppfattar 

legitimiteten som låg hos övriga yrkesgrupper i skolan – nämligen hur lagen är utformad. Att 

varje skola ska ha tillgång till en kurator och att psykosociala insatser ska vara en del i 

elevhälsan är vaga formuleringar (ibid.). 

2.3 Att använda droger – en normal del av uppväxten 
MacLean et. al (2013) har studerat ungdomar i 13-15 års ålder som befann sig i behandling 

för sitt missbruk. Författarna pekar på att befinna sig i socialt underläge kraftigt ökar risken 

för en bekymmersam vardag. Att bruka droger blir då ett sorts substitut för att nå det uteblivna 

välbefinnandet. Samtidigt som drogerna erbjuder lustfyllda upplevelser ger det även 



10 
 

individerna en möjlighet att utöva ett slags självbestämmande i form av att ha makten att 

modifiera erfarenheter upplevda av den egna kroppen. För ungdomar som inte går till skolan 

blir bruk av droger tillsammans med vänner en form av sysselsättning och ett sätt att tillbringa 

dagen på. Ungdomarna i undersökningen såg gjorda drogerfarenheter som en väg att utveckla 

sin kroppsliga förmåga, både vad gällde tolerans och kunskap i att konsumera rätt mängd. Att 

lära sig handskas med droger och risker förknippade med dessa, menade ungdomarna var en 

betydelsefull del av att växa upp (ibid.). 

Även Kingston et. al (2017) har i sin studie fått svar av ungdomar som beskriver 

droganvändande som ett normalt ungdomligt beteende. Flera av undersökningens deltagare 

vittnar om att de själva fattade beslutet att prova droger. Endast förekomster av positiva eller 

neutrala åsikter om droganvändandet stärker bilden av att drogerna ses som en helt naturlig 

del av att vara ungdom (ibid.). Att se drogerna som ett socialt sammanhållande kit bland 

elever som inte känner någon skoltillhörighet visar Gaete et. al (2018) på. Dessutom kan 

skolmiljön upplevas som väldigt prestationskrävande och det kan vara en inkörsport till att 

testa droger (ibid.).  Trenz et. al (2015) associerar att börja med droger till åldersrelaterade 

och utvecklingspsykologiska förändringar såsom känslomässiga, biologiska, sociala och 

miljömässiga där även skolan bjuder på förändringar. Dessa tar sig uttryck i form av byte från 

små till större skolor i takt med att eleverna blir äldre, ny och eventuellt utökad vänkrets samt 

fler lärare vilket kan innebära mindre personlig kontakt med de vuxna på skolan. Detta 

placerar elever i en sårbar situation där droger, för en del, blir lösningen (ibid.). 

2.4 Riskfaktorer/varningssignaler 
Enligt Socialstyrelsen (2017) har många i missbruk startat sitt droganvändande under 

ungdomstiden. Även om gedigna insatser har satts in återstår problemet med droger för 

flertalet av dessa i vuxen ålder. Med drogproblematiken följer ofta en ofullständig skolgång 

vilket kan resultera i stora svårigheter med att hitta arbete senare i livet. Att inte ha ett arbete 

får även konsekvenser på behandling för sitt missbruk då den mer sällan lyckas om individen 

inte har någon form av sysselsättning att falla tillbaka på (ibid.). Skolverket (2016,2017; 

Trenz et. al 2015) redovisar skolfrånvaro (både ströfrånvaro och mer frekvent frånvaro), 

medverkan i mobbning, våldsamheter, att begå regelbrott samt försvagade skolprestationer 

som allvarliga varningssignaler för elever att hamna i drogbruk (ibid.). Skolkamrater som 

befinner sig i samma sits, som i exemplet ovan, påverkar ofta varandra och förstärker på så 

vis den problematiska situationen (Socialstyrelsen 2016). CAN (2017b) skriver att 2017 års 

drogundersökning, bland årskurs nioelever samt gymnasiets andra år, visar på att de elever 
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som använder droger nu oftare använder flera olika substanser. I undersökningen framträder 

också drogernas lättillgänglighet som en stor riskfaktor för elever att hamna i drogmissbruk. 

Som exempel uppges nya substanser som lanseras på missbruksmarknaden och ofta sprids via 

internet, så kallade nätdroger. Elevers attityder till användandet av droger verkar också ha 

förändrats på så vis att inställningen att prova droger en till två gånger inte innebär någon fara 

för psykisk eller fysisk skada (ibid.). YoungJu och Miller- Day (2017) argumenterar för 

ytterligare en riskfaktor som möjligtvis kan påverka ungdomars attityder till att använda 

droger, nämligen hur massmedia porträtterar droganvändandet. Författarna (ibid.) pekar på att 

musikvideos, filmer och program som visas på tv vanligen framställer bruket av droger som 

något naturligt och ofarligt att använda om brukandet görs lite då och då. 

LaRusso et. al (2008) problematiserar den sociala tillhörigheten i skolan. Oftast beskrivs den 

som en positiv kraft i att utveckla sunda normer, vilket i sig får positiva effekter i arbetet med 

elever som uppvisar tecken på nedstämdhet. LaRusso et. al (ibid.) menar att den gynnsamma 

effekten inte är självklar när det handlar om att bruka droger. Här kan tvärtom den sociala 

tillhörigheten istället resultera i ett ökat risktagande i grupper där elever känner samhörighet 

genom ett normtänkande som inte är hälsosamt (ibid.). Gaete et. al (2018) beskriver hur elever 

som inte upplever sig få stöd och uppmuntran av lärare i skolan och som inte anser att 

klasskamrater visar ömsesidig respekt, är i riskzonen för att komma i kontakt med och testa 

droger. Författarna (ibid.) menar att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och 

droganvändande och att det sambandet går åt båda håll. Hos vissa elever leder psykisk ohälsa 

till användandet av droger och hos andra resulterar drogerna i psykisk ohälsa. 

2.5 Drogförebyggande arbete 
För att undvika att elever riskerar att hamna i missbruk av droger är det viktigt att hitta 

skyddande faktorer (Socialstyrelsen 2016). Att ha ett bra socialt nätverk med goda 

vuxenkontakter är ett exempel på skyddsfaktor. Extra viktig blir tillgängligheten till vuxna när 

ungdomars egna vårdnadshavare brister i sin förmåga att vara förälder. Vilka skydds- och 

riskfaktorer som finns i en ungdoms liv kan skolkuratorn vara behjälplig med att synliggöra. 

Skolkuratorn kan dessutom bidra med information kring och hjälp i att ta kontakt med andra 

aktörer som kan fungera som stöd för att utveckla skyddsfaktorer, som exempelvis 

socialtjänsten. Som en del i det drogförebyggande arbetet är skolkuratorns uppgift att delta i 

kartläggning av skolans riskområden såsom andel rökare, elevers psykiska mående, mobbning 

och kränkande behandling. Ett annat skolkurators uppdrag är att medverka på olika nivåer i 

skolans verksamhet för att bidra med betydelsefull kunskap vid utformandet av policys i det 
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drogförebyggande arbetet. Skolverket (ibid.) pekar exempelvis på arbetet för en rökfri skola 

som ett essentiellt åtagande då rökning är en vanlig inkörsport till droger.  

En förutsättning för att det drogförebyggande arbetet ska ge positiva effekter är att lärdomarna 

är åldersadekvata och reviderade efter nyaste rönen inom området (Socialstyrelsen 2017; 

Thurman & Boughelaf 2015). Att som skolkurator utarbeta en tillitsfull och 

förtroendeingivande elevkontakt beskriver LaRusso et. al (2008) som en skyddsfaktor, inte 

bara i arbetet direkt riktat mot droger utan också i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa 

bland elever, som i sig är en riskfaktor för att utveckla ett drogberoende. Även CAN (2017b) 

argumenterar för att vuxna som ska arbeta drogförebyggande först och främst måste besitta 

kunskap inte bara om droger utan också särskilt om hur just ungdomars användande av dessa 

ser ut. 

YoungJu och Miller- Day (2017) framför även att personliga normer kan vara en indikator för 

att förutse droganvändande. Något som kan användas i diskussioner med elever om 

massmedias sätt att normalisera droger och brukandet av dessa (ibid.). Hur diskussionerna ser 

ut och hur skolpersonal relaterar till sina elever och bekymmer de befinner sig i, menar 

Thurman och Boughelaf (2015), starkt kan påverka hur skolmiljön upplevs av elever. Ett 

positivt, respektfullt och uppmuntrande skolklimat kan ge goda effekter i att förhindra elever 

att testa droger (ibid.; Gaete et. al 2018; Trenz et. al 2015 ). Kingston et. al (2017) skriver att i 

interventioner i drogarbetet med ungdomar bör utvecklandet av föräldraförmågan stå i fokus 

liksom att skolpersonal i tidigare stadier ska öka sina möjligheter att identifiera elever som 

befinner sig i högriskfamiljer (ibid.; Hodgins et. al 2014). Kingston et. al (2017) pekar på att 

flera faktorer, till tidigt drogbruk, kopplade till individ och familj har identifierats. Däremot 

saknas lika bred forskning kring faktorer kopplade till situationer där ungdomar för första 

gången testar på droger. Att förstå ungdomars motiv till att bruka droger, de situationer där de 

använder droger samt första reaktionen som uppstår efter drogdebuten menar författarna 

(ibid.) skulle kunna bidra till möjligheten att senarelägga drogdebuten bland 

högriskungdomar. Okunskapen hos många vårdnadshavare kring risk- och skyddsfaktorer 

visar på att utbildning och stöd i detta är en viktig pusselbit i det drogförebyggande arbetet. 

Enligt Socialstyrelsen (2016) är skolfrånvaro den faktor som utgör störst risk för elever att 

eventuellt testa droger. Därför blir arbetet med att öka närvaron av största vikt och här kan 

skolkuratorn utföra ett betydande arbete i att undersöka vilka orsaker som ligger bakom 

elevers låga närvaro. Isaksson (2014) belyser dock hur skolkuratorns förebyggande arbete 
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minskar i utrymme på grund av ekonomiska nedskärningar. En konsekvens av detta är att det 

kurativa arbetet mer bedrivs genom akuta uttryckningar. Förutom att det får direkt påverkan 

på individarbetet med eleverna, drabbas också skolkuratorns möjligheter till samarbete i olika 

konstellationer. MacLean et. al (2013) visar på resultat från deras studie att i stort sett alla 

ungdomar som medverkade skattade att ha en vuxen att prata med som väldigt betydelsefullt 

(ibid.). Trenz et. al (2015) belyser det som en samtalsmöjlighet för skolkuratorn. Dessutom 

poängterar författarna (ibid.) att så länge elever finns kvar i skolan existerar chansen att arbeta 

målinriktat med drogrelaterade insatser. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
För att analysera vår empiri har vi valt att utgå från ett organisationsteoretiskt perspektiv via 

de tre teoretiska begreppen struktur, handlingsutrymme och institutionella logiker.  

Anledningen till det är att begreppen visar på de ramar som formar en skolkurators uppdrag 

samt vilka utmaningar, i form av möjligheter och svårigheter, det ger upphov till när det 

handlar om att arbeta drogförebyggande. Strukturen tillhandahåller den yttre ram som pekar 

på vad som är en skolkurators uppdrag. Det synliggörs delvis via en arbetsbeskrivning men 

också av vilka förväntningar som finns på vad en skolkurator anses göra. Något som sedan får 

konsekvenser för vårt nästa begrepp som är handlingsutrymme. Hur detaljerad eller styrd en 

arbetsbeskrivning är inverkar på skolkuratorns handlingsutrymme, vilket påverkar 

möjligheten att kunna arbeta drogförebyggande gentemot eleverna. Slutligen får begreppet 

institutionella logiker visa på hur olika logiker kan finnas i en och samma verksamhet, som i 

fallet skola där våra respondenter arbetar, och däri arbeta mot olika måluppfyllelser. En 

konsekvens av detta är att det psykosociala arbete som skolkuratorn är tänkt att utföra har 

olika innebörd och därigenom olika grader av prioritering bland de andra logikerna. Något 

som får effekt på vilka möjligheter en skolkurator ges att arbeta med drogförebyggande 

insatser. Nedan följer en beskrivning av våra teoretiska begrepp. 

3.1 Struktur 
Lindkvist et. al (2014 s. 46-47) skriver att ett sätt att definiera begreppet struktur på är en 

stabiliserad ordning av olika delar i en helhet. Flertalet stora organisationer, såsom skolan, har 

ett system där organisationen är indelad i olika avdelningar eller som i skolans värld 

exempelvis arbetslag, elevhälsa och ledningsgrupp. Författarna (ibid. s.55, 230) menar vidare 
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att det inom en organisation utvecklas ett slags hierarkiskt system. Vanligen visar sig 

hierarkin genom rätten till beslutsfattande. Beslutsprocesserna är ofta knutna till en 

organisations struktur och visar genom det hur makten är fördelad i en organisation.  

Strukturen kan även visa sig utifrån formell struktur. Enligt Lindkvist et. al (2014 s.47) är det 

de regler som formar en organisations styrning och fördelning av arbete. Det är via den 

formella strukturen som ledningen försöker styra olika processer i arbetet. För att nå 

verksamhetens mål blir det ledningens ansvar att utforma den formella struktur som bäst 

passar syftet.  

Ytterligare en dimension är att studera den sociala strukturen. Lindkvist et. al (2014 s. 108-

109, 212) pekar på att den uttrycks genom olika roller och på de förväntningar som finns 

kring vad de olika rollerna ska göra, det vill säga vilka arbetsuppgifter som tillhör rollen och 

hur personen som tillhör rollen ska uppföra sig och agera. Det är inte bara från de andra i 

organisationen som dessa förväntningar finns utan även personen själv har del i detta. Hur 

rollfördelningen struktureras får även konsekvenser i form av att olika roller får olika status 

genom de arbetsuppgifter och eventuella ledningsuppdrag man blir tilldelad. Genom denna 

fördelning kommer även rätten att påverka, fördela och leda arbetet, alltså en rolls legitimitet. 

3.2 Handlingsutrymme 
Svensson et. al (2008 s.16-17) skriver att handlingsutrymmet formas av flera faktorer. Delvis 

är det organisationen som är med och styr men även rutiner och hur de professionella tolkar 

handlingsutrymmet får konsekvenser för hur det tar sig uttryck i det praktiska arbetet. 

Dessutom inverkar en skolkurators erfarenhet på hur handlingsutrymmet används. Författarna 

(ibid.s.55) poängterar dessutom att hur man som professionell använder sitt 

handlingsutrymme påverkas av den kunskap man besitter i sin profession men också genom 

de traditioner som råder på den arbetsplats man tillhör. Förutom det får även de personliga 

egenskaperna och samspelet i mötet med andra konsekvenser för hur handlingsutrymmet 

används. 

Organisationens uppdrag påverkar, enligt Svensson et. al (2008 s.24) den professionelles 

möjligheter att agera. Handlingsutrymmet innebär inte bara att ha utrymmet att göra val utan 

det viktiga är att ha kunskap nog för att fatta välgrundade beslut. Inom den kunskapen ryms 

förutsättningar för att kunna påverka det utrymme organisationen givit. Samspelet mellan den 

professionelle och organisationen är det som ligger till grund för hur handlingsutrymmet 
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utkristalliseras. Gränserna sätter organisationen men de kan töjas genom den professionelle 

som även kan utforma egna gränser.  

Levin (2013 s. 34-35) beskriver handlingsutrymmet som ett resultat av när välfärdsprofession 

och byråkrati (standardiserat handlande och rutiner) möts. Dock är det i det mötet som 

bekymmer kan uppstå. Om välfärdsprofessionen verkar i en byråkrati innefattar det att den är 

politiskt styrd vilket får till följd att den professionelles arbetsuppgifter och måluppfyllelse är 

politiskt delegerad och villkorad. Svensson et. al (2008 s. 27) påpekar ändå att den 

professionelle har ett ansvar att förvalta sitt handlingsutrymme väl och att det är beroende av 

vilka värderingar och vilken kunskap den yrkesverksamme besitter. 

3.3 Institutionella logiker 
Linde (2013 s. 111-112) definierar institutionella logiker med de föreställningar vi har om vad 

exempelvis en skola är. De institutionella logikerna utgör ramarna för vad organisationen 

förväntas göra. Ramverket är det som andra professioner kan ha åsikter om men även det som 

ger en organisation dess legitimitet. En skola utan lärare skulle omedelbart tappa sin 

legitimitet då de givna förutsättningarna genom det har förändrats. De institutionella logikerna 

har ofta en historisk förankring att falla tillbaka på. Den förankringen tolkas och reproduceras 

av de professioner som tillhör den institutionella logiken.  

I en verksamhet kan det finnas flera olika logiker som då kan konkurrera med varandra. För 

att analysera hur olika organisationer samverkar är begreppet institutionella logiker väl 

fungerande skriver Linde (2013 s.111-113). Liksom när det handlar om att studera hur 

förändringsarbete inom en organisation kan ta sig uttryck när det gäller att omarbeta 

innehållet och därigenom en verksamhets legitimitet. Johansson (2013 s.141) pekar på hur 

institutionella logiker genom konkurrens kan krocka med varandra och leda till det som kallas 

för ett institutionellt spänningsförhållande. Härigenom tydliggörs vilken av logikerna som 

placerar sig längst upp i hierarkikedjan. Sjöström (2013) beskriver skillnaden i rangordning 

som ett försvårande element vid samarbete över de institutionella logikernas gränser. 

Johansson (2013 s.131) visar på hur begreppet institutionella logiker är användbart för att få 

en förståelse för hur samverkan i en verksamhet, bestående av olika logiker, påverkas av 

åtskillnaden mellan olika sätt att styra, fatta beslut samt agera. 
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4 Metod  
I detta avsnitt diskuterar vi vår valda metod, vår urvalsprocess och de forskningsetiska 

principerna. Vi för metodologiska resonemang kring förtjänster och brister med vår empiri 

och tillvägagångssättet vi använt oss av för att samla in material till vår studie. 

Tillförlitligheten av studiens resultat, vald analysmetod och en beskrivning av hur 

genomförandet av intervjuer har fortlöpt presenteras också. Slutligen redogör vi kort för vår 

arbetsfördelning under skrivandet av uppsatsen samt presenterar våra respondenter. 

4.1 Metodologisk ansats 
Vi har valt att undersöka hur skolkuratorer arbetar drogförebyggande med elever i 

grundskolan och hur skolkuratorer uppfattar möjligheter och hinder i det arbetet samt 

resultatet av olika drogförebyggande insatser. För att ge skolkuratorerna största möjlighet att 

uttrycka sina erfarenheter och vad de upplever vara viktigt har vi valt att använda en kvalitativ 

metod. Något Kvale och Brinkmann (2014 s.17) poängterar som vad den kvalitativa intervjun 

ämnar göra, nämligen att försöka komma underfund med hur respondenten uppfattar den 

sociala värld studien har som mål att undersöka. Enligt Bryman (2011 s.413) är kvalitativ 

metod att föredra när intervjun är ett sätt att få fram undersökningsdeltagarens åsikter. Han 

menar att kvalitativa intervjuer är mer flexibla, jämfört med en kvantitativ ansats, och kan 

variera mellan respondenterna avseende i vilken följd frågor ställs och att även nya frågor kan 

tillkomma under intervjuns gång (ibid.). Den ansatsen passar syftet med vår studie bra 

eftersom vi är ute efter att låta våra intervjupersoner få möjlighet att fördjupa sig och ge 

detaljrika svar på våra frågor.  

4.2 Val av metod 
Vi har valt att använda en semistrukturerad intervju för att söka svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar. Bryman (2011 s. 413) pekar på att kvalitativa intervjuer är ett bra metodval 

för att samla material där målet är att det ska innehålla utvecklande och fördjupande av 

respondenternas svar. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011 s. 40) samt Bryman (2011 s.366, 

413) menar att använda intervjuer påverkar möjligheten att modifiera frågor och den ordning 

de följer efter hur intervjun/samtalet fortlöper, i jämförelse med att exempelvis använda sig av 

enkäter med frågeformulär som är standardiserade och inte erbjuder den flexibiliteten (ibid.). 

Att inte mekaniskt följa en viss frågeordning innebär att vi ges möjlighet att även få svar på 

frågor vi i förväg inte planerat. Vi är medvetna om att det inte behöver leda till en fördjupad 

kunskap men precis som Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011 s.40) skriver, finns en chans 
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att svaren blir nyansrika och leder till en mångsidig bild (ibid.). Då syftet med vår studie är att 

undersöka skolkuratorers erfarenheter menar vi att semistrukturerade intervjuer är det sätt som 

bäst passar vår empiriinsamling. Att ge våra intervjupersoner den anpassningsbarhet vår 

insamling av empiri erbjuder, ökar sannolikheten att vi kan komma att få bred kunskap om 

olika skolkuratorers sätt att arbeta med och resonera kring det drogförebyggande arbetet.  

Genom att vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer innebär det att vi har en 

intervjuguide med specifika frågeställningar och teman enligt Brymans (2011 s.415) koncept, 

se bilaga 1. Intervjuguiden innehåller övergripande frågor med underfrågor. Brymans (ibid. 

s.419) råd innan en intervjuguide skapas är att se till att det finns ett visst inslag av struktur på 

områden som ska vara med och att skapa frågor som främjar svar på de frågeställningar som 

studien ämnar undersöka (ibid.).  För att utforma, en för syftet användbar, intervjuguide har vi 

varit noga med att frågorna vi ställer verkligen är frågor där svaren kan användas för att 

besvara våra frågeställningar. Strukturen på intervjuguiden har vi diskuterat och ändrat vid 

flera tillfällen innan första intervjun utfördes. En provintervju genomfördes för att få en 

uppfattning om hur utformningen av frågorna fungerade och för att upptäcka eventuella 

oklarheter. Bryman (2011 s.419) påpekar också att det är viktigt att som intervjuare vara 

uppmärksam på att frågeställningarna måste vara utformade så att respondenterna innehar 

kunskap för att besvara dem (ibid.). Vi har försökt att konstruera frågor som strävar efter att 

leva upp till den rekommendationen.  

4.3 Urval 
Lind (2014 s.130) skriver att frågan om urval till undersökningar innefattar att hitta 

intervjupersoner som är relevanta för studien. Det blir särskilt viktigt i en kvalitativ 

undersökning eftersom enheterna som studeras är färre än exempelvis vid användandet av en 

enkät. Även Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011 s.42) kopplar samman valet av 

respondenter med studiens trovärdighet på så vis att en noggrant beskriven urvalsprocess ökar 

studiens tillförlitlighet (ibid.). Vi har valt att intervjua sju skolkuratorer på grundskolor 

eftersom vi anser att de har information vi behöver för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Att välja ut en grupp av personer för att de är relevanta för forskningsfrågorna kallas för ett 

målinriktat eller målstyrt urval enligt Bryman (2011 s.434). Ett målstyrt urval innebär ofta att 

urvalet görs i flera steg (ibid. s.350-351). I vår studie handlar det om att vi i ett första steg, av 

tidsbesparande skäl, valde ut kommuner i Skåne och därefter grundskolor i respektive 

kommun. Antalet skånska kommuner utökades efterhand för att få tillräckligt många 

respondenter till vår undersökning då flera tillfrågade tackade nej på grund av tidsbrist. När 
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skolorna valts ut letade vi upp namnet på personen som arbetar som skolkurator och mailade 

denne. De skolkuratorer vi har intervjuat arbetar antingen med elever från förskoleklass till 

och med årskurs sex eller med elever årskurs sju till nio. I vårt mail bifogades ett brev som 

beskriver syftet med studien samt etiska principer, se bilaga 2. Innan kontakten togs med våra 

intervjupersoner hade vi fått godkännande av vår handledare att göra så.  

4.4 Metodologiska överväganden 
Kvale och Brinkmann (2014 s.49) beskriver interaktionen mellan intervjuare och respondent 

som själva producerandet av kunskap. En kunskap som hade blivit annorlunda om 

intervjuaren hade varit en annan person (ibid.). Om vi utgår från den beskrivningen skulle det 

innebära att de svar vi har fått av våra respondenter troligtvis hade skiljts sig åt om 

exempelvis ett annat uppsatsskrivarpar hade genomfört intervjun. Ytterligare en aspekt att 

tillföra resonemanget om förtjänster och brister med tillvägagångssättet och materialet är hur 

intervjupersonen påverkades av oss som intervjuare. Vi var dessutom två som var med vid 

intervjutillfället. Alla respondenter samtyckte till att bli inspelade men vi vet egentligen inte 

hur det inverkade på respondentens upplevelse av intervjusituationen och om det fick någon 

effekt på svaren som gavs. Respondenterna fick själva välja tid och plats för genomförandet 

av intervju och samtliga valde sin arbetsplats och sitt arbetsrum. Det kan möjligen ha en 

positiv effekt på intervjupersonen eftersom intervjun gjordes på skolkuratorns hemmaarena. 

Att vi var två vid intervjutillfället och att vi spelade in intervjuerna var för att säkerställa att 

respondentens svar verkligen kommer fram.  Bryman (2011 s.429) skriver att transkriberingen 

av inspelningarna leder till att respondentens sätt att formulera sig i form av vilka ord och 

fraser som används bibehålls (ibid.). Vilket blir en förtjänst med vårt tillvägagångssätt. 

Fördelen med att vara två är också att en kan koncentrera sig på att ställa frågor medan den 

andra kan fokusera på att föra anteckningar och vara observant på samtalstrådar som behöver 

följas upp (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2011 s. 52).  

Om de skolkuratorer vi har intervjuat hade haft drogförebyggande arbete som en uttalad punkt 

i sin arbetsbeskrivning skulle svaren troligtvis kunnat fördjupas ännu mer och bilden av 

elevers drogvanor samt effekter av drogpreventiva insatser kunnat nyanseras ytterligare. Trots 

detta är vår uppfattning att vårt resultat ger en tydlig bild av hur de skolkuratorer som deltagit 

i vår studie upplever risksignaler, utmaningar samt effekter av det drogförebyggande arbetet.  

En brist med kvalitativa studier är att resultatet inte går att generalisera (Svensson & Ahrne 

2011 s. 28). Ett alternativ för att peka på studiens generaliserbarhet är att jämföra resultatet 



19 
 

från sin egen studie med liknande undersökningar (ibid. s.29). Vårt resultat går alltså inte att 

använda för att uttala sig om en större population. För att ändå argumentera för 

generaliserbarheten av vårt resultat kan vi jämföra det med resultatet från den tidigare 

forskningen vi har redogjort för. Den komparationen kan till viss del validera vårt resultat.  

Vårt material har bearbetats genom tematisk analys och vi har kodat våra transkriptioner. 

Fördelen med det är att materialet struktureras och det blir, enligt Jönson (2010 s.56), lättare 

att se samband och mönster. En brist blir för oss att det finns delar av materialet som inte 

presenteras i kodningen. Samtidigt väljer vi ut de delar som vi tycker är intressanta och bör 

lyftas vilket blir en fördel med vald analysmetod. Något som följer Rennstam och Wästerfors 

(2011 s.202-204) resonemang om att avskalandet av empirin är till för att de delar som 

illustrerar en tydlig bild av materialet ska belysas (ibid.). För oss innebär det att vi visar även 

de delar av resultatet som inte överensstämmer med vad den tidigare forskningen visar. Allt 

för att empirin ska redovisas på ett så rättvist sätt som möjligt. 

4.5  Metodens tillförlitlighet 
Grunden för vår undersökning är att samla in data som är kvalitativ. Lind (2014 s.126) skriver 

att eftersom insamlandet av den kvalitativa empirin både tar mycket tid och resurser i anspråk 

blir följden att antalet intervjupersoner blir färre i jämförelse med om empiriinsamlingen 

istället haft en kvantitativ ansats. På grund av detta får resonemang om hur relevant studiens 

underlag är för att kunna besvara frågeställningar och syfte större utrymme än diskussioner 

om hur representativt undersökningsresultatet är. För att bedöma den kvalitativa studiens 

kvalitet är utgångspunkten en annan än vid den kvantitativa ansatsens. Begreppen validitet 

och reliabilitet kan här ersättas med äkthet och tillförlitlighet (ibid. s. 132,149; Bryman 2011 

s. 353-356; Svensson & Ahrne 2011 s.27-28).  Att resultaten är trovärdiga visar forskaren på 

genom att studien genomförs enligt de forskningsetiska krav som finns. Dessutom erbjuds 

studiens deltagare att ta del av resultaten forskaren fått fram för att på så vis kunna förvissa 

sig om att miljön som undersökts har uppfattats på ett sätt som stämmer överens med 

verkligheten. Termen överförbarhet innebär att forskaren delger läsarna en noggrann 

redogörelse för själva studien. Meningen med det är att andra personer, genom att läsa den 

beskrivningen, kan ta ställning till om resultaten från studien går att överföra till andra 

miljöer. Författarna (ibid.) skriver att pålitlighet är den kvalitativa forskningens motsvarighet 

till reliabilitet. Innebörden av det är att utomstående ska kunna ta del av forskningsprocessens 

alla steg. Ett tydliggörande av att studiens slutsatser eller utförande inte medvetet har 

påverkats av forskarens tidigare uppfattningar eller teoretiska ram är viktigt för att kunna 
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styrka undersökningens resultat (ibid.). Vi har noga följt de forskningsetiska principerna 

genom att informera respondenterna om dessa vid en första mailkontakt samt vid själva 

intervjutillfället. Dessutom har respondenterna fått ta del av och skriva på en 

samtyckesblankett, se bilaga 3. Våra intervjupersoner blev dessutom erbjudna att läsa 

uppsatsen när den är klar. I vårt metodavsnitt försöker vi ge en detaljrik beskrivning av hur 

arbetet med vår studie har fortlöpt för att möjliggöra diskussion om undersökningens 

överförbarhet, pålitlighet samt trovärdighet.  

4.6 Genomförande av intervju 
Vi har genomfört sju intervjuer på ca 30-70 minuter med skolkuratorer på grundskolor i olika 

skånska kommuner. Alla intervjuer har genomförts på skolan där skolkuratorn arbetar och 

platsen har varit dennes arbetsrum. Vi har följt Brymans (2011 s 428) rekommendationer och 

spelat in samtliga intervjuer för att kunna transkribera och därigenom möjliggöra att vi har 

kunnat gå igenom intervjuerna flera gånger. För att undvika att det skulle bli problem med 

tekniken följde vi Eriksson- Zetterquist och Ahrnes (2011 s.53) råd med att testa utrustningen 

innan (ibid.). Vi har varit mycket noggranna med transkriberingen. För att säkerställa att 

missförstånd eller egna tolkningar inte gjorts finns varje ord, hummande och pauser med i 

utskriften. Dessutom har vi antecknat när respondenter har betonat något. Utskrifterna 

jämfördes sedan noggrant med de inspelade intervjuerna för att kontrollera att inga misstag 

skett. I de fall det fanns osäkerhet avseende vad respondenten menade med ett visst uttalande 

har vi kontaktat hen för ett förtydligande. 

Enligt Zetterquist och Ahrne (2011 s.40) är det bra att redogöra för variationen av att ställa 

frågor och hur intervjuerna har genomförts i samband med resultatet av undersökningen 

(ibid.).  Alla intervjuer har inletts med samma frågor. Därefter har ordningen på resterande 

frågor varierat beroende på hur intervjupersonerna har svarat på de inledande frågorna. Detta 

på grund av att vi velat skapa en positiv relation med respondenten. Vissa frågor behövde inte 

ställas då intervjupersonen redan hade besvarat den/dessa vid fördjupande av andra frågor. 

Dock har vi sett till att alla områden blivit besvarade. Detta både för att intervjuerna ska hålla 

en hög kvalitet och för att de ska vara jämförbara. Följdfrågor har lagts till den ursprungliga 

intervjuguiden och avslutande fråga var alltid densamma. 

4.7 Analysmetod 
För att enklare kunna sammanställa intervjuerna har en tematisk analys gjorts. En tematisk 

analys innebär enligt Bryman (2011 s. 528-530) att man i materialet letar och markerar 
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aktuella återkommande ord och teman. På så vis får man en överblick över materialet och 

skapar en gemensam struktur. Genom att använda en tematisk analys går det att jämföra de 

olika intervjuerna och upptäcka intressanta mönster i respondenternas svar (ibid.).  

Vi började arbetet med vår analys med att läsa igenom alla transkriptioner utan att göra några 

anteckningar. Därefter påbörjade vi kodningen genom att vi manuellt på intervjuernas 

pappersutskrifter med hjälp av färgöverstrykningspennor markerade återkommande nyckelord 

kopplat till våra frågeställningar. Något Jönson (2010 s.56) beskriver som ett vanligen 

förekommande angreppssätt vid kodande av intervjuer (ibid.). Efter att ha markerat i 

utskrifterna undersökte vi om flera nyckelord användes för att beskriva samma sak. Där det 

visade sig att det var så samlade vi orden under ett gemensamt tema. Allt enligt Brymans 

(2011 s. 525) råd. Vi kodade inte bara på direkta svar på frågan utan var noggranna med att 

söka information även på andra ställen i texten. I vårt arbete med att granska våra koder letade 

vi efter om de hade något samband med begrepp eller kategorier som redan fanns i den 

tidigare forskning vi presenterat. Efter att ha läst transkriptionerna flera gånger, färgmarkerat 

återkommande nyckelord samt att vi samlat dessa i olika kategorier tydliggjordes slutligen 

teman som resulterade i att vi valde ett organisationsteoretiskt perspektiv till vår analys. Som 

teoretiskt ramverk använde vi begreppen struktur, handlingsutrymme och institutionella 

logiker. 

För att redovisa resultatet av vår analys hänvisar vi till citat från våra intervjuer och återknyter 

till den tidigare forskning vi presenterat samt våra valda teoretiska begrepp. Rennstam och 

Wästerfors (2011, s.202) beskriver en reducering av materialet som att delar av det väljs ut 

samtidigt som andra väljs bort. Syftet med en reducering kan beskrivas som att den ska leda 

till att materialet ändå återges på ett rättvisande sätt (ibid.). Att redovisa citat från våra 

respondenter innebär att vi har reducerat genom att vi har valt ut citat som vi finner som 

speciellt intressanta och som vi vill kommentera. Vi har varit noga med att välja ut de 

exempel från empirin som tydligast visar på det fenomen vi vill belysa. Det innebär att vi inte 

enbart har utgått från de exempel som stödjer den tidigare beskrivna bilden av fenomenet utan 

även de exempel som problematiserar den tidigare forskningens bild presenteras. 

4.8 Etiska överväganden 
All vetenskaplig forskning i Sverige regleras av Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor SFS 2003:460. Lagen skyddar enskilda människor vid forskning. Denna 

uppsats kommer inte att behöva prövas av Etiknämnden eftersom den sker inom utbildning 
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vid universitet/högskola. Den riktar sig inte gentemot privatpersoner som grundskoleelever 

utan till skolpersonal. Vi har ändå formulerat och utfört undersökningen på ett sådant sätt att 

den troligen skulle ha godkänts vid en etisk prövning.  

Det finns enligt Bryman (2011 s 140) och Vetenskapsrådet (u.å. s.7, 9-10, 12-15) ett antal 

etiska krav som ska uppfyllas: 

- Krav på information. Respondenterna ska få korrekt information om studiens syfte, 

använt tillvägagångssätt samt hur all personlig information hanteras/förvaras. 

Respondenten ska även informeras om att hen när hen önskar kan lämna studien. 

- Krav på konfidentialitet. Allt material och alla personuppgifter ska förvaras oåtkomligt 

för obehöriga och deltagarna ska avidentifieras.  

- Krav på samtycke. Samtliga respondenter ska skriftligen ge sitt medgivande till att 

delta i studien.  

- Krav på nyttjande. De fakta och uppgifter som framkommit i studien får endast 

användas/nyttjas i samband med den. 

Innan vi startade vår empiriinsamling diskuterade vi med och fick klartecken att börja av vår 

handledare. Därefter presenterade vi syftet med vår undersökning och förutsättningarna för 

den samt de etiska principerna i ett brev som mailades ut till skolkuratorerna i de olika 

kommunerna. I samband med intervjuerna informerade vi om studiens syfte, hur all 

information kommer att hanteras och användas samt att respondenterna är anonyma och att de 

kan avbryta sitt deltagande när som helst. Respondenterna har gett sitt skriftliga samtycke till 

att delta i undersökningen. Vi har valt att skriva ut fingerade namn på skolkuratorerna. 

Skolornas namn eller vilka kommuner som deltagit framgår inte. Detta för att garantera full 

anonymitet. Vi har förvarat materialet inlåst hemma och inspelningarna raderades när vi var 

klara med vår uppsats. Alla respondenter blev erbjudna att läsa den färdiga uppsatsen. 

4.9 Arbetsfördelning 
Vi har fördelat en del av litteraturen mellan oss men har efter läsningen diskuterat det vi har 

läst för att delge varandra information. En del av skrivandet har vi i ett första skede delat upp 

för att sedan träffas, läsa och kritiskt granska varandras delar och vidareutveckla texten 

tillsammans. Under intervjuerna har vi turats om att vara huvudintervjuare. Transkriberingen 

har även den fördelats mellan oss. Analysarbetet och skrivandet av det har vi gjort 

tillsammans efter att först ha läst alla utskrifter individuellt utan att markera något i texten. 
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4.10 Presentation av respondenter 
I nästa kapitel analyserar vi vår empiri och vi använder där fingerade namn på våra 

respondenter. Här nedan följer en kort presentation av våra intervjupersoner: 

Cecilia: har arbetat cirka tio månader som skolkurator.  

Magdalena: har arbetat som skolkurator i 18 år. Hon har även en utbildning avseende 

alkoholbehandling. 

Gertrud: har arbetat som skolkurator i över 30 år. Hon har även arbetserfarenhet av missbruk 

(vård). Dessutom har hon en utbildning i drogförebyggande arbete. 

Anna: har arbetat som skolkurator i nästan tre år. 

Erik: har arbetat som skolkurator i 15 år. Han har också viss erfarenhet av drogrelaterat arbete  

Johanna: har arbetat som skolkurator i cirka fyra år. Hon har annan tidigare erfarenhet av att 

arbeta med missbruk. 

Peter: har arbetat som skolkurator i snart åtta år. Han har tidigare erfarenhet av arbete med 

missbruk och ungdomar som missbrukar. 

 

5 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av vår undersökning. Vi har valt att strukturera analysen 

utifrån rubrikerna arbetsbeskrivning, handlingsutrymme, den formella strukturen, attityder 

samt att arbeta drogförebyggande. I analysen utgår vi från den tidigare forskning vi 

presenterat i kapitel två samt de teoretiska begreppen struktur, handlingsutrymme och 

institutionella logiker som återfinns i kapitel tre. 

5.1 Arbetsbeskrivningens vara eller icke vara 
Socialstyrelsen (2016) benämner elevhälsan som den grupptillhörighet skolkuratorn ingår i. 

Huvuduppgiften för skolkuratorn är att verka för elevers goda hälsa och att arbeta preventivt 

(ibid.). När vi frågade våra respondenter om de hade en arbetsbeskrivning där skolkuratorns 

uppdrag eller arbetsuppgifter var tydligt definierade svarade alla nej. I svaren nämndes att det 
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finns ett kommunövergripande dokument där skolkuratorns och elevhälsans uppdrag är 

övergripande beskrivet. 

Jag har en arbetsbeskrivning som är kommunal då men den är inte tydlig utan 

det är ju hälsofrämjande arbete, förebyggande hälsofrämjande. Och sen då även 

åtgärder och insatser som krävs. Men det är ju inte specificerat vad egentligen. 

Utan det är mera allmänt att du ska jobba med det psykosociala (Cecilia). 

 

En arbetsbeskrivning som är vagt definierad försvårar möjligheterna för skolkuratorn att 

tydliggöra sitt uppdrag inför andra professioner i skolans värld (Socialstyrelsen 2016). Det 

överensstämmer med det Isaksson (2014) menar blir problematiskt med en alltför diffus 

arbetsbeskrivning, nämligen att ett samarbete över yrkesgränserna på grund av det kan bli 

konfliktfylld (ibid.). Arbetsbeskrivningens otydlighet har Skolverket och Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen 2016) uppmärksammat och därför gett ut en vägledning för att komma till 

rätta med problemet (ibid.). Vägledningen har dock inte fått den klargörande effekt avseende 

vilka arbetsuppgifter och uppdrag en skolkurator ska arbeta med, vilket flera av våra 

respondenter vittnar om. 

 

 Ja. Alltså skolkuratorns uppdrag […] står jätteflummigt i Vägledning för 

elevhälsa… och den har vi utgått från. Och från SSR:s beskrivning. Där har vi 

liksom försökt skriva vad våra, våra arbetsuppgifter är. Typ. Men det är ju 

flummigt. Och är det flummigt för oss blir det ännu mer flummigt för vår 

arbetsledare kan man säga (Anna). 

 

Även om avsaknaden av en tydligt definierad arbetsbeskrivning försvårar även för andra 

yrkesverksamma i skolan att riktigt förstå vad en skolkurator kan eller ska arbeta med, är 

friheten i att själv kunna utforma sitt arbete en fördel som våra intervjupersoner talar om.  

 

Jag vill inte ha någon arbetsbeskrivning. Inte mer än det som beskrivs i dom 

måldokument som vi har för elevhälsan på skolan. För jag tror att snarare liksom 

begränsar än hjälper faktiskt (Magdalena). 

  

 

En vid arbetsbeskrivning möjliggör att kunna arbeta med det som skolkuratorn anser passar 

för det elevunderlag som finns på skolan för tillfället. En alltför detaljerad arbetsbeskrivning, 

menar våra intervjupersoner, utgår inte från den aktuella situation som råder på skolan. På så 

vis pekar våra respondenter på att otydligheten i arbetsbeskrivningen blir ett slags 

handlingsutrymme i att kunna fånga upp signaler från exempelvis elever, skolpersonal och 
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vårdnadshavare och lägga upp sitt arbete utifrån det. Ett arbete som då är anpassat efter just 

den skolans behov, vilket citaten nedan visar på. 

 

Alltså jag kan forma den lite till vad jag vill. Det är ju lite var behovet ligger för 

just mina elever. Det är ju därifrån det anpassas (Cecilia). 

 

 

[…] Så handlar mycket om att vara flexibel utifrån skolans här- och nu-situation 

och geografiska plats, elevunderlag, föräldraunderlag. Alltså dom lokala 

förutsättningarna. Så det är svårt å ha sån här liksom för detaljerade 

kommungemensamma uppgifter för det kanske inte passar just den här skolan 

just i år (Magdalena). 

 

5.2 Den formella strukturen och ledningens syn 
Det är inte bara arbetsbeskrivningen som får konsekvenser för vilka utmaningar en 

skolkurator kan stöta på i sitt arbete. Skolkuratorerna tydliggör att hur arbetsledningen eller 

som det även benämns skolledningen, där rektor har huvudansvaret, ser på det psykosociala 

arbetet starkt påverkar det kurativa arbetet. Lindkvist et. al (2014 s.47) pekar på den formella 

strukturen, det vill säga de regler som styr en verksamhets arbete och fördelar 

arbetsuppgifterna. Ansvarig för att göra det är arbetsledningen. Hur den formella strukturen 

tar sig uttryck är beroende av vilka mål en verksamhet har. Det som bäst gagnar att nå 

måluppfyllelsen blir den arbetsfördelning som sker (ibid.). Det bekräftas av att det inom 

skolan är rektor som leder och fördelar arbetet och har ett tydligt uppdrag från Skolverket i att 

elever ska få den undervisning de har rätt till. Läroplaner med detaljerade mål är dokument 

som ska följas och den pedagogiska målbilden är klar. Mitt i denna pedagogiskt dominerade 

värld finns elevhälsan och där i skolkuratorn. Hur stor plats det psykosociala arbetet får ta har 

rektor stor del i visar våra intervjupersoner. 

 

 Nu har jag två chefer. Innan hade jag tre chefer. Och det är jättestor skillnad hur 

cheferna prioriterar ens arbete. Jag har en chef som prioriterar mitt arbete 

jättemycket och tycker det är jätteviktigt och har en tydlig vision med 

elevhälsoarbetet och har en tydlig vision med rektors arbete på skolan och var 

min profession ingår där. Det blir jättelättare för mig. Sen kan man i och för sig 

ha en chef som har en vision kanske mot ett håll eller en riktning som jag inte 

tycker är kanske är den riktning jag vill ha. Men det underlättar ändå att jag vet 

vad visionen är (Anna). 
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[…] Jag har två rektorer och jobbar inom två skolområden på tre skolor […] och 

dom är väldigt öppna för att jag får vara med och utforma tjänsten och 

bestämma vad som behöver göras för det är ju jag som är ute i verksamheten 

(Cecilia). 

 

Två citat som bekräftar hur den formella struktur Lindkvist et. al (2014 s. 47) pratar om, ter 

sig olika ute i skolorna (ibid.). I citaten framträder även två skilda sätt att se på rektors roll i 

det psykosociala arbetet. Ena sättet betonar vikten av att rektor ska ha en klar vision dels med 

sitt ledarskap och dels med kuratorns roll i skolans värld. Andra sättet ger upphov till 

tolkningen att skolkuratorn mer formar sitt arbetssätt efter vad verksamhetens behov är i 

nuläget. Genom det skulle en försiktig analys kunna vara att rektor överlåter visionen till 

skolkuratorn att utforma. En otydlig arbetsbeskrivning och en rektor som inte riktigt vet eller 

har tid att sätta sig in i hur det psykosociala arbetet bäst tas tillvara på i skolan kan ha svårt att 

bedöma vilken effekt det kurativa arbetet har för eleverna. Detta styrks av Isakssons (2014) 

studie där hon pekar på att formuleringen att skolor ska ha tillgång till en skolkurator och att 

det i elevhälsan ska ingå insatser av psykosocial karaktär är väldigt allmänt hållna 

beskrivningar av en skolkurators uppdrag. En beskrivning som ger upphov till tolkningar 

(ibid.). Tolkningar som kan påverka hur skolkuratorns kompetens används. Ytterligare en 

konsekvens är hur informationen och resultaten av skolkuratorns arbete synliggörs för 

politiker och förvaltningschefer som är de personer som fattar beslut om budget, besparingar, 

antal och typ av tjänster och så vidare. Ett sätt att hjälpa rektor och politiker att få relevant 

information om skolkuratorns insatser berättar en av våra intervjupersoner om. 

 

[…] så länge jag håller dom informerade så får jag göra som jag vill. För det 

handlar om att rektorer, man måste ju. Rektorerna har ju inte 

kuratorsperspektivet och ska inte heller ha det. Men dom måste ju få information 

om hur man tänker och varför och vad man gör och så. Jag har alltid varit noga 

med att hålla min rektor på banan, så att säga. Och varje år genom alla år sen 

[…] så har jag sammanställt läsåret. […] och så skickar jag ut det till mina 

chefer och till politikerna i kommunen och så för att de ska veta vad en 

skolkurator gör (Gertrud). 

 

Citatet ovan visar på hur skolkuratorer genom att vara tydliga med vad de gör under ett läsår 

troligtvis genom det kan påverka sitt handlingsutrymme i viss mån. En välinformerad rektor, 

förvaltningschefer och politiker medför viss frihet under ansvar för skolkuratorn. Förutom att 

sammanställningen kan användas av skolkuratorn för att synliggöra sitt arbete ger den 

förutsättningar för att belysa vilka behov skolan (egentligen eleverna) har i nuläget samt 

vikten av att ha en kurator på skolan. 
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5.3 Handlingsutrymme – möjligheter 
Att ha en vid arbetsbeskrivning öppnar upp för möjligheten att som skolkurator kunna 

använda sitt handlingsutrymme för att prioritera bland sina arbetsuppgifter. 

Handlingsutrymmet kommer dock med ett krav och det är att ha tillräckligt med kunskap för 

att kunna använda sig av det. Kunskapsbiten i det drogförebyggande arbetet försöker våra 

respondenter att kontinuerligt utveckla då de går på föreläsningar och utbildningar i ämnet. 

Möjligheten att ha friheten att göra så kopplar vi i vår studie samman med vilket 

handlingsutrymme skolkuratorerna har. Den nyvunna kunskapen kan sedan användas för att 

legitimera behovet av att arbeta drogförebyggande med eleverna. 

  

Vi går ju ganska så ofta på olika fortbildningar och informationstillfällen 

för att uppdatera oss. Det tycker jag (Magdalena). 

 

[…] och så försöker vi ha ett samarbete när vi bestämmer vilka utbildningar vi 

vill gå. Om det är någon speciell kurs eller utbildningsdag som vi vill gå, så att 

vi får lite samsyn (Cecilia). 

 

Detta bekräftas av CAN (2017 b) som uppmärksammar det som en förutsättning för att det 

drogförebyggande arbetet ska fungera. Personal som ska arbeta med dessa frågor behöver 

både ha kunskap om olika droger och om möjligt viktigare veta hur ungdomars bruk av dessa 

tar sig uttryck (ibid.). 

 

Ytterligare en positiv effekt av att ha handlingsutrymme till sitt förfogande menar våra 

intervjupersoner är att kunna planera för när olika drogförebyggande insatser ska genomföras. 

Även här spelar skolkuratorns kunskap i ämnet roll eftersom det ligger till grund för att 

insatserna ska hamna rätt åldersmässigt såväl som att informationen som ges måste vara 

åldersadekvat. Flera av skolkuratorerna i vår studie pratar om vikten av att det 

drogförebyggande arbetet innefattar en fin balansgång där det gäller att inte få motsatt effekt, 

det vill säga väcka ett intresse för droger hos eleverna. Dessutom handlar det om att inte vara 

moraliserande eller försöka med skrämseltaktik. En välgrundad kunskap hos skolkuratorerna 

tillsammans med handlingsutrymmet, öppnar upp för möjligheten att erbjuda eleverna ett 

drogförebyggande arbete som förhoppningsvis ger goda resultat. 

 

 […] Då är dom påverkningsbara när dom är i sjuan. I åttan är det för sent. […] 

Har vi då med ungarna i åttan så pratar vi mycket om strategier för att hur man 

kan ta kontroll över sitt eget mående. Med måbra - hormoner och alternativ för 

det och även beroendemekanismer (Gertrud). 
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Genom att använda sitt handlingsutrymme och genom den vida arbetsbeskrivningen har 

kuratorerna även tillfälle att vara med och kartlägga och utforma olika typer av 

handlingsplaner och policys kring exempelvis drogförebyggande arbete. 

 

Men vi har en drogpolicy. Som är. Den är uppdaterad och jag har varit med och 

skrivit på ett hörn (Anna). 

 

 

Att vara med och utarbeta dokument för droger bekräftas av Socialstyrelsen (2016) som en av 

uppgifterna i det drogförebyggande arbetet för en skolkurator (ibid.). Förutom att den 

uppgiften kan ge effekt på det förebyggande arbetet menar Trenz et. al (2015) att det finns en 

annan viktig faktor. De poängterar att arbeta i grundskolan ger bättre förutsättningar när det 

handlar om att försöka förhindra droganvändande bland elever jämfört med gymnasiet.  Skälet 

till det är att när eleverna måste vara/befinner sig i skolan ökar chansen att aktivt kunna arbeta 

med målinriktade insatser (ibid.). Vikten av närvaro i skolan genom skolplikten bekräftas av 

våra skolkuratorer som en förutsättning för att kunna arbeta drogförebyggande med elever. 

Dock stämmer det inte helt överens med resultatet från vår studie eftersom en av våra 

respondenter menar att det var enklare att arbeta proaktivt med gymnasieelever av den 

anledningen att vissa av de yrkesförberedandeprogrammen kan kopplas till Arbetsmiljölagen 

på grund av användandet av maskiner. 

 

[…] Jag var van vid ett helt annat sätt att jobba drogförebyggande. […] Innan 

jobbade jag på en gymnasieskola som var yrkesförberedande och vi kunde 

stödja oss mot Arbetsmiljölagen (Gertrud).  

5.4 Handlingsutrymme – hinder 
Handlingsutrymmet innebär inte endast möjligheter utan en del hinder sätter stopp för en 

skolkurator att till fullo använda sig av det. Andra aktörers godkännande eller samarbete får 

konsekvenser i det kurativa arbetet. Även om våra intervjupersoner har planer och tankar med 

hur de vill arbeta drogförebyggande är det ofta svårt att genomföra dessa. Det finns flera 

anledningar till det och en av dem är att verka som ensam i sin profession i en organisation 

som domineras av en annan yrkesgrupp (pedagoger) försvårar det drogförebyggande arbetet.  

 

[…] I Vägledning för elevhälsa där står det ju jättetydligt att vi ska arbeta med 

förebyggande och främjande arbetsuppgifter. Vi landar jätteofta i dom 

åtgärdande arbetsuppgifterna. […] Och samtidigt så är vi helt beroende av ett 

samarbete med pedagogerna. […] För det är då det funkar allra bäst (Anna). 
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För att få legitimitet för sina planer gäller det bland annat att ha goda argument för att få 

pedagogerna att inse betydelsen av att hitta tid för att arbeta drogförebyggande. Enligt 

resultatet från vår studie visar det sig att det inte är enkelt. Trots att pedagogerna är 

intresserade av att arbeta drogförebyggande påverkar strukturen i skolan och verksamhetens 

mål möjligheten till det. 

 

De tyckte väl att det var intressant och så men jag tror att men de har ju en 

massa annat att göra […] Och sedan har ju nationella proven satt igång och det 

är rätt mycket med det (Cecilia). 

 

 

Även om skolkurator och pedagoger är överens om att arbeta drogförebyggande finns det 

andra aktörer som inverkar på arbetet.  

 

[…]Men där handlar det också om hur vilket mandat man får från kommunens 

ledning och hur mycket man orkar slåss för man måste ju ha ett 

manövreringsutrymme för att kunna genomföra sina idéer. Och får man inget 

gehör för någon, någonting så blir man väldigt låst (Gertrud). 

 

Att vi får med rektorerna på tåget med det. Att de ser en vinst i det. Sen är det ju 

på bekostnad av vad? Det kommer hela tiden den frågan. Eftersom vi har fullt 

upp hela tiden måste vi liksom plocka någonstans ifrån (Johanna). 

 

Som citaten ovan visar påverkas skolkuratorns möjlighet av att använda sitt 

handledningsutrymme av andra faktorer. Att det inte bara är rektor och pedagoger som får 

effekt på hur det drogförebyggande arbetet möjliggörs styrks av vad Levin (2013 s.34-35) 

lyfter fram som ett möjligt bekymmer med ett handlingsutrymme som är skapat av ett möte 

mellan byråkrati och välfärdsprofession. Verkar välfärdsprofessionen i en byråkrati (vilket 

våra skolkuratorer gör) är verksamhetens mål politiskt villkorade och därigenom kuratorns 

arbetsuppgifter styrda från politiskt håll (ibid.) För att ändå möjliggöra skolkuratorns 

användande av sitt handlingsutrymme menar Svensson et. al (2008 s.16-17) att den erfarenhet 

kuratorn har blir viktig (ibid.). Något som några av våra respondenter poängterar när vi pratar 

om vilken kunskap de generellt sett upplever att skolkuratorer har kring droger och elevers 

brukande av dessa. Att kunskapen är ganska stor är de överens om men samtidigt pekar de på 

att man som ny och oerfaren skolkurator har ett stort ansvar i att själv söka sig den kunskap 

som är relevant för arbetet.  
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 Det är nog väldigt blandat vilken erfarenhet man har. Man läser ju litegrann på 

utbildningen såklart. Men kommer man ut som ny så har man inte så jättestor 

och det är också något man lär sig under yrkesrollen. […] Det ligger mycket på 

en själv också och ta till sig kunskaper om droger. Det är ett personligt ansvar. 

Som kurator har man väldigt stort ansvar själv att utbilda sig i jättemycket 

(Erik). 

 

Det kan nog vara väldigt varierande. Jag vet att vi har en kurator som har jobbat 

som X innan och då skaffar man ju sig mycket kunskaper, om droger så att säga. 

Och det kan vara väldigt varierat (Peter). 

 

Förutom att skolan som organisation inverkar på de strukturella ramarna för en skolkurators 

uppdrag i form av arbetsbeskrivningens utformande samt handlingsutrymmets för- och 

nackdelar, finns det även andra faktorer som påverkar en skolkurators chanser att kunna 

arbeta drogförebyggande med elever i grundskolan men också hur det arbetet tas emot. 

Exempel på det handlar nästa kapitel om. 

5.5 Attityder - elever 
Hur elevers inställning och attityd är till droger och att sälja eller bruka dessa får 

konsekvenser för skolkuratorns drogförebyggande arbete. Framförallt får det effekten att 

elever inte är mottagliga för något preventivt arbete då droger inte ses som ett bekymmer. En 

attityd som blir särskilt bekymmersam för skolkuratorerna då de elever som är i behov av att 

det drogförebyggande fungerar är svåra att nå. Skola och utbildning blir för dessa elever något 

onödigt som inte behövs eftersom framtiden på något vis ändå är tryggad genom drogerna. 

Dessutom förekommer det att elever i riskzonen för att utveckla ett drogberoende inte vill ha 

någon kontakt alls med skolkuratorn vilket såklart försvårar dennes arbete. Att inställningen 

att bruka droger lite då och då inte utgör någon fara för skador, varken fysiska eller psykiska, 

har ökat bland eleverna framkommer även det under våra intervjuer.  

 

 […] Man skjuter det på framtiden och man tänker – jag vill tjäna snabba 

pengar. […] och då ser man inte värdet av att gå i skolan och lägga ner massor 

av tid där. Så då ställs dom emot varandra. Och man drömmer ju om ett annat 

liv ju. För är man 14 år så ser du ju inte att […] dom ser sig ju inte som värsta 

pundaren om 20 år. Utan dom glorifierar ju detta. Dom röker på lite. Mår lite bra 

och drömmer om det feta livet. […] som är jättesvåra att komma åt för de är inte 

så intresserade av mig heller (Anna). 

 

 […] Alltså man har inställningen att man, man är inte narkoman om man inte 

injicerar (Peter). 
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Skolkuratorernas upplevelser av elevernas inställning och attityd till droger och användandet 

av dessa styrks av resultatet från CAN:s drogundersökning från förra året (2017 b). Den 

undersökningen visar nämligen också på att elevers attityder till droger har genomgått en 

förändring i hur man ser på vilken skada droger kan göra om de endast används vid ett till två 

tillfällen (ibid.). Inställningen att droger inte är farliga vid enstaka tillfällen finns inte bara hos 

grundskoleelever utan även bland unga vuxna kan det förekomma en mer tillåtande attityd 

mot att bruka droger. En av våra respondenter berättar om hur den attitydförändringen har 

synliggjorts bland unga vuxna som söker arbete och också har arbetat på skolan. 

 

[…] cannabis är jag mer orolig för. Inte bland våra elever men jag hör att det 

liksom relativiseras mycket mer. Vuxna som tycker att det visst kan […] jag hör 

det bland unga som kommer hit och jobbar. Att det är lite uppluckrat och att 

man tycker att det är lite så aja, man röker på lite istället för att bli full 

(Magdalena). 

 

 

Citatet ovan visar på en inställning till användandet av droger som bekräftas av YoungJu och 

Miller-Days (2017) studie. Där problematiserar de massmedias sätt att normalisera brukandet 

av droger. Ett porträtterande som möjligen kan få effekt på hur elever ställer sig till att 

använda sig av droger (ibid.).  Om ens idol eller filmer/serier man tittar på illustrerar droger 

som en naturlig del av livet samt att det är ofarligt att använda ökar risken för att elevers 

attityd till att testa droger blir mer tillåtande. Just den påverkbarheten framkommer hos en av 

våra respondenter. 

 

[…] Använder mina idoler droger eller vad har dom för attityd till drogerna. Det 

tror jag påverkar. Ja, för ungdomar är lättpåverkade. Så är det ju. Man provar sig 

fram. Det vet vi (Erik). 

 

5.6 Attityder – vuxna/personal 
Under våra intervjuer framkommer det att det inte bara är elevers inställning som påverkar det 

psykosociala arbetet. Även vuxna, i det här fallet pedagoger, rektorer, politiker och andra 

myndigheter såsom polis och socialtjänst, har stor inverkan på hur det drogförebyggande 

arbetet ser ut. Resultatet från vår studie pekar på att det i de kommuner där våra respondenter 

verkar inte finns en enhetlig syn på vikten av att arbeta drogförebyggande. Det är ett arbete 

som inte prioriteras av olika skäl och som ofta får stå tillbaka till förmån för akuta lösningar. 

Ofta efterfrågas skolkuratorns tjänster i ärenden/situationer som behöver lösas här och nu. På 

så vis försvinner möjligheten, eller minskas, till att få tid för det förebyggande arbetet. Just 
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ärenden som handlar om droger är ett exempel på när det handlar om akuta lösningar, vilket 

citatet nedan visar på. 

 

Men just vad det gäller droger så är det ju. Tyvärr handlar det oftast om att 

släcka bränder. När vi liksom lägger extra krut på drogarbetet det är när det 

händer någonting. Det är när det blir akut behov. […] Där har vi inte tillräckligt 

mycket förebyggande (Johanna). 

 

 

Att det kurativa arbetet till en del bedrivs via ”här och nu”-lösningar är ett resultat som 

beläggs av Isakssons (2014) studie. Hon pekar på att de akuta insatserna är ett resultat av 

ekonomiska nedskärningar som har drabbat skolans värld. Det får också konsekvenser på 

skolkuratorns möjlighet till samverkan med andra aktörer (ibid.). Ett resonemang som våra 

respondenter tydliggör som ett försvårande i det drogförebyggande arbetet. Våra 

intervjupersoner berättar om hur samverkan som har fungerat bra och som har fått effekt i det 

drogförebyggande arbetet har rationaliserats bort. Besparingar nämns som en anledning men 

också omorganisationer och byte av chefer och personal får negativa konsekvenser i form av 

utebliven kontinuitet. Påbörjade modeller eller tankesätt avbryts och i vissa fall ersätts det 

med andra planer vilket leder till att arbetet hela tiden måste börja om. I andra fall har vissa 

aktörer inte möjlighet att delta i samverkan då arbetsuppgifter och uppdrag har ändrats. Som 

exempel på det nämns i våra intervjuer att fältarbetare har bortrationaliserats och att polisens 

omorganisation har försvårat deras deltagande i det drogförebyggande arbetet. 

 

[…] Så har det ju över åren blivit lite omorganisationer på framförallt polisen. 

Så kommer det nya poliser och nya poliser. De får nya uppdrag och olika 

mandat.  […] Och med sparbeting […] Ja, så det är många såna grejer (Gertrud). 

 

[…] Tillgängligheten på andra instanser är inte heller, för polisen. Vi ville ha 

polisen, ha hit hundarna vid något tillfälle. Och det har vi väntat på sen i höstas. 

Och det händer inte när vi verkligen behöver dom (Johanna). 

 

[…] Vi har ju precis fått nya fältare. Dom la ju ner den verksamheten under ett 

antal år. […] Nej, dom sparade väl pengar eller vad det var. […] Men det är ju 

katastrof och fältaren för mig är ju den, det är dom ögonen jag har utanför 

skolan ju (Erik). 

 

Vikten av samarbete mellan olika aktörer i arbetet med att få syn på ungdomars 

droganvändande styrks av IVO (2017). Skolan lyfts fram som en aktör som har stor betydelse 

i det samarbetet (ibid.). Politiker och andra myndigheters inställning till det drogförebyggande 

arbetet och hur de ser eller inte ser problemen med droger antingen möjliggör eller försvårar 
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skolkuratorns arbete. Förutom det finns det andra inom skolan som också påverkar. 

Pedagogers och rektorers attityder till det förebyggande arbetet yttrar sig bland annat i hur 

skolkuratorn får tillgång till eleverna. Oftast handlar det om att få tid. Flera av våra 

respondenter lyfter problemet med hur skolan är strukturerad i form av schema, 

verksamhetens mål och stadieindelning samt hur det påverkar vilken plats det psykosociala 

arbetet får. 

 

[…] Nej, då är det, nej men det är fem stycken i klassen som ska skriva omprov 

på […] så därför kan ni inte komma då. Okej men då tar vi det nästa tisdag men 

då går det inte för då är det X så då går det inte (Gertrud). 

 

Ja tidsbristen är ett problem som försvårar. Och sedan att skolan är skola. Alltså 

här är lektioner. […] Jag kan ju inte gå in och ta deras lektion. Hur gärna. Dom 

har ett späckat schema (Magdalena). 

 

 För schemat styr ju väldigt mycket vår verksamhet. Vi får kämpa om vi ska 

komma in i en klass. Och då gäller det att komma överens med lärarna. Vad har 

de på schemat då? Nej, det går inte då och det går inte då. Dom har X-tid då 

(Erik).  

 

Att det är svårt att få in det drogförebyggande i arbetet är alla respondenter överens om. Dock 

uttrycker en av våra intervjupersoner att det är beroende på hur lärarna ställer sig till det.  

 

[…] Hade jag sagt att jag skulle ha en stund i varje klass och prata om droger så 

tror jag inte att det skulle vara några lärare som satte sig på tvären precis. […] 

Men det är nog skillnad på kollegier och hur lärare och sånt fungerar (Peter). 

  

En av våra respondenter uttrycker vidare en önskan om hur det drogförebyggande arbetet 

skulle kunna bedrivas för att få bättre effekt. 

 

Man skulle vilja ha haft en viss del som liksom var frigjord. Som var 

schemalagd precis som lärarnas schemalagda tid. Som var schemalagd för 

förebyggande arbete. Att vi hade haft kanske en förmiddag i veckan där vi 

kunde disponera tiden och inte vara tillgängliga för akuta insatser. Om det inte 

är något urakut (Johanna). 

 

För att kunna utföra ett drogförebyggande arbete är möjligheten att få en helhetsbild av 

eleverna nödvändig. Ett fungerande och möjligt samarbete mellan olika aktörer som 

tillsammans kan ge den helhetsbilden blir viktigt för att insatser ska kunna göras innan det är 

försent. Linde (2013 s. 111-113) beskriver hur det i en verksamhet kan finnas flera olika 

logiker. Skolan är ett exempel på en sådan organisation (ibid.). Samverkan mellan olika 
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institutionella logiker kan leda till konkurrens och då menar Johansson (2013 s.141) att ett 

institutionellt spänningsförhållande uppstår. I och med detta synliggörs vilken av logikerna 

som befinner sig högst i hierarkikedjan. Sjöström (2013)  pekar på att den hierarkin kan 

utgöra hinder för att samverkan mellan olika logiker ska falla väl ut (ibid.). Resonemanget om 

de institutionella logikerna bekräftar de svårigheter våra skolkuratorer beskriver gällande 

samarbete över de professionella gränserna. Hur synen på det psykosociala kurativa arbetet 

placerar sig i hierarkikedjan får konsekvenser för hur det drogförebyggande arbetet prioriteras 

i den starkt dominerade pedagogiska skolverksamheten. Det blir extra tydligt när exempel på 

samverkan som fungerar och som har gett positiva resultat på det förebyggande arbetet 

beskrivs. 

 

[…] Men just nu har vi två stycken skitbra poliser. Där kan verkligen jobba 

förebyggande. […] Liksom att fältsekreteraren kan börja cirkulera lite mer här. 

[…] Vilka personer är det? Och så kan man liksom kartlägga en grupp. Och så 

kanske man då bestämmer sig för att man ska bjuda in alla föräldrarna till ett 

föräldrarådslag. […] Så där funkar det bra tycker jag (Gertrud). 

 

5.7 Att arbeta drogförebyggande – två vägar 
När vi tittar på resultaten från vår studie framträder två sätt att arbeta drogförebyggande i 

skolan; att informera och att uppmärksamma varningssignaler. Då våra intervjupersoner pratar 

om att ge information om droger och dess skadeeffekter återkommer de till att det görs genom 

att pedagogerna pratar om det under NO- och SO-lektionerna. Vilken tidpunkt det sker är ofta 

kopplat till läroplan och mål som ska uppnås. Genom det tydliggörs hur skolan är indelad i 

olika stadier och att det ligger till grund för när olika saker bör ingå i undervisningen och 

därigenom när pedagogerna planerar in att droginformationen ska göras. Stadieindelningen 

påverkar också skolkuratorns arbete då det under våra intervjuer framkommer att kuratorer 

som arbetar med årskurs 1-6 ser drogarbetet som mer tillhörande årskurs 7-9 samtidigt som 

skolkuratorerna upplever att informationen genom det kommer försent och att informationen 

borde ligga lägre ner i åldrarna.  

 

[…] Men, men precis som vi pratade om innan. Vi skulle ha kommit in 

jättemycket tidigare. Och då gäller det inte bara droger utan allt annat 

riskbeteende också (Anna). 
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[…] Men min egen dröm är ju att man har en röd tråd genom hela läsåret, va. 

Men det är inte lätt att få ihopa det. […] Jag tror inte alltid på de här 

punktinsatserna som man har. Utan att det ska gå, det ska genomlysa hela 

skolåret, ja. Kan man säga (Erik). 

 

 

Våra respondenters upplevelse av att droginformationen borde tidigareläggas styrks av 

Thurman och Boughelaf (2015).  Författarna poängterar att droginformationen inte bör väntas 

med till högstadiet. De menar att tidigare kunskap ger elever chansen att få en bild av droger 

och hur det påverkar kroppen. Den möjligheten hjälper förhoppningsvis till att minimera 

risken för att elever själva ska börja experimentera och utforska användandet av droger (ibid.). 

Det bekräftas även av Hodgins et. al (2014) som argumenterar för att det drogförebyggande 

arbetet är i behov av att få ett större utrymme och ske tidigt (ibid.). Vi har tidigare i analysen 

(under avsnittet som handlar om handlingsutrymmets möjligheter) presenterat hur 

skolkuratorerna belyser vikten av att informationen om droger och dess effekter inte får 

resultera i att väcka elevers intresse för droger. Om vi jämför det resultatet med tidigare 

forskning vi skrivit om här ovan bekräftar Socialstyrelsen (2017) samt Thurman och 

Boughelaf (2015) vikten av åldersadekvat information för att det drogförebyggande arbete ska 

lyckas.  

 

Det är inte bara eleverna som kan gynnas av det drogförebyggande arbetet och inte heller 

endast de som är i behov av att få information. Flera av våra intervjupersoner nämner 

vårdnadshavare och arbetet med dem som en betydande del i det preventiva arbetet. Ett 

resultat som bekräftar det är Kingston et. al (2017) som skriver att insatser i drogarbete med 

ungdomar bör ha föräldraförmågan och utvecklandet av den i fokus (ibid.). Att arrangera 

föräldramöten är ett vanligt sätt att informera vårdnadshavare på. Hur mötena planeras och 

läggs upp ser olika ut men innebörden är densamma – att ge saklig information och samtidigt 

bygga en tillit till skolkuratorn och dennes arbete. Utkomsten av det arbetet får sedan följder 

för hur samarbetet med vårdnadshavare utformas. Ett bra samarbete upplevs av våra 

respondenter som en förutsättning för att det förebyggande arbetet ska ha en chans att lyckas. 

 

[…] Vad jag tror funkar är att arbeta med föräldrarna och arbeta med deras. Hur 

tänker dom? Hur säger dom nej? Hur tillåtande är dom? […] Jag tror att det är 

näst intill det enda sättet att arbeta drogförebyggande är med föräldrarna (Anna). 
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Även om den tanken finns visar resultatet från vår studie på att det inte alltid är enkelt att nå 

ut med informationen till vårdnadshavarna eftersom uppslutningen till föräldramötena inte är 

stor. Argumentet att ”det handlar inte om mitt/mina barn så därför behöver jag inte gå på det 

föräldramötet” leder till att den drogförebyggande informationen inte alltid får den tänkta 

effekten.  

 

[…] Bjudit in föräldrarna på såna här föräldrakväll där vi har bjudit in olika 

verksamheter som pratar om det här med droger och det kan vara polis, det kan 

vara socialtjänsten. […] Kan komma hit och föreläsa för föräldrarna.[…] Det är 

liksom standard att det är dålig uppslutning tyvärr (Erik). 

 

 

Trots den dåliga uppslutningen delar en annan av våra respondenter med sig av en positiv 

erfarenhet av föräldramöten där det positiva inte är förknippat med antalet föräldrar som 

deltagit utan istället själva upplägget av föräldramötet. Att under delar av föräldramötet dela 

föräldrar och elever i mindre diskussionsgrupper visade sig vara välfungerande. 

 

 […] och sen gör vi så att vi bjuder in till föräldramöten. […] Där vi bjuder med 

eleverna och så har vi skrivit upp en massa såna standard. […] och så får dom 

sig en liten föreläsning som är åldersadekvat. […] Och där är ju föräldrar som 

har kommit till mig efteråt. Och ungar också för den delen. ”Shit va bra! Å jag 

som trodde att mitt barns spelande var normalt men oj oj oj, här får jag minsann 

ta tag i detta” (Gertrud). 

 

Som vi skrev i inledningen av det här avsnittet framträder resultat från vår studie som visar på 

att information är en av vägarna att arbeta drogförebyggande. Den andra vägen är att se och 

uppmärksamma de varningssignaler som finns på att elever befinner sig i riskzonen för att 

testa droger. Under våra intervjuer framkommer flertalet varningssignaler som indikerar att 

elever riskerar att testa på att använda eller sälja droger. För att visa på vad för signaler det 

kan röra sig om räknar vi här upp några: normbrytande beteende, skolfrånvaro, ändrad 

klädstil, byte av kompisgäng, att komma från en dysfunktionell familj, att röka, låg 

självkänsla, att inte känna tillhörighet, psykisk ohälsa samt att säga ”fuck you” till hela 

världen. Detta är varningssignaler som den tidigare forskningen också bekräftar som tecken 

på att elever är i farozonen för att hamna i drogberoende (Skolverket 2016, 2017; Trenz et. al 

2015).  

 

Verkligen. För röker man inte så är det väldigt sällan att man börjar med att röka 

hasch (Erik). 
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 […] Ja, kompisar, vad har man för normer? Är det så att man festar på 

helgerna? Och vad har man med sig på festen då liksom? […] Någon slags 

allmän gående över gränsen. Riskbenägenhet på något vis, får man väl se upp 

med. Både vad gäller droger och sexualitet att här är liksom att är man lite 

riskbenägen. Vill man testa saker så testar man gärna det också tänker jag 

(Magdalena). 

 

 

Förutom de ovan nämnda varningssignalerna pekar en av våra intervjupersoner på en annan 

riskfaktor som blir allt vanligare. 

 

 Det är ju en klar, tycker jag, ett samband mellan neuropsykiatrisk diagnos och 

testande av droger därför att man självmedicinerar. Och i synnerhet bland dom 

som inte är utredda, som inte har fått någon diagnos (Gertrud). 

 

 

Just sambandet mellan diagnos, medicinering och ett eventuellt droganvändande berättar en 

av de andra intervjupersonerna om. Den skolkuratorn beskriver en upplevelse av att det 

förekommer att medicinering ses som det enda sättet att hjälpa barn på och det ibland utan att 

ens utreda orsakerna till varför eleven mår eller agerar som den gör. 

 

[…] Mår man dåligt så ger man dom en tablett. Och vad kan det leda till? Det 

legitimerar kanske någonting i framtiden. Jag vet inte men har man fått det en 

gång så kan man kanske, även om det är en annan tablett så kanske man kan 

prova den. Eller jag vet inte men jag tycker att det medicineras lite för mycket 

och kanske, kanske för lättvindigt också (Peter). 

 

Citatet ovan problematiserar hur vuxna runt elever ibland söker efter en snabb lösning på 

elevers bekymmer eller beteende. Det psykosociala arbetet genomsyras av ett helhetstänk och 

skolkuratorns uppgift är att försöka få fram den helhetsbilden. Det kan ske genom att göra en 

kartläggning av eleven där riskfaktorer men även skyddsfaktorer tydliggörs. Detta bekräftas 

även av Socialstyrelsen (2016) som en betydande uppgift i det kurativa arbetet (ibid.). Det är 

inte bara skolkuratorn som måste vara observant på varningssignaler utan även andra 

verksamma i skolan samt vårdnadshavare behöver hjälpas åt med att upptäcka risksignalerna 

och det bästa är att se dem tidigt. Vikten av en tidig upptäckt styrks av Hodgins et. al (2014) 

när de visar att ungdomar är en extra sårbar grupp på grund av att de är svårt att behandla dem 

när de väl har hamnat i ett drogberoende (ibid.). En av våra skolkuratorer beskriver hur ett 

första tecken på att något är på väg att hända kan se ut men också hur det sedan kan fortlöpa. 
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Första beteendet tänker jag är så här att man missar, man börjar komma sent till 

skolan. Man börjar ändra sina vanor, hur man är i skolan. Man börjar missa 

lektioner. […] Man byter umgängeskrets. Jätteviktigt! Man börjar alltid dra sig 

mot rökarna bakom X. […] Det är också en sån varning hemma, tänker jag. […] 

Slutar med idrott, om man håller på med idrott. […] Kommer med lite nya 

fräscha kläder.  […] Det kan också vara så att man börjar sjangsera helt. Går ner 

i vikt, slutar tvätta sig, sover, spelar hela natten, sover hela dagen. Men det är 

med i ett förändrat skolbeteende tänker jag (Anna).   

 

I citatet ovan beskrivs byte av kompisgäng som en väldigt viktig varningssignal. Det beläggs 

av Gaete et. al (2018) vilka kopplar samman byte av umgänge/kompisar med att drogerna blir 

en sammanhållning mellan elever som inte upplever någon tillhörighet till skolan (ibid.). Den 

sociala länken mellan de elever som befinner sig i samma sits där försämrade 

skolprestationer, skolfrånvaro med mera försvårar den besvärliga situation eleverna redan 

befinner sig i. Ytterligare tidig forskning som styrker att den sociala tillhörigheten bland 

elever i skolan får konsekvenser är LaRusso et. al (2008). De skriver att elever som har ett 

liknande icke-hälsosamt normtänkande dras till varandra och att det i sådana grupper finns ett 

ökat risktagande (ibid.). Något en av våra respondenter pekar på när hon beskriver att langare 

försöker ta sig in på skolområdet för att sälja droger. En del av det drogförebyggande arbetet 

är att försöka uppmärksamma och vägra dem tillträde. För att lösa det har man på den skolan 

som regel att alla besök ska föranmälas och främmande personer utan giltigt skäl ska avvisas. 

 

Det är vi väldigt noga med när vi har besök att eleverna ska anmäla om det 

kommer någon och besöker. Och att det informeras till personalen på skolan 

[…] Så att vi är noga på med att vi inte har obehöriga människor som ingen vet 

vilka dom är. […] ja för langarna tar sig gärna in här (Johanna). 

 

Bland våra respondenter framkommer liknande varningssignaler när vi pratar om vad det är 

viktigt att vara observant på som en del av det drogförebyggande arbetet. En av våra 

skolkuratorer poängterar extra vilka krav samhället ställer på våra barn och vad det får för 

effekt på deras mående, deras skolprestationer och vilket stöd de har hemifrån vilket delvis 

påverkar deras sätt att hantera livets svårigheter. I det här fallet handlar det om att vara lyhörd 

för hur elever handskas med förändrade familjesituationer. 

 

Alltså jag träffar barn här som är inne på, bor varannan vecka hos mamma och 

pappa. På pappans sida är vi inne på det tredje förhållandet nu med. Man ska 

träffa nya fostersyskon och det blir ett nytt halvsyskon där. Och sen så tar vi 

nästa. Då förväntas barnen vara ”jaha. Gå på i ullstrumporna där, liksom”. 

Separationer och nya relationer. Å ja, det är höga krav. Väldigt höga (Peter). 
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I det citatet framkommer hur viktigt skolkuratorns psykosociala kunnande och arbete blir för 

att se elevens helhetsbild. Att en eventuell varningssignal kan finnas redan här och att det 

drogförebyggande arbetet startar med att uppmärksamma elevers familjesituation och hur det 

påverkar deras mående. I och med det möjliggörs chansen av en tidig upptäckt. Att det redan 

lågt ner i åldrarna går att upptäcka elever som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett 

framtida droganvändande pratar våra intervjupersoner om. Betydelsen av den tidiga 

upptäckten bekräftas av flera av våra författare vi har presenterat tidigare (Kingston et. al 

2017; Hodgins et. al 2014). En våra respondenter exemplifierar det och drar det ett steg 

längre. 

Men det är dom som har ett riskbeteende nu […] och som vi med säkerhet hade 

kunnat se redan i lågstadiet, att det var ett riskbeteende. För att dom kanske har 

väldigt sårbar situation hemma. […] Jag tror att redan hos BVC så kan du se 

sköra familjer. Men det är jättesvårt utan att sätta ett stigma på dem. […] Hur 

stärker vi dom föräldrarna? För vi vet att dom har ett riskbeteende mot alla håll 

och kanter (Anna).  

 

 

5.8 En kort sammanfattning av resultat och analys 
Vår undersökning visar att en vid arbetsbeskrivning kan ge både möjligheter och skapa 

problem för skolkuratorers drogförebyggande arbete. Svårigheten är att motivera behovet av 

drogpreventiva insatser till beslutsfattare såsom rektor och politiker. Möjligheten är att själv 

kunna prioritera sina arbetsuppgifter och att kunna använda sitt handlingsutrymme. Enligt vår 

studie styrs tillgången till elever av skolans formella struktur, där krav på uppfyllande av 

läroplanen prioriteras. Ett resultat som även vår teori och tidigare forskning pekar på. 

Resultatet av vår undersökning, liksom tidigare forskning, visar på att attityder och inställning 

till droger i övriga samhället påverkar elever och vårdnadshavare. Deras delaktighet är 

avgörande för vilken effekt det drogförebyggande arbetet får. Precis som tidigare forskning 

visar också vår undersökning på att samverkan med andra aktörer som polis och socialtjänst 

är viktiga komponenter för att få en helhetsbild av de ungas situation och därmed 

förutsättning för relevanta insatser. Enligt tidigare forskning anges effektivt 

drogförebyggande arbete vara att uppmärksamma varningssignaler i ett tidigt skede och att ge 

elever samt vårdnadshavare åldersadekvat information om droger och deras skadeverkningar 

utan att väcka ett intresse för droger. Något som också resultatet från vår studie visar på. 
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6 Slutdiskussion 
Syftet med vår undersökning var att undersöka skolkuratorers drogförebyggande arbete med 

elever i grundskolan. Vi kommer att diskutera utifrån våra tidigare frågeställningar som 

verkar som rubriker i det här kapitlet. I slutet av kapitlet resonerar vi kring nya 

frågeställningar och förslag på vidare forskning som väckts under arbetets gång. 

6.1 Att arbeta drogförebyggande 
Mycket av det drogförebyggande arbetet i skolan sker i klassrummet genom NO- och SO-

lektioner. Något vi har funderat över är hur planering och genomförande av dessa sker. Både 

vad det gäller i vilken årskurs respektive information ska ges och hur mycket skolkuratorn 

används i det arbetet. Samtidigt som vikten av tidig upptäckt och insatser påtalas av både 

tidigare forskning samt av våra respondenter ser verkligheten annorlunda ut. Den 

stadieindelning som finns inom skolan styr de facto. Skolkuratorer som inte har sin 

sysselsättning inom årskurs 7-9 refererar till att den huvudsakliga informationen kring droger 

sker där, trots att man vet att ju äldre eleverna blir desto svårare är det att påverka dem. 

Detsamma gäller samarbetet med och information om droger till elevernas vårdnadshavare. 

Även om skolkuratorerna har inbjudit till informationsmöte med vårdnadshavare är det svårt 

att engagera dem. Så länge det inte finns specifik misstanke om att det egna barnet är i 

riskzonen för att bruka droger anses det av många vårdnadshavare att informationen är 

överflödig. För oss blir det tydligt att det är svårt att hitta informationstillfällen som når ut till 

alla. Det är skolplikt för elever upp till årskurs nio men vårdnadshavare behöver inte komma 

till de möten som skolan erbjuder. Frågan kvarstår då kring vilka andra informationsvägar 

som är möjliga för skolkuratorn att använda. 

 

Förutom information framgår det tydligt, både i tidigare forskning och i vår undersökning, att 

upptäckt av varningssignaler är en viktig del i det drogförebyggande arbetet. Frånvaro, såväl 

strö- som frekvent frånvaro, kan vara en tidig indikation på att eleven är på väg att hamna i 

riskzon för att testa droger. Det i kombination med ändrat kompisgäng anser vi är något som 

bör få de vuxna i omgivningen (pedagoger, vårdnadshavare och skolkuratorer) att reagera och 

agera.  

6.2 Möjligheter att arbeta drogförebyggande 
Möjligheterna styrs till stora delar av skolans organisation. Indelning i stadier, verksamhetens 

mål, skolledningens prioriteringar men också skolkuratorns eget intresse och kunskap 
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påverkar hur stor plats det drogförebyggande arbetet får. Vi menar att ett sätt att få en större 

samsyn kan vara att genomföra gemensamma utbildningar om drogförebyggande arbete för 

all skolpersonal, skolledning samt ansvariga politiker. Det skulle möjligen kunna ge 

kontinuitet och enhetlighet gentemot elever och vårdnadshavare i det drogförebyggande 

arbetet. 

 

Flera av våra respondenter pekar på vikten av att kunna ha ett samarbete med andra aktörer 

utanför skolan för att öka möjligheten att observera och upptäcka elever med ett riskbeteende 

som en nödvändig del i det drogförebyggande arbetet. Här funderar vi kring hur människor 

bedömer/uppmärksammar varningssignaler olika och hur det troligen leder till olika slutsatser 

vad gäller beslut om insatser. Tidigare arbetserfarenhet och kunskap i drogförebyggande 

arbete borde även det få konsekvenser för hur risksignaler tolkas och värderas. 

6.3 Hinder i det drogförebyggande arbetet 
Skolan är skola, det vill säga att elevernas utbildning är och ska ha högsta prioritet, vilket gör 

att det kan vara svårt för skolkuratorn att få tillträde till eleverna. Även om det rent 

schemamässigt skulle gå så visar vår undersökning att den tiden används till annat såsom 

omprov, andra skolaktiviteter med mera. Skolkuratorerna används mest till akuta insatser och 

enskilda samtal med elever i behov av stöd. Vi anser även att antalet elever och skolenheter 

skolkuratorn ansvarar för påverkar hur stor del av det kurativa uppdraget som kan läggas på 

det drogförebyggande arbetet.  

 

Överlag har effektiviseringen av den skattefinansierade sektorn såsom skola, polis och 

socialtjänst gjort att resurser för samarbete mellan dem minskat. Omorganisationer inom de 

olika verksamheterna ger bristande kontinuitet och försvårar långsiktiga insatser som det 

drogförebyggande arbetet.  Dessutom påverkar det om det finns en samsyn kring droger och 

förekomst av dessa i lokalsamhället. Vi menar att det behövs en enighet i dessa frågor för att 

säkerställa vikten av det drogförebyggande arbetet.  

 

Att inte vara mottaglig för information om droger och dess effekter i kombination med 

förändrad attityd till droganvändande försvårar arbetet med preventiva insatser för 

skolkuratorn. Dessutom ökar prestationskraven i skolan i takt med att eleverna blir äldre 

vilket troligtvis för en del elever som sedan tidigare har en problematisk vardag och skoltid 

gör det enklare att ta steget att testa droger. Kombinationen av psykologiska 
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utvecklingsstadier, utmanande skoltid och massmedias bild av att droger i måttliga mängder 

är ofarligt bidrar antagligen till den inställning till droger som finns bland en del elever i 

grundskolan. Lägger vi dessutom till att unga vuxna som finns och till och med ibland verkar i 

skolan delar den attityden ökar förståelsen för att det drogförebyggande arbetet är svårt att 

genomföra med ett resultat som ger positiv effekt. 

6.4 Det mest effektiva drogförebyggande arbetet 
Våra respondenter är eniga om att vikten av helhetsbild av elevens situation är nödvändig för 

att drogförebyggande insatser ska få positiv effekt. En förutsättning för att få en helhetsbild är 

att samverkan sker och fungerar mellan aktörer som skola, polis, socialtjänst och fältare. Det 

kan möjliggöra att varningssignaler uppmärksammas i tid och att adekvata insatser sätts in. 

Även information och utbildning till elever och vårdnadshavare är en viktig del i det 

drogförebyggande arbetet. Vi menar att stärka vårdnadshavares och elevers möjlighet att ta 

ställning och argumentera mot droger borde minska risken för framtida drogmissbruk. En 

möjlig väg att nå dit kan vara att redan i årskurs fyra börja med information, utbildning och 

diskussion kring droger inklusive tobak.  Att vänta till årskurs 7-9 kan vara försent eftersom 

eleverna då genomgår många förändringar. Förutom utvecklingspsykologiska så sker ofta 

byte av skola/lokal och personal. Ibland blir kompisgänget viktigare än skola och familj. 

Något som påverkar att mottaglighet för fakta och information kan minska till förmån för 

kompisgängets attityder och normer.  

 

Vi menar att vår studies syfte och frågeställningar har besvarats så långt det var möjligt 

utifrån omfattningen av studien. Resultatet av vår studie går inte att generalisera till en större 

population eftersom det var snävt med tid vilket medförde att vi endast har haft möjlighet att 

genomföra ett begränsat antal intervjuer. Trots det är vår uppfattning att de tolkningar vi gjort 

av vår empiri, utifrån våra teoretiska begrepp och den tidigare forskningen, har bidragit till en 

ökad kunskap av det fenomen vi har velat undersöka. 

6.5 Förslag på vidare forskning 
Överlag finns det inte mycket forskning om det sociala arbetet i skolans värld. Under arbetet 

med vår studie har frågor och funderingar kring skolkuratorernas roll och position i skolan 

aktualiserats. Det skulle vara intressant att göra en större studie kring vilket drogförebyggande 

arbete som bedrivs utifrån kommuners storlek och sociala förutsättningar. Finns det någon 

skillnad i resultat? Hur mycket påverkar resurserna till elevhälsan och skolkuratorer elevernas 
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droganvändning? Hur ska det skolkurativa drogförebyggande arbetet få mer utrymme i 

skolan? 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Hur länge har du arbetet som skolkurator? (Ev. fråga om tidigare yrkeserfarenhet, utbildning 

med relevans för studiens syfte). 

Har du en arbetsbeskrivning där dina arbetsuppgifter är tydligt definierade? Hur påverkar din 

arbetsbeskrivning dina möjligheter att arbeta med drogrelaterade frågor och information?? 

Har din arbetsplats en policy för frågor som rör drogbruk bland elever? Hur används den i det 

dagliga skolarbetet? 

Hur upplever du att kunskapen om droger och elevers användande av dessa generellt sett ser 

ut hos skolkuratorer?  

Antal elever som ingår i ditt ansvarsområde? 

Vilka droger förekommer bland eleverna på din skola? Har det skett någon förändring? 

(Exempelvis minskning/ökning, ingen förändring, nätdroger, debutålder) 

Vad tror du att förändringen beror på? 

Vilka tidiga signaler (varningssignaler) finns det på att skolelever riskerar att börja använda 

droger? 

På vilket sätt påverkar förekomsten av droger skolans dagliga verksamhet? ( Här kan 

exempelvis diskussion kring undervisning, skolfrånvaro, elevgrupperingar komma att 

diskuteras.) 

Effekter i arbetet/det förebyggande arbetet med droger – vad funkar? Vad funkar inte? 

Vilka faktorer försvårar/underlättar det förebyggande drogarbetet?  

Vilka erfarenheter (positiva/negativa) har du av att arbeta med frågor och information kring 

droger och elevers bruk av dessa? 

Hur kommunicerar du med elever och vårdnadshavare om droger? 

Samarbete med andra aktörer i frågor om droger samt drogförebyggande arbete – vad funkar? 

Vad funkar inte? 
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Finns det något som vi har glömt att fråga, som rör studiens syfte, frågeställningar, som du 

vill prata om? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 
2018-04-05 

 

  Hej! 

Vi heter Sara Jönsjö och Carolina Nordbeck och vi studerar sjätte terminen på 

Socionomprogrammet i Lund.  Under våren skriver vi vår kandidatuppsats. Syftet med vår 

studie är att undersöka hur skolkuratorer upplever grundskoleelevers drogvanor samt hur 

arbetet med information och kunskap om droger kan se ut.  Undersökningen kommer att 

baseras på intervjuer med sju skolkuratorer verksamma i grundskolan. 

 

Vad trevligt att du vill delta i vår studie! 

Intervjun kommer att ta 30-45 minuter och du bestämmer själv var den ska genomföras. Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Du kommer att vara 

anonym och varken ditt, skolans eller kommunens namn kommer att framgå i vår uppsats. 

Din intervju används enbart till vår studie och materialet kommer vi att förstöra då vår uppsats 

har blivit godkänd.  

Efter godkännande kommer vår uppsats att finnas tillgänglig i LUP som är Lunds 

universitetsbiblioteks databas. 

Vi ser fram emot att få träffa dig! Hör gärna av dig om du undrar över något. 

Vår handledare är Lars B Ohlsson, universitetslektor på Socialhögskolan, Lunds universitet. 

Honom når ni på: xxxxxxx 

 

Vänliga hälsningar 

Sara Jönsjö  xxxxxxxxxx 

Carolina Nordbeck xxxxxxxxxx 



50 
 

Bilaga 3 Samtyckesblankett 
Samtycke till intervju – kursuppgift Socialhögskolan i Lund 

Vi är två studenter som går på socionomutbildningens sjätte termin på Socialhögskolan i Lund delkurs 

Sopa 63 ’’Självständigt arbete’’. Vi ska skriva en uppsats på 12 000 - 15 000 ord. Uppsatsen kommer 

att läggas fram den 31 maj eller 1 juni 2018. 

För att få ett bra underlag vill vi både analysera aktuella texter samt intervjua skolkuratorer som 

arbetar med grundskoleelever. Vi vill därför intervjua er. Vi vill undersöka hur skolkuratorer ser på 

förekomsten av droger hos grundskoleelever samt om förekomsten av droger påverkar skolans 

verksamhet. Intervjun beräknas ta ca 40 - 60 minuter. Eftersom intervjun ska transkriberas behöver vi 

spela in den. Efter det att uppgiften är examinerad kommer intervjun samt utskrifterna att förstöras. 

Vill du ställa frågor var vänlig kontakta oss, antingen via telefon eller via mail. 

Sara Jönsjö   Carolina Nordbeck 

xxxxxxxxxx              xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx                  xxxxxxxxxx 

Medgivande: 

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av information om intervjuernas syfte och accepterar att delta. 

Jag har fått möjlighet att ställa frågor om uppgiften. 

Jag har fått information om att de uppgifter som samlats in endast kommer att användas till denna 

uppsats. Intervjun kommer att förstöras när uppgiften är examinerad. 

Jag är medveten om att min medverkan är helt frivillig och att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

  

Ort och datum 

 

Förnamn och efternamn 

  

Telefonnummer 

  

Namnteckning 

  

Detta formulär har upprättats i två exemplar. 


