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Sammanfattning 
 
Tidigare forskning gällande skolkuratorer har visat att deras roll på skolan är oklar och att deras 
arbete är relativt oreglerat. Den tidigare forskningen som gjorts, särskilt i Sverige, är begränsad 
och det finns mycket att utforska på området. Skolkuratorns handlingsutrymme är en aspekt av 
området som är relativt outforskat. Syftet med studien är att undersöka skolkuratorns upplevelse 
och tolkning av sitt handlingsutrymme i sitt yrkesutövande. Studien har en kvalitativ inriktning. 
Fem semi-strukturerade intervjuer med skolkuratorer genomfördes. Som teoretisk referensram 
har Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater använts samt hans teoretiska begrepp 
handlingsutrymme. 
 
Resultatet visar att kuratorerna upplever de riktlinjer och lagar som finns för deras arbete som 
lösa och tolkningsbara. De upplever även sitt handlingsutrymme som stort. Resultatet visar även 
att det finns ett flertal faktorer som kan påverka skolkuratorernas handlingsutrymme, både som 
gör det större och som krymper det. 
 
 
Sökord: skolkurator, handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrat, socialt arbete, skola  



Abstract 
 
Previous research regarding school social workers and school counselors has shown that their 
role in school is unclear and that their work is relatively unregulated. Despite this there have been 
few studies, especially in Sweden, in the area of school counselors. Particularly the discretion of 
the school counselor is an aspect of the area that is relatively unexplored. Hence, the purpose of 
this study is to investigate the school counselors experience and interpretation of their discretion 
in the exercise of their profession. The study has a qualitative approach. Five semi-structured 
interviews with school counselors were conducted. Michael Lipsky’s theory of street-level 
bureaucrats and his theoretical concept of discretion have been used as a theoretical framework in 
this study. 
 
The results show that the school counselors experience the laws and guidelines that are applicable 
for their work as loose and interpretable. They also experience their discretion as large. The 
results also show that there are several factors that can affect the school counselors’ discretion, 
factors that can both shrink their discretion and make it larger. 
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1. Inledning 
 
Rapporter visar att barn och ungdomar mår allt sämre och att den psykiska ohälsan bland dessa 
grupper ökar (SOU 2010:95 s.65; SOU 2000:19 s.9; Barnombudsmannen et al, 2002). Även 
social problematik såsom problematiska familjesituationer, missbruk, kriminalitet och skolk 
upplevs av anställda i skolans elevhälsa ha ökat sedan 1990-talet (Barnombudsmannen et al, 
2002). Ohälsan bland barn och unga idag tycks alltså inte vara av fysisk karaktär utan snarare av 
psykosocial och psykosomatisk karaktär (SOU 2000:19 s.9). Då barns och ungas psykiska hälsa 
och deras möjligheter att ta till sig kunskap i skolan hänger tätt samman är detta en problematik 
som skolan måste ta på största allvar (SOU 2010:95 s.65). Skolans elevhälsa har ett särskilt 
ansvar att undanröja eventuella hinder som kan påverka elevers lärande och utveckling (SOU 
2010:95 s.99). Som en del av skolans elevhälsa är alltså skolkuratorn ansvarig för att arbeta med 
denna växande problematik. 
 
År 2009 fanns omräknat till heltidstjänster omkring 1700 skolkuratorer i olika skolformer 
(Isaksson & Larsson, 2012). Under perioden 2000-2011 ökade antalet skolkuratorer i kommunala 
skolor med över femtio procent och under samma period har även elevernas behov ökat 
(Karlsson, 2013). Skolkuratorsyrket är alltså ett växande yrke och det framstår som att det även 
finns ett växande behov av personal i skolan som har kompetens att arbeta med elevers 
psykosociala problematik. Trots att yrket växer och även problematiken som de möter finns det 
synnerligen begränsat med forskning som behandlat skolkuratorsyrket (Isaksson & Larsson, 
2012). 
 
Skolkuratorn har dessutom ett relativt självständigt arbete där denne är ensam i sin profession på 
en arbetsplats som domineras av pedagoger. Detta innebär att skolkuratorn verkar i ett system 
som till stor del har andra synsätt, förhållningssätt och arbetssätt än vad en socionom vanligtvis 
har. I skolan är det till stor del pedagogernas synsätt som är det rådande gällande vad som är rätt 
att göra och vad som är bäst för enskilda elever. (D-Wester, 2005 s.11f) 
 
Tidigare forskning har visat att skolkuratorns arbete är relativt oreglerat genom lagstiftning och 
andra styrdokument samt att denna avsaknad av styrning har lett till att skolkuratorsverksamheten 
ofta blir person- och situationsberoende (Backlund, 2007 s.240; SOU 2000:19 s.19; SOU 2010:95 
s.146). Det växande behovet av psykosocialt arbete i skolan, att skolkuratorsyrket är på 
frammarsch, det relativt oreglerade arbetet samt den begränsade forskning som finns gör det 
intressant att undersöka skolkuratorns arbete och särskilt då dennes handlingsutrymme. Eftersom 
det finns så begränsad forskning på ämnet så handlar detta projekt om skolkuratorns egna 
upplevelser av sitt handlingsutrymme. 
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1.1 Bakgrund 
 
I följande avsnitt kommer en redogörelse för vad som menas med elevhälsa, hur skolkuratorns 
framväxt har sett ut i Sverige samt vilket juridiskt ramverk som skolkuratorer i Sverige har att 
arbeta efter. Därefter följer även uppsatsens syfte och frågeställningar samt en genomgång av 
uppsatsens disposition. 
 

1.1.2 Elevhälsa 
 
Skolkuratorn är en del av skolans elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, skolläkare, 
skolpsykolog och speciallärare. Elevhälsa är den verksamhet som tidigare kallades elevvård och 
skolhälsovård i skolan, den omfattar medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska 
insatser. I stor utsträckning är det meningen att elevhälsan ska vara förebyggande samt ha en 
hälsofrämjande inriktning. Ett särskilt ansvar som elevhälsan har är att undanröja eventuella 
hinder som kan påverka elevers lärande och utveckling samt att bevaka att skolan bidrar till att 
skapa goda och trygga levnadsvillkor för sina elever. Elevhälsan ska främja hälsa hos alla elever 
men samtidigt ha fokus på de elever som är i behov av stöd och hjälp i sitt lärande (SOU 2010:95 
s.99ff). Elevhälsan ska inte bara finnas tillgänglig för eleverna utan också för föräldrar, lärare, 
arbetslag, annan skolpersonal och skolledning (SOU 2000:19 s.34). 

1.1.3 Skolkuratorns framväxt i Sverige 
 
Skolkuratorns plats i skolan har inte varit självklar och dennes arbetsuppgifter och utbildning har 
sett olika ut genom historien. De första kuratorsbefattningarna i skolan inrättades under 1940-
talet i Göteborg och i Stockholm. Deras uppgift då var att följa och hjälpa hjälpskoleelever 
(elever som bedömdes inte klara av normal studietakt) efter skoltidens slut. De skulle till exempel 
hjälpa dessa elever och deras målsmän i kontakt med arbetsförmedling och ge råd om 
yrkesutbildningar. I slutet av 1940-talet började enstaka kuratorer anlitas vid allmänna folkskolor 
och läroverk, dessa var mer inriktade på stöd och hjälp till elever under skolgången snarare än 
efter. Kuratorns arbetsuppgifter skiljde sig åt beroende på om denne arbetade i folkskolan eller 
läroverk. I folkskolan skulle kuratorn bland annat uppmärksamma barn med särskilda behov, 
utreda barns situation och vara en förmedlande länk mellan barnavårdsnämnd och skola. I 
läroverket var arbetsuppgifterna för kuratorn mer inriktade på studie- och yrkesvägledning. 
Under 1940- och 1950-talet fördes diskussioner om kuratorn skulle ha pedagogisk, psykologisk 
eller social utbildning.(Isaksson & Larsson, 2012) 
 
Under 1970-talet intensifierades diskussionen kring skolkuratorer som en följd av införandet av 
obligatorisk nioårig skolgång och en upplevd ökad social oro. Skolkuratorns arbetsuppgifter har 
förändrats en del sedan 1940- och 1950-talet. Arbetsuppgifterna består under denna period av 
bland annat att medverka vid skolplanering, medverka vid placering av barn, samråd med elever, 
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föräldrar och skolpersonal, insatser för elever med särskilda behov, sköta samarbete med sociala 
myndigheter, hjälpa elever och deras föräldrar att tillvarata sina sociala rättigheter, undervisa om 
droger, samlevnad och integration samt sköta diverse administrativa uppgifter. De studie- och 
yrkesvägledande uppgifterna har i princip försvunnit under denna period som ett resultat av 
införandet av särskilda studie- och yrkesvägledare på skolor. 1978 skrev Skolöverstyrelsen att 
grundkompetenskravet för att arbeta som skolkurator bör vara socionomexamen.(Isaksson & 
Larsson, 2012) 
 
I nutid har skolkuratorns position ytterligare fastställts genom det lagstöd som infördes i nya 
skollagen. Där fastställs att det för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska finnas 
tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. I lagen anges även att personal ska 
adekvat utbildning. Arbetsuppgifter för skolkuratorn idag beskrivs som stödsamtal, rådgivning, 
psykosocialt behandlingsarbete med elever och föräldrar samt handledning och konsultation åt 
lärare. Det framstår som att de utbildande arbetsuppgifterna för kuratorn har försvunnit och mer 
fokus läggs på stöd till enskilda elever och konsultation åt lärare.(Isaksson & Larsson, 2012) 
 

1.1.4 Juridiskt ramverk och policy 
 
Sveriges skolkuratorers förening (2013) tar i sin yrkesbeskrivning för skolkuratorer upp vilka 
lagar och styrdokument som är tillämpliga i arbetet som skolkurator. Nedan kommer en kort 
redogörelse för de lagar och styrdokument som är mest relevanta för denna uppsats. 
 
I Skollagen (2010:800) slås det fast att det för elever i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska finnas 
elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det slås även fast att det 
för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (SKOLFS 2010:37) finns värdegrund och mål beskrivna för samtliga som 
arbetar inom skolan. Där slås även fast att det är rektors ansvar att elevhälsans verksamhet 
utformas så att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver. Barnkonventionen: FN:s 
konvention för barnets rättigheter (2009) beskriver alla barns rätt till utbildning och hur barnets 
bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Salamancadeklarationen (2006) 
innehåller principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever med behov av särskilt stöd. 
I Socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om anmälningsplikt som innebär att 
skolkurator är skyldig att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar hur sekretessen i arbetet som skolkurator 
ser ut. Där slås fast att sekretess gäller uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne kan lida 
men. 
 



	   4	  

Akademikerförbundet SSR (2013) har satt ihop en policy för skolkuratorer. Syftet med denna 
policy har varit att säkra och utveckla kvaliteten i elevhälsoarbetet samt att värna elevers rätt till 
stöd i sitt lärande och i sin sociala och emotionella utveckling. Policydokumentet beskriver bland 
annat kort vilka styrdokument som är tillämpliga i skolkuratorsarbetet, hur rektors ansvar ser ut, 
vilken kompetens en skolkurator bör ha, vikten av bemötande samt vikten av samverkan. 
Dokumentet beskriver också mål med kuratorsarbetet som SSR menar ska vara bland annat att 
medverka till att alla elever når kunskapsmålen, bidra till att elever med behov av särskilt stöd får 
adekvata insatser i skolan, bidra med insatser i socialt och psykosocialt arbete samt 
uppmärksamma elever som på något sätt far illa. Även vad som kan vara skolkuratorns 
arbetsuppgifter berörs i dokumentet. De som nämns är bland annat stödsamtal med elever, 
flerpartssamtal, arbete med elever i grupp, handledning till annan skolpersonal och samverkan 
med socialtjänst, polis och barn- och ungdomspsykiatrin. Slutligen beskriver dokumentet verktyg 
för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.(Akademikerförbundet SSR, 2013) 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka skolkuratorns subjektiva upplevelse, tolkning samt 
hanterande av sitt handlingsutrymme i sitt yrkesutövande. 
 
De frågeställningar som kommer att besvaras i uppsatsen är: 
 

• Hur upplever skolkuratorn sitt handlingsutrymme? 
o Hur beskriver skolkuratorn sitt arbete? 
o Hur upplever skolkuratorn de lagar och riktlinjer som finns gällande dennes 

arbete? 
o Vilka faktorer upplever skolkuratorn påverkar dennes handlingsutrymme? 

 

1.3 Uppsatsens avgränsningar 
	  
Uppsatsens fokus ligger på skolkuratorer i en stor svensk kommun och deras upplevelser av sitt 
handlingsutrymme. Uppsatsen belyser inte handlingsutrymme ur ett objektivt perspektiv då andra 
professioner i skolan såsom rektorers och lärares perspektiv inte har beaktats. Undersökningen är 
även avgränsad till skolkuratorer som arbetar med elever i årskurs 6-9. Ett fåtal av de deltagande 
kuratorerna arbetade även med barn i yngre åldrar men samtliga arbetade med elever i årskurs 6-
9. En avgränsning av åldersgrupp gjordes främst för att göra populationen överblickbar men 
också för att deltagarna skulle ha en liknande utgångspunkt. 
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1.4 Uppsatsens disposition 
 
I uppsatsens inledning har ämnet för uppsatsen presenterats och därefter följde en beskrivning av 
begreppet elevhälsa, skolkuratorns historiska framväxt och det juridiska ramverk som finns 
gällande skolkuratorns arbete. Uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar har även 
presenterats. 
 
Kapitel två redogör för tidigare forskning gällande skolkuratorns arbete. Forskningen är indelad i 
tre teman: skolkuratorns otydliga roll, skolkuratorns arbetsuppgifter samt skolkuratorns 
handlingsutrymme. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning och en kort redogörelse för 
denna studies komplement till tidigare forskning. 
 
Kapitel tre redogör för vald teori och teoretiskt begrepp, dessa är Michael Lipskys teori om 
gräsrotsbyråkrater samt hans teoretiska begrepp handlingsutrymme. 
 
Kapitel fyra redogör för uppsatsens metod med metodval, tillvägagångssätt vid insamlande av 
empiriskt material, urvalsprocess samt metod vid analys av det empiriska materialet. I kapitlet 
förs även en diskussion kring uppsatsen validitet, reliabilitet, metodvalets påverkan på resultat 
samt vilka etiska överväganden som gjorts. 
 
Kapitel fem redogör för studiens resultat. Kapitlet inleds med en kort presentation av 
informanterna och därefter följer resultatet indelat i teman och kategorier. 
 
I kapitel sex diskuteras studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar samt vald teori 
och tidigare forskning. Kapitlet innehåller även en kort diskussion kring metodvalets påverkan på 
studiens resultat samt studiens slutsatser och implikationer för vidare forskning och praktik. 
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2. Tidigare forskning 
	  
I denna del kommer en genomgång av tidigare forskning kring skolkuratorn att redovisas. 
Forskningen har delats in i tre teman: skolkuratorns otydliga roll, skolkuratorns arbetsuppgifter 
samt skolkuratorns handlingsutrymme. Internationell forskning kring ”school social workers” och 
”school counselors” finns med, trots att dessa inte kan ses som en direkt översättning av den 
svenska skolkuratorn. I litteraturen har det dock visat sig att dess arbetsuppgifter är jämförbara 
med den svenska kuratorns och de ses därmed som användbara för den här studien. En relativt 
stor del av forskningen som presenteras här är genomförd i USA men ses ändå som relevant i en 
svensk kontext då de få svenska studier som tar upp ämnet pekar i samma riktning. Även 
offentliga utredningar gjorda på uppdrag av staten förekommer i denna litteraturgenomgång. 
Dessa är inte vetenskapligt granskade på samma sätt som vetenskapliga artiklar eller 
avhandlingar men då det finns lite material att tillgå om skolkuratorns arbete i Sverige tillför de 
viktig information för denna uppsats. 
	  

2.1 Skolkuratorns otydliga roll 
 
Mycket av den tidigare forskning som finns om skolkuratorer i USA fokuserar på skolkuratorns 
roll som profession. Agresta (2004) undersöker i en studie hur skolkuratorns roll har flutit 
samman med andra yrkesroller på skolan såsom skolpsykologen och studie- och yrkesvägledaren. 
I sin studie tar Agresta (2004) upp att tidigare forskning har visat att det finns stora brister i 
rollklarhet gällande dessa tre professioner. Även Curry och Bickmore (2012) tar upp 
skolkuratorns oklara roll i sin kvalitativa intervjustudie om nyanställda kuratorer. De menar att 
skolkuratorerna upplevde sina roller som oklara, att de inte fullt förstod vad som förväntades av 
dem och att det inte fanns klarhet i deras ansvarsområden (Curry & Bickmore, 2012). Detta 
menade Curry och Bickmore (2012) ledde till att kuratorerna upplevde en känsla av att vara av 
liten betydelse. Henry, McNab och Coker (2005) beskriver hur den obesvarade frågan om vad en 
skolkurator gör leder till inkonsekvens gällande skolkuratorns roll och ansvarsområde mellan 
skolor och mellan olika delar av landet. Myers, Sweeney och White (2002) tar i en studie upp att 
professionella rådgivare (professional counselors), däribland skolkuratorer, saknar en enad 
definition av vad de arbetar med. Detta menar de leder till att allmänheten saknar kunskap om 
professionella rådgivares roller och identiteter vilket i sig underminerar professionella rådgivares 
arbete. Författarna uppmanar till att professionella rådgivare måste komma överens om en 
gemensam identitet för sin profession (Myers et al., 2002). Altshuler och Reid Webb (2009) 
menar att skolkuratorn har en mer otydlig roll än andra professionella på skolan och gör en ansats 
till att förklara varför. De har undersökt i samtliga amerikanska stater vilka professionella 
kriterier och utbildningskriterier som ställs på skolkuratorer i jämförelse med andra professionella 
i skolan och funnit att kriterierna för skolkuratorer är oklara och inkonsekventa. Detta menar 
Altshuler och Reid Webb (2009) gör skolkuratorsrollen dåligt definierad och att den saknar 
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legitimitet. Altshuler och Reid Webb (2009) ifrågasätter alltså själva berättigandet av 
skolkuratorsarbetet. 
 
Inom svensk forskning rör Backlund (2007 s.29) vid frågan om skolkuratorns otydliga roll och 
hon menar att den är i princip outforskad i Sverige. Backlund (2007 s.30) tar upp att Sveriges 
Skolkuratorers Förening beskrivit skolkuratorns roll som att bistå med stöd på personalens 
uppdrag, en svårighet med rollen sägs vara att det kurativa arbetet kan utföras på en mängd olika 
sätt. Vidare tar Backlund (2007 s.30f) upp att det i en enkätundersökning bland skolkuratorer 
gjord av Lärarförbundet år 2000 visade sig att kuratorerna själva efterfrågade en tydligare roll. 
 
Forskningen har visat på att skolkuratorn har en mycket oklar roll vilket väcker frågan om vad 
skolkuratorn faktiskt gör. 
 

2.2 Skolkuratorns arbetsuppgifter 
 
Som nämnts tidigare har Agresta (2004) i en kvantitativ enkätundersökning undersökt 
skolkuratorns otydliga roll. Studiens syfte är att undersöka vilka arbetsuppgifter som olika 
yrkeskategorier (kurator, psykolog och studie- och yrkesvägledare) i skolan utför, vilka de anser 
lämpliga och vilka arbetsuppgifter de vill göra mer eller mindre av. Studien visar att skolkuratorn 
lägger mycket av sin tid på individuell- och grupprådgivning samt rådgivning åt lärare och 
administrativ personal (Agresta, 2004). Kuratorerna ville lägga ännu mer av sin tid på 
individuell- och grupprådgivning och mindre av sin tid på rådgivning åt lärare och administrativ 
personal (Agresta, 2004). Detta stämde även överens med studie- och yrkesvägledarna, som lade 
mycket lite av sin tid på studie- och yrkesvägledning, vilkas arbetsuppgifter var mycket lika 
skolkuratorernas (Agresta, 2004). Även Allen-Meares (1994) tar upp frågan om vilka 
arbetsuppgifter som skolkuratorn utför i en kvantitativ enkätundersökning. Hon fokuserar på 
vilka uppgifter som skolan kräver av kuratorn, vilka uppgifter som faktiskt utförs och vilka 
uppgifter som skolkuratorn föredrar att utföra. Allen-Meares (1994) framhåller fem områden som 
skolkuratorn främst arbetar med: ledarskap och policyskapande, pedagogisk rådgivning med 
elever, samverkan med hemskoleelever, administrativa uppgifter och att verka som företrädare 
för familjer i kontakt med andra myndigheter. Dessa fem områden är även de som skolan kräver 
att kuratorerna arbetar med (Allen-Meares, 1994). Skolkuratorerna själva föredrog att arbeta med 
uppgifter som var relaterade till barnens, familjernas och skolans behov, till exempel träffa 
föräldrar i grupp, göra bedömningar av vissa grupper av barn, hjälpa lärare att upptäcka barns 
resurser och utveckla förebyggande program (Allen-Meares, 1994). Kelly (2008) har senare gjort 
en liknande undersökning som Allen-Meares där han undersöker skolkuratorers arbete och 
användning av evidensbaserad praktik i den amerikanska delstaten Illinois. Kellys (2008) 
undersökning visar liknande resultat som Allen-Meares och han menar att Allen-Meares resultat 
fortfarande stämmer 12 år senare när han genomför sin studie. 
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Backlund (2007 s.30) tar i sin avhandling om elevvård upp skolkuratorns arbetsuppgifter i 
Sverige. Hon menar att det finns få studier att tillgå om vad skolkuratorn faktiskt gör. De 
arbetsuppgifter som framstår som vanligast bland skolkuratorer är dock stödsamtal och 
rådgivning för enskilda och grupper, konflikthantering, hantering av mobbning, kontakt med 
socialtjänst samt handledning och rådgivning till lärare (Backlund, 2007 s.30; D-Wester, 2005 
s.9; SOU 2000:19 s.24; Stockholms stad, 2004; Sveriges Skolkuratorers Förening, 2013). 
Backlund (2007 s.196) har genom en kvalitativ undersökning på två skolor undersökt 
skolkuratorernas arbete. Hon kommer där fram till att samtal i olika former framstår som den 
dominerade tekniken i kuratorers arbete och att arbetet var uppbyggt kring två typer av insatser, 
insatser till enskilda elever och stöd till lärare. Den största delen av kuratorernas arbetstid menar 
Backlund (2007 s.206) går åt till olika omgivningskontakter, till exempel med lärare, annan 
elevvårdspersonal och socialtjänst.  
 

2.3 Skolkuratorns handlingsutrymme 
 
Trots skolkuratorns viktiga funktion finns det relativt lite forskning gjord på dennes 
handlingsutrymme. Kelly (2008) har beskrivit att de flesta skolkuratorer över världen tycks forma 
sin yrkesroll från sina egna färdigheter, sin specifika kontext och från vad lagarna tillåter dem att 
göra, det är dock oklart vad Kelly baserar detta uttalande på. Kelly et al. (2010) framhåller i en 
senare studie att skolkuratorer historiskt sett har haft stor flexibilitet i vilka strategier, 
interventioner och metoder de använder i sitt arbete. Författarna undersöker hur skolkuratorer 
faktiskt arbetar och jämför detta med ett typ av arbetsprogram som blivit populärt i amerikanska 
skolor (Kelly et al., 2010). Resultatet visar att vissa aspekter av skolkuratorernas praktik stämmer 
överens med programmets principer men att andra aspekter inte har anammats eller rent av är 
oförenliga med programmets principer, resultatet tyder alltså på att något annat än programmets 
principer påverkar kuratorernas val av strategier och metoder (Kelly et al., 2010). Kelly och 
Stone (2009) har genom en kvantitativ enkätstudie undersökt vilka faktorer som påverkar vilka 
interventioner som skolkuratorer använder. Författarna kommer fram till att variationen i val av 
interventioner berodde mer på miljöfaktorer än på personliga och sociokulturella faktorer. De 
miljöfaktorer som Kelly och Stone (2009) framhåller som viktigast är arbetsbelastning och vilken 
åldersgrupp som kuratorn arbetar med. Författarna påpekar att detta går emot tidigare forskning 
som visat att demografisk bakgrund, tidigare erfarenhet och attitydmässiga egenskaper påverkar 
val av arbetsmetod inom socialt arbete och liknande arbeten (se till exempel Aarons, 2004; Allen-
Meares, 1994). Inom svensk forskning tycks det finnas relativt lite om vilka faktorer som 
påverkar skolkuratorers arbete, det nämns några faktorer som upplevs försvåra arbetet med 
utsatta elever. Faktorer som tycks försvåra arbetet med utsatta barn är sekretess och att bryta 
förtroenden, bristande samverkan med andra organisationer och resursbrist (SOU 2010:95 
s.145ff). D-Wester (2005 s.11) tar kort upp olika faktorer som kan påverka skolkuratorers arbete. 
Hon framhåller faktorer som storleken på kuratorns tjänst, skolans ekonomiska resurser, vilken 
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åldersgrupp som kuratorn arbetar med, elevernas socioekonomiska bakgrund och vilka 
förväntningar som finns på kuratorn från kollegor, elever och föräldrar (D-Wester, 2005 s.11). 
 
Forskning visar att skolkuratorns arbete i Sverige är relativt oreglerat genom lagstiftning och 
andra styrdokument (Backlund, 2007 s.240; SOU 2000:19 s.19; SOU 2010:95 s.100). I 
elevvårdsutredningens betänkande från år 2000 (SOU 2000:19 s.12ff) slås det fast att variationen 
är relativt stor inom elevhälsoarbetet i Sverige och man efterfrågar att kommunen tar ett större 
ansvar för dess omfattning och innehåll. Denna avsaknad av mål och tydlig ledning för 
elevhälsan har lett till att verksamheten ofta blir person- och situationsberoende (SOU 2000:19 
s.19; SOU 2010:95 s.146). Backlund (2007 s.196) som i sin studie om elevvård intervjuat 
skolkuratorer tar upp att dessa anser att styrdokument från Skolverket och lokala skolplaner har 
mycket liten betydelse för deras arbete. 
 

2.4 Sammanfattning 
 
Mycket av forskningen har visat på skolkuratorns otydliga roll samt en del om vad som är dennes 
arbetsuppgifter. En stor del av den forskning som har genomförts har varit av kvantitativ 
karaktär. Den oklara rollen, den uppsjö av olika arbetsuppgifter som skolkuratorn utför och den 
låga regleringen av kuratorns arbete kan tänkas påverka skolkuratorns handlingsutrymme i 
dennes yrkesutövande. Det har trots detta gjorts mycket lite forskning på skolkuratorns 
handlingsutrymme, den forskning som finns visar främst på att det finns lite regleringar i 
kuratorns arbete. Skolkuratorns subjektiva upplevelse och tolkning av detta handlingsutrymme är 
mycket lite utforskat. Det är i denna kunskapslucka som denna uppsats tar avstamp. 
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3. Teoretiskt ramverk 
 
I följande del kommer teorin om gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme att redogöras för. 
Denna kommer att användas vid analys av det empiriska materialet i uppsatsen. Den tidigare 
forskning som presenterats i föregående avsnitt har visat att skolkuratorn har en otydlig roll, att 
skolkuratorn har ett flertal olika arbetsuppgifter och att dennes arbete tycks vara lite reglerat. 
Typen av arbete och graden av regleringar är viktiga aspekter av teorin om gräsrotsbyråkrater, 
vilken presenteras här nedan.  
 

3.1 Gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme 
 
Denna studie utgår från Michael Lipskys (1980) teori om street-level bureaucrats, på svenska ofta 
översatt till gräsrotsbyråkrat, frontlinjebyråkrat eller gatubyråkrat. I fortsättningen av denna 
uppsats kommer benämningen gräsrotsbyråkrat att användas. Gräsrotsbyråkratin stammar från 
begreppet ”byråkrati” vilket kännetecknas av specialisering, regelstyrning och stark kontroll 
(Johansson, 2007 s.36). Lipskys gräsrotsbyråkrati skiljer sig från detta begrepp främst genom det 
handlingsutrymme som ges till de anställda i dessa organisationer. Lipsky (1980 s.3) beskriver 
gräsrotsbyråkrater som offentligt anställda som har direkt kontakt med medborgarna i sitt arbete 
och betydande handlingsutrymme i utförandet av sitt arbete. Typiska gräsrotsbyråkrater menar 
Lipsky (1980 s.3) att till exempel lärare, poliser, domare och socialarbetare är. Sättet som 
gräsrotsbyråkrater levererar förmåner och sanktioner strukturerar och begränsar människors liv 
och möjligheter (Lipsky, 1980 s.4). 
 
Denna studie kommer även att utgå från Lipskys (1980 s.13) teoretiska begrepp discretion, på 
svenska ofta översatt till handlingsutrymme. Lipsky (1980 s.13) menar att gräsrotsbyråkrater har 
ett betydande handlingsutrymme när de avgör sorten, kvaliteten och mängden på de förmåner och 
sanktioner som deras myndigheter tillhandahåller. Gräsrotsbyråkraterna har en stor frihet i sitt 
arbete men de är inte okontrollerade av regler, lagar, direktiv från högre nivå, överenskommelser, 
traditioner eller från normer i sin yrkesgrupp (Lipsky, 1980 s.14; Svensson et al, 2008 s.17). 
Enligt Johansson (2007 s.42) kan handlingsutrymmet inte se ut hur som helst utan det måste 
innefatta möjligheten att fatta beslut som påverkar den typ av service som klienten får. Detta 
handlingsutrymme kan sägas ge gräsrotsbyråkraten en maktposition. Även om regler och lagar 
delvis styr gräsrotsbyråkratens arbete så ges denne makt att till stor del avgöra vem som får ta del 
av förmåner och sanktioner samt utformningen på dessa. 
	  
Johansson (2007 s.45) kallar gräsrotsbyråkratens position inom organisationen för 
”gränsöverbryggande”. Med detta menar han att de både har tillgång till förstahandsuppgifter om 
klienterna och kunskap om de organisatoriska möjligheter som finns för att möta klienternas 
behov (Johansson, 2007 s.45). I denna gränsöverbryggande roll säger Jeffrey Prottas att källan till 
gräsrotsbyråkratens makt ligger (genom Johansson, 2007 s.45). Gräsrotsbyråkratens uppgift är 
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enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008 s.16) att knyta samman medborgarens behov 
med organisationens uppdrag. Dessa ska förenas så att både medborgaren och organisationen 
uppfattar situationen som rätt och riktig (Svensson et al, 2008 s.16). Till stöd för att göra detta har 
gräsrotsbyråkraten sin specifika kunskap och organisationens resurser (Svensson et al, 2008 
s.16). 
	  
Det är delvis organisationen som gräsrotsbyråkraten befinner sig i som formar dennes 
handlingsutrymme, organisationens uppdrag avgör hur stort utrymmet är för den enskilda 
socialarbetaren (Svensson et al, 2008 s.16). Det finns dock andra faktorer som också påverkar 
handlingsutrymmet och dess användning. Lipsky (1980 s.29) tar upp att gräsrotsbyråkrater ofta 
arbetar i organisationer med bristande resurser och att detta kan påverka deras arbete. Han 
påpekar även att gräsrotsbyråkratens klienter i många fall är ofrivilliga och att deras grad av 
medgörlighet kan påverka gräsrotsbyråkratens arbete (Lipsky, 1980 s.54ff). Lipsky (1980 s.27) 
tar dock inte upp dessa faktorer som att de påverkar handlingsutrymmet specifikt utan snarare 
gräsrotsbyråkratens arbetsvillkor i allmänhet. Svensson et al (2008 s.16f) tar som exempel att 
rutiner, professionella tolkningar och traditioner samt individuella faktorer hos både 
socialarbetare och klient och interaktionen mellan dem har betydelse för hur socialarbetarens 
handlingsutrymme ser ut. Personer med olika erfarenheter kan använda handlingsutrymmet på 
olika sätt men traditioner kan utvecklas till att personer som verkar i en viss organisation utnyttjar 
sina handlingsutrymmen på relativt lika sätt (Svensson et al, 2008 s.17). 
	  
Lipsky (1980 s.15) menar vidare att det finns vissa egenskaper i gräsrotsbyråkraters arbeten som 
gör det svårt att minska på detta handlingsutrymme. För det första arbetar gräsrotsbyråkrater ofta 
i situationer som är för komplicerade och dynamiska för att reducera dem till formella regler och 
instruktioner (Johansson, 2007 s.44; Lipsky, 1980 s.15). För det andra arbetar gräsrotsbyråkrater 
ofta i situationer som kräver svar på mänskliga dimensioner av situationer, samhället söker inte 
bara opartiskhet från sina offentliga verksamheter utan också medkänsla för särskilda 
omständigheter och flexibilitet i hanterandet av dem (Lipsky, 1980 s.15). För det tredje främjar 
handlingsutrymmet gräsrotsbyråkraternas självbeaktande och uppmuntrar klienterna till att tro att 
gräsrotsbyråkraterna har nyckeln till deras välmående, handlingsutrymmet hjälper alltså till att 
legitimera välfärdsstaten (Lipsky, 1980 s.15). Lipsky (1980 s.16) framhåller att så länge 
uppgifterna är komplexa och det är nödvändigt med mänsklig interaktion kommer 
handlingsutrymme att vara ett viktigt kännetecken för många offentliga arbeten. 
 
Lägre anställda inom byråkratier ses som utförare av policy som är implementerade från högre 
nivå, inom gräsrotsbyråkratier däremot menar Lipsky (1980 s.xvi) att de lägre anställda skapar 
policy genom sitt arbete och sitt handlingsutrymme. Lipsky (1980 s.13) beskriver hur 
gräsrotsbyråkrater skapar policy genom två relaterade avseenden, dels genom att de utövar sitt 
handlingsutrymme när de fattar beslut gällande medborgare de möter i arbetet och dels genom att 
dessa beslut sammantaget blir organisationens ”beteende”. Sammantaget argumenterar Lipsky 
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(1980 s.13) för att gräsrotsbyråkraternas position tillåter dem att skapa policy i sina interaktioner 
med medborgarna. 
 
Diskussioner har förts huruvida Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater är tillämplig i dagens 
samhälle som till stor del präglas av new public management och ledarstyrda organisationer (se 
till exempel Hjörne et al, 2010; Evans & Harris, 2004). Evans och Harris (2004) diskuterar 
Howes kritik av Lipsky som går ut på att Howe inte anser Lipskys argument tillämpliga på socialt 
arbete längre då det skett ett skifte från praktikers handlingsutrymme till mer ledningsstyrda 
verksamheter. Evans och Harris (2004) menar dock att vi inte kan se på handlingsutrymme ur ett 
”antingen eller” perspektiv utan att det bör ses som att det finns olika grader av yrkesmässigfrihet 
inom en komplex uppsättning principer och regler. Vidare menar Evans och Harris (2004) att 
reglers existens nödvändigtvis inte är dödsstöten för handlingsutrymme utan att organisationer 
skapar handlingsutrymme genom att skapa regler. Detta då frågan om vilka regler som är 
tillämpliga i vilka sammanhang alltid kommer att finnas (Evans & Harris, 2004). Evans (2011) 
framhåller dock i en senare text att han tycker att Lipsky har lagt för lite fokus på 
professionalismens roll i fråga om handlingsutrymme, han menar att socialarbetares 
professionella status påverkar både typen av deras handlingsutrymme samt hur denna hanteras. 
Evans och Harris (2006) föreslår att Lipskys arbete ska användas som ett analytiskt ramverk 
snarare än som en fast modell. De framhåller även att teorin fortfarande har mycket att bidra till i 
förståelsen av arbetet i gräsrotsbyråkratier (Evans & Harris, 2004) 
 

3.2 Teorins relevans för denna studie 
 
För denna studie lämpar sig teorin om gräsrotsbyråkrater och det teoretiska begreppet 
handlingsutrymme väl och har en direkt relevans för studiens syfte och frågeställningar. 
Skolkuratorn kan ses som en gräsrotsbyråkrat då det är en socialarbetare som arbetar i nära 
kontakt med både elever och föräldrar i en myndighet (skolan). Skolan kan ses som en typ av 
gräsrotsbyråkrati där eleverna mottar en service, undervisning, samtidigt som det finns en 
tvingande praktik i form av skolplikt. Den tidigare forskning som redovisats ovan visar på att 
skolkuratorns arbete är relativt oreglerat vilket har koppling till skolkuratorns handlingsutrymme. 
Det teoretiska begreppet handlingsutrymme är ytterst relevant då denna studie syftar till att 
undersöka hur skolkuratorn upplever och tolkar sitt handlingsutrymme. För denna studie kommer 
Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater att användas som ett teoretiskt ramverk snarare än som en 
fast modell. 
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4. Metod 
 
I följande avsnitt kommer det att redogöras för metodval, tillvägagångssätt vid insamlande av 
empiriskt material, urvalsprocess samt metod vid analys av det empiriska materialet. Det förs 
även en diskussion kring uppsatsens validitet, reliabilitet samt vilka etiska överväganden som 
gjorts. 
 

4.1 Kvalitativ metod 
 
Eftersom antalet studier inom ämnet är få och syftet med denna uppsats är mer explorativ lämpas 
kvalitativ metod. Mer specifikt på grund av att syftet är att studera kuratorernas subjektiva 
upplevelser och tolkningar kommer därför studien bestå av ett fåtal fall för att beskriva dem. 
Bryman (2002 s.249f) beskriver kvalitativ metod kortfattat som mer inriktad på ord än på siffror, 
att relationen mellan teori och forskning är induktiv och att den är tolkningsinriktad eller 
interpretativ. Med induktiv menar Bryman (2002 s.249) att ”teorin genereras på grundval av de 
praktiska forskningsresultaten”. Med interpretativ menar Bryman (2002 s.250) att tyngden 
”ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö 
tolkar denna verklighet”. Detta är i linje med uppsatsens frågeställningar som utgår från hur 
kuratorer i skolan tolkar sin verklighet, med fokus på förhållningssätt gällande lagar och riktlinjer 
samt handlingsutrymme. Utefter denna beskrivning ovan är kvalitativ metod den mest lämpade 
metoden för att undersöka uppsatsens frågeställningar. Särskilt eftersom det med kvantitativa 
metoder kan vara svårt att fånga kuratorns subjektiva upplevelse och tolkningar som är denna 
studies syfte. Lägg därtill att populationen är liten trots ett relativt stort geografiskt 
täckningsområde (en stor svensk kommun), utan initial tillgång till tillräckligt många informanter 
skulle det bli tidskrävande att genomföra en ordentlig, till exempel, enkätundersökning. 
Intervjuer skulle då helt uteslutas av rent ekonomiska skäl men också på grund av 
tidsbegränsningen (Biemer & Lyberg, 2003; Miles & Huberman, 1994). 
 

4.2 Tillvägagångssätt 
 
För att besvara uppsatsens syfte har fem semi-strukturerade intervjuer genomförts med 
skolkuratorer som arbetar i skolor som har elever i årskurs 7-9. En anledning till varför intervjuer 
valdes som metod är för att det möjliggör för informanterna att själva sätta ord på sina 
upplevelser och tolkningar. Med semi-strukturerade intervjuer menas att forskaren har en lista 
över förhållandevis specifika teman som ska beröras, en så kallad intervjuguide (Bryman, 2002 
s.301). Intervjupersonerna har då stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och intervjuaren 
kan ställa följdfrågor som från början inte ingår i intervjuguiden (Bryman, 2002 s.301). En stor 
anledning till varför en kvalitativ intervjuform har valts är för att intervjuaren då kan låta 
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intervjun röra sig i olika riktningar. Det kan ge kunskap om vad intervjupersonen själv upplever 
vara relevant och viktigt (Bryman, 2002 s.300). 
 
Det finns intervjuformer som är mindre strukturerade och som ger intervjupersonen mer utrymme 
att svara fritt, till exempel den tematiskt öppna intervjun och ostrukturerade eller öppna intervjuer 
(Aspers, 2011 s.143). Dessa metoder har dock valts bort på grund av ett begränsat antal 
intervjupersoner och öppna intervjuer skulle möjligtvis ge ett mycket ofokuserat material. För att 
kunna svara på uppsatsens frågeställningar på ett tillfredsställande sätt har det för denna studie 
valts att använda en mer strukturerad metod men som ändå ger en viss frihet att anpassa intervjun 
efter situationen. Semi-strukturerade intervjuer ökar även möjligheten att kunna jämföra svaren 
från de fem informanterna, detta skulle vara svårare med en helt ostrukturerad metod. 
 
För intervjuerna har det utformats en intervjuguide (bilaga 1). Intervjuguiden har varit indelad i 
fyra olika teman; bakgrund, kuratorns arbete, lagar och riktlinjer samt handlingsutrymme. Dessa 
teman berör de frågeställningar som uppsatsen syftar till att svara på. I de olika temana har det 
funnits en blandning av frågor som relaterar till temat. Vid utformningen av intervjuguiden har 
Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme funnits med som ett ramverk. 
Lipskys teori har främst varit närvarande vid utformningen av frågor om riktlinjer och 
upplevelser av handlingsutrymme. Frågorna i intervjuguiden har utgått från de typer av 
intervjufrågor som Kvale (1997 s.124f) beskriver. Dessa är inledande frågor, uppföljningsfrågor, 
sonderande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerande frågor och tolkande frågor. I de 
fem intervjuer som genomförts har frågorna inte alltid ställts i samma ordning och alla frågor har 
inte heller ställts till alla deltagare. Detta beror främst på att deltagarna i olika utsträckning 
berörde vid de olika frågorna själva, utan att en direkt fråga ställts. 
 
Samtliga fem intervjuer har spelats in med hjälp av en iPhone och därefter transkriberats. 
Transkriberingen har varit så ordagrann som möjligt. Pauser och hummanden har enbart märkts 
ut där detta har setts som viktigt för sammanhanget. Intervjuernas längd har varierat mellan 37 
minuter och en timme och 10 minuter. Intervjuerna har ägt rum på den deltagande skolkuratorns 
arbetsrum. Intervjudeltagarna gavs möjlighet att välja plats för intervjun för att denne skulle 
känna sig bekväm och för att underlätta för denne. 
 

4.2.1 Urval 
 
För syftet av denna studie har det valts att använda ett självselektionsurval vid urval av 
informanter. Självselektionsurval är en typ av första-bästaurval där det är analysenheterna, 
intervjudeltagarna, själva som bestämmer vem som ska vara med i undersökningen (Esaiasson et 
al, 2007 s.215). Vid ett selektionsurval är de personer som kommer att ingå i undersökningen de 
som har uppmärksammat forskarens kallelse och som känner sig manade att delta i 
undersökningen (Esaiasson et al, 2007 s.215). Rent praktiskt vid urval av informanter har denna 
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studie börjat med att avgränsa undersökningen till en svensk kommun. För att undvika 
svårigheter med att hitta informanter valdes en relativt stor kommun, befolkningsmässigt. 
Kommunen som valdes ligger i mellersta Sverige. Uppsatsen är även avgränsad till kuratorer som 
arbetar med elever i högstadiet (årskurs 7-9). Efter dessa val av avgränsningar har 
undersökningen identifierat grundskolor i kommunen som har årskurserna 7-9. Informationen om 
vilka grundskolor som finns inom kommunen hämtades från den aktuella kommunens hemsida. 
Därefter användes sekundära källor i form av skolornas hemsidor för att identifiera vilka skolor 
som har en skolkurator. Skolor som istället har en skolpsykolog, som kan konsultera kurator vid 
behov eller där det ej framgick huruvida de har kurator eller ej har sorterats bort. Till de 
kvarvarande identifierade kuratorerna har det därefter skickats ett informationsbrev (bilaga 2) om 
denna undersökning med förfrågan om de har möjlighet att delta. Skolkuratorerna har därefter 
blivit kontaktade via telefon, eller i några fall själva tagit kontakt via mail, för att se om en 
intervju har kunnat bokas. Fem intervjuer med kuratorer bokades då in som genomfördes under 
tre dagar. 
 
Den främsta kritik som förs fram mot denna typ av urval är att det blir problematiskt att 
generalisera resultatet till en större population (Esaiasson et al, 2007 s.215). Men på grund av 
bland annat tidsbegränsningar för att hitta informanter och för att undvika ett alltför stort bortfall 
lämpar sig detta urval bättre för denna studie än till exempel slumpmässigt urval. Därutöver, 
eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka skolkuratorernas subjektiva upplevelser utgår 
denna studie från att det inte utgör någon problematik att urvalet inte varit slumpmässigt. 
 

4.3 Analysmetod 
 
För analys av det insamlade empiriska materialet har en innehållsanalys tillämpats. 
Innehållsanalysen kan sägas vara riktad då Lipskys teori och begrepp har fungerat som en ram. 
Jacobsen (2012 s.146) menar att innehållsanalys syftar till att både förenkla och berika data. 
Analysen görs i två omgångar där den första består av att förenkla data för att skapa 
överskådlighet och den andra av att berika data genom att placera in dem i ett sammanhang 
(Jacobsen, 2012 s.146). Till en början skapades teman utifrån vald teori och noggrann 
genomläsning av det empiriska materialet.  Jacobsen (2012 s.146) beskriver tematisering som att 
man konstaterar att ”flera ord, meningar och avsnitt bildar en meningsbärande enhet inom ramen 
för texten som helhet”. 
 
Varje tema har sedan brutits ned i flera kategorier. Kategoriseringen har enligt Jacobsen (2012 
s.147) flera syften, dels att förenkla komplicerade, detaljerade och omfattande data och dels för 
att man ska kunna jämföra texter som kommer från olika intervjuer. Kategorierna härrör både 
från den förkategorisering som gjordes vid utformandet av intervjuguiden och direkt från det 
empiriska materialet. 
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Härnäst har kategorierna fyllts med innehåll i form av citat som speglat vad informanterna har 
sagt gällande de olika kategorierna. Varje kategori har även innehållit ett antal koder för att skapa 
mer struktur i materialet och för att underlätta att hitta särskilda uttalanden. I ett kodschema 
märktes det ut vilka av informanterna som har tagit upp varje kod. Detta gjordes både för att 
underlätta för att hitta i materialet och för att få en bild av vilka koder som vidrördes i störst 
utsträckning. Detta gav en bild av vad informanterna lade störst vikt vid. 
 
Innehållsanalysen har även möjliggjort för en jämförelse mellan intervjuerna där skillnader och 
likheter mellan informanternas berättelser har kunnat utrönas. Genom den tidigare beskrivna 
kodningen har det blivit tydligt vilka koder och kategorier som tas upp av samtliga eller bara 
vissa informanter. 
 
Rent praktiskt vid analysen har marginalmetoden använts. Utgångspunkten vid marginalmetoden 
är utskrivna ark, i detta fall de transkriberade intervjuerna, och kodningen har skett med 
färgpennor i marginalen (Aspers, 2011 s.185). Aspers (2011 s.184) anser att marginalmetoden är 
lämplig vid mindre projekt såsom uppsatsarbeten. Innehållsanalysen har underlättat för att kunna 
både se mindre detaljer i materialet och för att förstå helheten. Innehållsanalysen tillåter också 
som nämnts tidigare att se omfånget av förekomsten av de olika kategorierna och därmed vad 
intervjupersonerna själva lägger störst vikt vid. 
 

4.4 Validitet 
 
Intern validitet är huruvida resultaten av en undersökning uppfattas som riktiga (Jacobsen, 2012 
s.161). För att öka validiteten i denna undersökning har en respondentvalidering genomförts. Med 
en respondentvalidering konfronteras de som undersökts med de resultat som man kommit fram 
till för att säkerställa att inga misstolkningar har skett (Jacobsen, 2012 s.162). Samtliga deltagare 
tackade vid intervjutillfället ja till att delta i respondentvalideringen. Ett utkast av resultatkapitlet 
skickades därför till informanterna. Tre av fem informanter svarade på respondentvalideringen. 
Av de som svarade kunde samtliga känna igen sig i resultatet och ingen av dem kände sig 
misstolkad. En av informanterna ville byta ut ett av sina citat då denne inte var nöjd med sin 
formulering. Istället för att byta till ett omformulerat citat byttes det mot ett uttalande från en 
annan informant som i princip sa samma sak. Det går inte att säga exakt hur de informanter som 
inte svarat ställer sig till resultatet men det kan tänkas att om de haft några större invändningar så 
skulle de ha hört av sig och framfört dessa. Respondentvalideringen kan även ses som ett sätt att 
föra forskarsamhället och praktikerna närmare varandra. 
 
För att ytterligare öka validiteten av analysen av empirin i denna studie bifogas ett kodschema 
(bilaga 3) som redogör för de använda koderna samt vilka informanter som tagit upp vardera kod. 
Detta ger läsaren en tydligare bild av hur analysen av materialet har sett ut. 
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En studies externa validitet handlar om i vilken grad resultaten från undersökningen kan 
generaliseras från de deltagare som undersökts till andra som inte undersökts (Jacobsen, 2012 
s.171). Huvudsyftet med kvalitativa metoder är dock inte att generalisera från ett mindre urval till 
en större grupp, utan om att förstå och fördjupa begrepp och fenomen (Jacobsen, 2012 s.171). För 
denna studie är syftet att studera ett fåtal skolkuratorers upplevelser av att förhålla sig till lagar 
och riktlinjer samt deras upplevelser av sitt handlingsutrymme. Då urvalet av deltagare inte är 
representativt för populationen kommer inte heller studiens resultat vara generaliserbart till en 
större population. För detta krävs en större och mer omfattande studie. Däremot stärks studiens 
externa validitet i och med att flera intervjuer genomförs vilket möjliggör identifierande av 
likheter och olikheter i informanternas svar (Yin, 2009). Att kuratorerna inte tillhörde en 
vänskapsgrupp som med så kallat snöbollsurval stärker även validiteten då risken med ett sådant 
urval kan vara att urvalet blir mycket homogent. 
 

4.5 Reliabilitet 
 
Jacobsen (2012 s.173) beskriver frågan om reliabilitet som ifall faktorer i själva undersökningen 
har skapat de resultat man fått fram. Reliabiliteten påverkas enligt Jacobsen (2012 s.173) av 
intervjuareffekten och kontexteffekten. Inom kvalitativ metod används till största del 
ostrukturerade metoder vilket gör att ingen intervju blir den andra lik. Därför utgår denna studie 
från semi-strukturerad metod i undersökningen i syfte att öka reliabiliteten. Men på grund av 
intervjuernas flexibilitet samt senare uppföljning av deltagarnas svar med olika följdfrågor anses 
reliabiliteten i undersökningen relativt låg. Däremot har samtliga intervjuer utförts av en enskild 
intervjuare för att reducera intervjuareffekten (Biemer & Lyberg, 2003 s. 30, 54). 
 

4.6 Metodreflektion 
 
Då syftet med denna studie är att fånga skolkuratorernas subjektiva upplevelser och tolkningar 
har intervjuer genomförts med just skolkuratorer. Intervjuer med andra aktörer har inte varit 
aktuellt då uppsatsen inte syftar till att ge någon objektiv bild av skolkuratorns 
handlingsutrymme. Det finns dock andra aspekter av studiens metod som kan ha kommit att 
påverka resultatet. Det faktum att varje informant enbart intervjuats en gång kan ha påverkat 
resultatet. Detta då det kan vara svårt att komma åt personliga tankar och åsikter vid ett första 
möte. En större intervjustudie där varje informant intervjuats flera gånger kunde alltså ha gett ett 
annat och mer personligt resultat. Studien är som tidigare nämnts även avgränsad till kuratorer 
som arbetar med elever i årskurs 6-9. Detta kan ha påverkat resultatet då, som tidigare nämnts, 
Kelly och Stone (2009) har visat att vilken åldersgrupp som kuratorer arbetar med kan ha 
påverkan på deras val av interventioner. Om kuratorer som arbetar med gymnasieelever hade 
inkluderats i studien kunde resultatet ha blivit ett annat. 
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Då antalet informanter är relativt lågt i denna undersökning är det rimligt att anta att det 
insamlade datamaterialets kvalitet har haft stor påverkan på analysmöjligheterna och uppsatsens 
resultat. Det är till viss del av denna anledning som semistrukturerade intervjuer har valts att 
användas istället för öppna intervjuer. Med en semistrukturerad intervju anses det vara en större 
chans att få svar på frågeställningar då det finns en viss styrning i intervjun. En intervjuguide är 
naturligtvis inte en garanti för god kvalitet på datamaterial men en väl utformad intervjuguide kan 
vara ett steg på vägen. Dessutom skapar det möjlighet till replikerbarhet och därmed ökar 
studiens reliabilitet något. 
 
Valet av metod, semi-strukturerade intervjuer, kan mycket väl ha påverkat studiens resultat. En 
annan vald metod, till exempel enkäter, skulle kunnat ge ett annat och mer generaliserbart resultat 
förutsatt att urvalet då varit större. Men detta hade som tidigare nämnts inte varit genomförbart på 
denna population under denna tidsram utan tillgång till tillräckligt många informanter. Det hade 
istället troligtvis lett till en låg svarsfrekvens och därmed hade studiens pålitlighet försvagats 
(Miles & Huberman, 1994).  
 

4.7 Etiska överväganden 
 
Vad gäller forskningsetiska principer finns fyra allmänna krav på forskning, dessa kallas 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002 s.6). Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av 
forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002 s.7). 
Samtyckeskravet innebär att deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002 s.9). Vid tillfrågande av skolkuratorer om de vill delta i 
undersökningen har som tidigare nämnts ett informationsbrev (bilaga 2) skickats. I brevet 
framgår undersökningens syfte samt att deltagandet är helt frivilligt. Denna information har 
upprepats vid inledningen av varje intervju så att deltagarna har haft den färskt i minnet. 
Deltagarna har även informerats om att intervjun spelas in och godkänt detta muntligen. 
Inspelningarna kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer som ingår i undersökningen ska ges 
största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002 s.12). För att öka konfidentialiteten har 
inte kuratorernas namn eller namn på skolorna som de är verksamma i angetts, kuratorerna kallas 
istället för informant 1, informant 2 och så vidare. Ett problem med detta är att populationen är 
liten och därför är anonymiteten möjligtvis lägre än önskvärt. Dock är studiens syfte och 
frågeställningar inte av känslig karaktär vilket gör att anonymiteten i sig inte utgör ett större hot 
för informanternas samarbetsvilja. På intervjutranskriberingarna förekommer det ej några 
personuppgifter och dessa transkriberingar kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd.  
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Nyttjandekravet innebär att uppgifter som är insamlade om enskilda personer enbart får användas 
i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002 s.14). Samtliga uppgifter om deltagarna kommer enbart 
att användas för denna uppsats, deltagarna i undersökningen har informerats om detta i det 
informationsbrev (bilaga 2) som skickades ut. 
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5. Resultat 
 
I följande kapitel redogörs denna studies resultat som tagits fram genom semi-strukturerade 
intervjuer med fem skolkuratorer. Syftet med studien är som tidigare nämnts att undersöka 
skolkuratorns subjektiva upplevelse och tolkning av sitt handlingsutrymme i sitt yrkesutövande. 
 
Studiens resultat har tagits fram genom en innehållsanalys av intervjumaterialet. Genom analysen 
har tre teman tagits fram: skolkuratorns arbete, riktlinjer och lagar samt handlingsutrymme. 
Temana innehåller i sin tur flera olika kategorier. Tabell 1 nedan illustrerar vilka kategorier som 
tagits fram samt under vilket tema de hör. 
 
Skolkuratorns arbete Riktlinjer och lagar Handlingsutrymme 
Skolkuratorns 
arbetsuppgifter 

Riktlinjer och lagar att följa Upplevelser av 
handlingsutrymme 

Nivå och arbetssätt Hur riktlinjer och lagar 
påverkar arbetet 

Faktorer som påverkar 
handlingsutrymme 

Fastställande av 
arbetsuppgifter 

 Vikten av att avgränsa sitt 
arbete 

Tabell 1. Teman och kategorier för innehållsanalys 
 
De olika kategorierna innehåller citat från informanterna för att tydliggöra resultatet samt för att 
exemplifiera. Citaten är ordagrant återgivna. 
 
Kapitlet inleds med en kort presentation av de fem deltagande skolkuratorerna, därefter redovisas 
de tre temana med sina respektive kategorier och kapitlet avslutas med en kort summering av 
resultatet. 
 

5.1 Informanter 
 
Fem kuratorer vid fem olika skolor intervjuades för denna studie. 
 
Informant 1 – har arbetat mer än 10 år som skolkurator 
Informant 2 – har arbetat mindre än 5 år som skolkurator 
Informant 3 – har arbetat mindre än 5 år som skolkurator 
Informant 4 – har arbetat mindre än 5 år som skolkurator 
Informant 5 – har arbetat mer än 20 år som skolkurator 
 
Informanterna kommer från både kommunala skolor och friskolor. De har en blandad bakgrund 
av tidigare arbete med bland annat arbete inom psykiatrin, på institution för ungdomar, inom 
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socialtjänsten samt annan skolverksamhet. Dessa uppgifter har dock valts att inte knytas till 
specifika informanter för att bibehålla en så hög grad av anonymitet som möjligt. 
 

5.2 Skolkuratorns arbete 
 
Under denna rubrik kommer det att redogöras för vilka arbetsuppgifter som de deltagande 
skolkuratorerna anser sig ha, vilken nivå och på vilket sätt som de anser sig arbeta med eleverna 
samt vem eller vad de anser fastställer deras arbetsuppgifter. 
 

5.2.1 Skolkuratorns arbetsuppgifter 
 
De deltagande skolkuratorerna ger en relativt samstämmig bild över vad som är deras 
arbetsuppgifter. Det som framstår vara den vanligast förekommande arbetsuppgiften är samtal 
med enskilda elever och kontakt med föräldrar. Elevsamtalen sker både vid bokade möten och 
vid så kallad ”drop-in” när eleverna kan komma och knacka på vid behov. Deltagarna i studien 
uppgav också att de deltar i elevhälsomöten tillsammans med resterande av elevhälsoteamet och 
att de har samverkan med andra myndigheter såsom socialtjänsten, polisen, barn- och 
ungdomspsykiatrin och kommunens råd- och stödverksamhet. Att arbeta med skolans 
likabehandlingsplan och i antimobbningsteam var också något som informanterna uppgav som 
sina arbetsuppgifter. Även olika former av handledning för lärare var en vanligt förekommande 
arbetsuppgift. Denna handledning kunde se något olika ut men gällde främst ärendehandledning 
gällande enskilda elever eller grupper av elever. 
 
Skolkuratorns arbete framstår som relativt dynamiskt och varierande. Det framstår även som att 
hur en typisk arbetsdag såg ut var svårt att beskriva. Vad som dock framgick var att en typisk 
arbetsdag innehöll en eller flera enskilda samtal med elever, diskussioner och rådgivning med 
lärare, elevhälsomöte samt någon form av kontakt med samverkanspartners. Som exemplifieras 
genom nedanstående citat så varierade dagarna mycket på grund av att kuratorerna sällan visste 
vem de skulle möta under dagen eller vad deras ärende skulle vara. 
 

Man har oftast en plan. Jag försöker att boka in tre samtal per dag, och 
förhoppningsvis så går det men det är alltid något som händer. Jag tycker att det 
här jobbet är lite ambulansutryckning. Man försöker ha en röd tråd för dagen men 
jag skulle aldrig kunna planera in varje halvtimma, för det funkar inte. (Informant 
5) 

 
Överlag sade sig informanterna vara nöjda med sina arbetsuppgifter. Vad de skulle vilja förändra 
varierade mellan informanterna. En informant ville få bort ett kulturellt projekt från sin tjänst som 
denne ansåg inte var en kuratorsuppgift utan enbart fanns där på grund av den tidigare kuratorns 
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intresse, en informant ville ha mera ordning och struktur i sitt arbete, en informant ville ha mer 
tid till att vara mer ute i skolan och en informant ville arbeta med mobbing på ett annat sätt än 
vad som gjordes på dennes skola. En av informanterna ansåg sig systematiskt arbeta med 
förändring och att arbetet i sig krävde ständig förändring på grund av nya sammanhang och nya 
konstellationer av människor. 
 

5.2.2 Nivå och arbetssätt 
 
Vilken nivå som skolkuratorerna arbetade med eleverna på, individnivå eller gruppnivå, varierade 
en del mellan deltagarna i studien. Två typer av arbetssätt i grupp framkom i intervjuerna, de som 
arbetade regelbundet på gruppnivå med eleverna och de som arbetade med elever vid mer akuta 
tillfällen som till exempel större konflikter. De kuratorer som höll i regelbundna 
gruppverksamheter höll i killgrupper, tjejgrupper, feministiskt självförsvar, grupp för att skapa 
gemenskap i klasser, anti-stressgrupp och kamratstödjargrupp. Det förekom även att kuratorn 
rekommenderade andra grupper för eleverna, till exempel Allan- och Ellengrupper som Rädda 
barnen arrangerar eller grupper arrangerade av kommunens råd- och stödenhet. De informanter 
som inte höll i någon regelbunden gruppverksamhet uttryckte att anledningen till detta var 
tidsbrist och att om tiden och möjligheten fanns skulle de gärna bedriva gruppverksamhet. En 
faktor till varför vissa kuratorer upplevde att de inte hade tid och andra hade det kan vara om 
kuratorn arbetade heltid eller deltid. I exemplet nedan efterfrågas dock en partner att leda grupp 
tillsammans med. 
 

Det hade jag som önskan och ambition när jag kom hit, för jag har gjort det 
tidigare och jag tycker att det är väldigt roligt. Tiden har inte riktigt funnits. Eller 
det är klart att den finns om man tar det. Men jag tycker också att man ska vara två 
när man håller grupp, för att det blir bäst, det här med att fånga upp och 
komplettera varandra och sådär. Och den personen finns inte riktigt här, vi har inte 
fått till det. Så tyvärr inte. (Informant 3) 

 
Kuratorerna uppger att de arbetar med en blandning av förbyggande arbete, stödjande arbete och 
förändringsarbete. 
 

Det försöker jag ju, det är ju tanken att det ska vara främjande, men också 
stöttande, så det är ju en blandning av allting. Hela tiden. Och att även stödja är ju 
att främja så småningom. Att bygga någons självförtroende så att om man mår 
dåligt att man inte trillar dit igen. (Informant 2) 

 
Det framkommer dock att det förbyggande arbetet upplevs bli eftersatt och att fokus mer ligger 
på stödjande arbete och beteendeförändrande arbete. Även här framhålls bristen på tid som 
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informanterna menar gör att de får ta hand om det mest akuta, det som är nödvändigt här och nu 
och när något särskilt har hänt. 
 

Sen blir det såhär, jag skulle gärna jobba med varenda klass, men det hinner jag 
inte, utan det blir oftast på förekommen anledning, att nånting är tokigt i gruppen. 
(Informant 1) 

 
Det framstår alltså som att en blandning av arbetssätt är vanligast förekommande bland 
informanterna men att en önskan finns om att kunna arbeta mer förebyggande med eleverna. 
Även de kuratorer som arbetade förebyggande med grupper uttryckte en önskan om att arbeta 
mer förebyggande. Det kan tänkas vara så att det är kutym och förväntat att säga att man vill 
arbeta mer förebyggande oberoende av vilken utsträckning som man arbetar förebyggande. 
 

5.2.3 Fastställande av arbetsuppgifter 
 
Hur informanternas arbetsuppgifter fastställdes, vem eller vad som gjorde det, var inte helt 
enhetligt mellan informanterna. Två typer av utsagor framkommer i intervjuerna. Dels att 
kuratorns arbetsuppgifter fastställs i samråd mellan rektorn och kuratorn och dels att kuratorn 
själv fastställer sina arbetsuppgifter. Bland de som framhöll att arbetsuppgifterna fastställdes i 
samråd med rektorn varierade det till vilken grad som informanterna uttryckte att rektorn 
bestämde.  
 

Det är jag och rektorn. Men min rektor lyssnar väldigt mycket på mig. (Informant 
3) 

 
Jag har ju kört på och om det varit något så har rektorerna sagt till att nu måste du 
prioritera det här och nu måste du prioritera den här konflikten, så har de styrt det. 
Men annars har jag fått göra mycket som jag velat. Så länge det funkat så har de 
varit nöjda. Så att det är väl mer som sagt om det varit några speciella grejer, så 
har de sagt vad jag behöver prioritera, men annars får jag lägga upp arbetet själv. 
(Informant 4) 

 
Det förekom även att arbetsuppgifterna delvis fastställdes en gång i veckan på 
elevhälsoteamsmöten, alltså inte bara i samråd med rektorn utan även med andra yrkeskategorier 
på skolan. 
 

Varje vecka, då är det elevhälsoteamsmöten. Och då är det jag, skolsköterska, 
specialpedagogen, skolpsykologen och rektorerna som träffas och tar upp ärenden 
en gång i veckan. Och då delegerar vi till varandra, att det här är 
skolsköterskeuppgift, det här är kuratorsuppgift. Så då får man ju sina uppgifter, 
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och det bollar vi med varandra vem det är som passar bäst och det kanske beror på 
vem som har bäst kontakt med mentorn eller med eleven själv eller sådär. 
(Informant 2) 

 
Rektorns inblandning i fastställandet av arbetsuppgifter beskrivs som att denne sätter upp ramar 
för kuratorns arbete men att kuratorn inom ramarna har stor möjlighet att påverka sitt arbete. 
 

Sen så får jag lägga upp det hur jag vill va, men jag har ju vissa uppgifter som är 
mina så att säga. (Informant 5) 

 
Det förekom även att rektorn inte togs upp vid frågan om fastställande av arbetsuppgifter utan att 
det var kuratorn själv som fastställde sina arbetsuppgifter. I detta sammanhang framhölls även att 
det inte fanns någon ordentlig arbetsbeskrivning för arbetet som kurator utan att denne själv 
kunde styra över sina arbetsuppgifter. 
 

Det är en del av tjusningen med jobbet, det är ingen som säger åt mig vad jag gör. 
(Informant 1) 

 
Vad denna variation beror på går enbart att spekulera i. Det skulle bland annat kunna bero på 
personliga egenskaper hos rektorn, personliga egenskaper hos kuratorn eller relationen dem 
emellan.  
 
Informanterna ansåg att de hade stora möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter och de 
uttryckte även att de trivdes med det. På fråga om de själva kunde påverka sina arbetsuppgifter 
framkom utsagor om att de hade så stor påverkan att annan personal på skolan inte var medvetna 
om vad kuratorn gjorde. 
 

Ja herregud, jag tror knappt att de vet vad jag pysslar med. (Informant 2) 
 

Ja, otroligt mycket. Jag skulle kunna gå hem och lägga mig och sova hela dagen 
och ingen skulle märka det. Det är ingen som har någon insikt i vad jag gör för nåt, 
sen märker ju folk att jag ändå producerar. (Informant 1) 

 
Sammanfattningsvis så framstår det som att arbetsuppgifterna vanligtvis fastställs i dialog mellan 
skolkuratorerna och deras rektorer och ibland i dialog mellan skolkuratorn och dennes kollegor i 
elevhälsoteamet. Det framstår också som att skolkuratorerna har relativt stort inflytande över sina 
arbetsuppgifter. Skolkuratorerna som deltagit tycks ha en del fastställda ramar för sitt arbete men 
relativt stor möjlighet att själva utforma hur de ska arbeta inom de ramarna. 
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5.3 Riktlinjer och lagar 
 
Under denna rubrik kommer det att redogöras för vilka riktlinjer och lagar som de deltagande 
skolkuratorerna anser sig behöva följa i sitt arbete samt hur de upplever att dessa riktlinjer och 
lagar påverkar deras arbete. 
 

5.3.1 Riktlinjer och lagar att följa 
 
Informanternas svar gällande vilka riktlinjer de har att följa i sitt arbete varierade och ett flertal av 
dem hade svårigheter med att komma fram till vad som kunde räknas som riktlinjer. 
Genomgående för informanterna var att de ansåg att de i deras arbete behöver rätta sig efter 
anmälningsplikten som finns i Socialtjänstlagen (2001:453) och reglerna om sekretess som finns i 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Båda dessa lagar upplevdes dock som 
tolkningsbara och det var inte givet hur man skulle handla i en viss situation utifrån dessa lagar. 
En av informanterna beskrev dessa två lagar som två neonskyltar som ständigt lyser i bakgrunden 
och finns närvarande. 
 
Skollagen (2010:800) tas upp som en riktlinje men de informanter som tar upp den menar att 
Skollagen mer handlar om skolans arbete i stort och inte just kuratorns arbete. 
 

Alltså jag vet inte om jag tycker att Skollagen berör mitt område särskilt mycket 
alls. Skolans arbete förstås men inte direkt mitt, alltså kurator nämns, att det ska 
finnas, sen står det inget mer. Skolsköterskan har ju ett tydligt uppdrag, enligt HSL 
och så, det har inte kurator, det ska bara finnas. (Informant 3) 

 
Även skolans likabehandlingsplan tas upp som en riktlinje kuratorerna behöver följa i sitt arbete. 
Likabehandlingsplanen ska vara en plan mot diskriminering och kränkande behandling som alla i 
skolan har att följa i sitt arbete. Uppdraget i elevhälsan tas också upp som en typ av riktlinje, att 
all personal inom elevhälsan ska arbeta förebyggande för elevernas fysiska, psykiska och 
psykosociala hälsa. 
 
Det är enbart en av informanterna som tar upp Sveriges skolkuratorers riksförbunds 
arbetsbeskrivning för skolkuratorer som en riktlinje. Denne beskriver att det är en bra och utförlig 
beskrivning av vad en skolkurator ska arbeta med men att den samtidigt ger utrymme för att 
tänka själv och handla själv. Det är också enbart en av informanterna som tar upp den policy som 
Akademikerförbundet SSR tagit fram för skolkuratorer. Denne tycker att policyn innehåller bra 
beskrivningar av vad en skolkurator gör och vilka typer av samtal som skolkuratorn håller i. 
Samtidigt framhåller dock informanten att denne tycker att det inte finns någon ordentlig 
arbetsbeskrivning för skolkuratorer.  
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Informanterna pratar till stor del om etiska riktlinjer snarare än om officiella riktlinjer. De menar 
att det finns etiska förhållningssätt gällande hur man bemöter människor och hur man ska förhålla 
sig till arbetet som de behöver följa i sitt arbete som skolkuratorer. I nedanstående exempel har 
informanten svarat att denne har ”en socionoms riktlinjer” att följa. Citatet är som svar på fråga 
om informanten menar etiska riktlinjer. 
 

Ja och hur man tänker att man bör bemöta en person om man vill att den ska 
förändra sig. Sådana riktlinjer. Fast det är ju inte en riktlinje som är nedskriven. 
Men vi har ju den kunskapen. (Informant 3) 

 
Genomgående för informanterna är att de tycker att det finns mycket få riktlinjer för deras arbete. 
De riktlinjer som finns upplevs till stor del som luddiga och tolkningsbara. Informanterna 
beskriver att det saknas arbetsbeskrivningar och att det inte finns någon mall för kuratorsarbetet 
vilket gör att varje kurator får hitta på mycket själv. En typ av utsaga som framkommer är att 
tydliga arbetsbeskrivningar och riktlinjer särskilt saknades i början av anställningen som 
skolkurator. Intressant är att de informanter som tar upp frågan om arbetsbeskrivningar och 
riktlinjer vid nyanställning är de informanter som arbetat kortare än fem år som skolkuratorer. 
Dessa informanter beskriver hur de har fått söka information om sitt arbete på egen hand. 
 

Det första jag gjorde när jag började var att googla ”vad gör en skolkurator”. 
(Informant 2) 

 
Jag menar jag sökte jättemycket information om ”hur ser min sekretess ut”, man 
blir inte klok på det. (Informant 3) 

 
Jag har typ aldrig googlat så mycket i hela mitt liv som jag gjorde här i början. 
(Informant 4) 

 
Att det främst är de informanter som arbetat kortare än fem år som kuratorer som tar upp frågan 
om avsaknad av arbetsbeskrivningar och riktlinjer skulle kunna bero på att man i början av sin 
anställning känner mer behov av tydliga riktlinjer. De som arbetat 10-20 år som skolkuratorer kan 
ha skapat mer egna rutiner och vara mer säkra på vad de gör utan några nedskrivna 
arbetsbeskrivningar och riktlinjer. 
 
Sammanfattningsvis så framstår det som något oklart för de deltagande skolkuratorerna vad som 
är deras riktlinjer. Anledningen till detta skulle kunna vara att flera av de riktlinjer som tagits upp 
och som är tillämpliga på skolkuratorns arbete är relativt övergripande och inte heller specifika 
för just skolkuratorns arbete. Informanterna framhöll som tidigare nämnts anmälningsplikten och 
sekretessen som viktiga riktlinjer men beskrev samtidigt dessa som luddiga och tolkningsbara. 
Det framstår även som att skolkuratorerna till relativt stor del själva får skapa sina 
arbetsbeskrivningar. 
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5.3.2 Hur riktlinjer och lagar påverkar arbetet 
 
Hur de deltagande kuratorerna ansåg att riktlinjer och lagar påverkar deras arbete skiljde sig till 
viss del åt mellan dem. Samtliga informanter tog upp vilken påverkan som anmälningsplikt och 
sekretess hade på deras arbete. I intervjuerna framkommer att de deltagande kuratorerna anser att 
sekretess har större påverkan på deras arbete än vad anmälningsplikt har. Det framstår som att 
sekretessens påverkan på arbetet till stor del har att göra med att det på en skola är flera olika 
professioner som arbetar tillsammans på samma arbetsplats. Att inte alla på skolan har samma 
sekretess gör att information mellan professionerna inte kan delas hur som helst. Detta kan 
försvåra arbetet kring en elev då det ibland är nödvändigt att lärare och mentorer känner till vissa 
saker om en elev för att kunna arbeta med dem på bästa sätt. 
 

Så för att man ska kunna samarbeta tillsammans, om man har barnets bästa, det är 
ju vårt utgångsläge. Då måste man berätta lite grann, för undervisande lärare, för 
mentorn. Jag och skolsköterskan, vi måste prata med varandra. Man kan inte hålla 
allt inom sitt lilla… (Informant 3) 

 
Ett problem med sekretessen som kom fram var att lärarna kan vilja ha information om elever 
från kuratorn som denne inte kan dela med sig av. 
 

Den enda som jag kan prata öppet med här på skolan det är skolsköterskan, därför 
att hon har högre sekretess än vad jag har. När jag gör en soc-anmälan så vill 
lärarna ofta veta vad som händer sen. Jag får reda på det eftersom jag har samma 
sekretess som socialsekreterarna men jag kan ju inte berätta det vidare så jag får 
säga åt dem att du får väl ringa hem då och fråga vad som hänt. (Informant 5) 

 
Informanterna uttryckte dock att de arbetade för att få samtycke från elever och föräldrar att bryta 
sekretess och att de i de flesta fall lyckades med detta. Detta gjorde att informanterna inte 
upplevde sekretessen som något direkt hinder i sitt arbete med eleverna. 
 
Anmälningsplikten framstår som att den har mindre påverkan på de deltagande kuratorernas 
arbete. Den enda svårigheten med anmälningsplikt som kom upp var att det kan vara svårt att 
göra elever besvikna. Om eleven hade berättat något som denne upplevde i förtroende för 
kuratorn kunde kuratorn uppleva det som svårt att behöva bryta det förtroendet i och med en 
anmälan till socialtjänsten.  
 

Sen är det jättefrustrerande, för jag förstår om man sitter här som ungdom och 
berättar saker och så säger jag att det här måste jag anmäla, eller det här måste 
jag prata med dina föräldrar om. För en femton- eller sextonåring är det kanske det 
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värsta jag kan göra mot dem. Och att jag kan förstå känslan att det inte finns 
någonstans dit man kan vända sig och få fullständigt förtroende. För det finns inte. 
Då kan jag känna mig frustrerad, för det är skitjobbigt att göra någon ledsen. 
(Informant 2) 

 
Informanterna tycktes dock ha en strategi för att hantera svårigheten med anmälan, att vara så 
ärlig och öppen med eleverna som möjligt. Dels att vara ärlig med eleverna om att man har 
anmälningsplikt innan man inleder en samtalskontakt och dels att vara ärlig med eleven när en 
anmälan ska göras så att de är medvetna om att det sker och varför det sker. Detta upplevde 
informanterna underlättade att bibehålla en bra relation med eleven och dennes familj. 
 

När jag sitter såhär med en elev som jag känner att en orosanmälan behöver göras 
så säger ju jag det, och så brukar jag ta med dem upp dit, och gör det tillsammans 
med dem. Eller så talar jag om det och så får de läsa vad jag skrivit. (Informant 1) 

 
Däremot är jag väldigt öppen med att jag ha anmälningsskyldighet, i samtal med 
elever. Det är det första jag berättar, för att de ska ha ramarna rätt. (Informant 2) 

 
Anmälningsplikten i Socialtjänstlagen (2001:453) beskrevs även som att det kan vara något att 
luta sig på. 
 

Det är skönt att ha något att luta sig tillbaka på, så är det. Att veta att såhära det 
här måste jag göra, för då kan man alltid skylla på det. Att veta att jag måste göra 
så, lagen säger det, det är inte jag som person. (Informant 2) 

 
Det framkommer två typer av utsagor gällande hur riktlinjerna och lagarna påverkade ett 
individanpassat arbete. Dels att riktlinjerna och lagarna underlättade ett individanpassat arbete 
och dels att de försvårade det. Båda utsagorna baserades på att riktlinjerna och lagarna var lösa 
och tolkningsbara. De lösa riktlinjerna beskrevs möjliggöra för kuratorn att individanpassa sitt 
arbete samt möjliggöra för hela skolan att anpassa sig efter den elevgrupp som just den skolan 
har. 
 

Ja jag tänker att eftersom de är så himla luddiga, och obefintliga, så är det väl för 
mig att det möjliggör att individanpassa. På ett sätt är det ju väldigt bra för olika 
skolor har olika behov och behöver olika typer av kuratorer. /…/ På så sätt är det 
ju bra att det inte är så specat. Det möjliggör ju för skolan att ha det som de 
behöver mest. (Informant 3) 

 
Tvärtom framhölls även de lösa riktlinjerna försvåra ett individanpassat arbete. Detta beskrevs 
bero på att lösa riktlinjer möjliggör att kommunens och skolans ekonomi blir styrande istället för 
elevers behov. Elever med särskilda behov beskrivs inte alltid få det stöd de behöver då 
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resurserna inte räcker och det inte finns tillräckligt beskrivet vad skolan eller kommunen är 
skyldiga att tillhandahålla för den eleven. 
 

Ibland tycker jag att lagstiftning ska tillämpas, till exempel att elever med behov att 
särskilt stöd ska ha det står det. Men det står inte hur. Och då kan jag tycka att det 
är en tolkning som skolan gör själva utifrån sin ekonomi och det stör mig 
jättemycket. För att jag skulle vilja att allt sånt här skulle vara kriteriebaserat 
nånstans. En elev med ADHD vet vi behöver ha en sån här typ av miljö och så 
vidare, det är kunskap vi har så det är bara att tillämpa va. Då kan man inte säga 
att synd att vi hade åtta stycken på den här skolan i år för det har vi inte resurser 
till. (Informant 1) 

 
Vad denna variation bland informanterna beror på är svår att svara på. Det finns dock en 
intressant skillnad mellan informant 3 och informant 1 som har gjort ovanstående uttalanden om 
riktlinjers påverkan på individanpassning. Informant 1 har arbetat mer än 10 år som skolkurator 
medan informant 3 har arbetat mindre än fem år. Det skulle alltså kunna bero på hur lång 
erfarenhet kuratorn har, i vilken utsträckning man hunnit uppleva ekonomiska begränsningar. Det 
skulle dock även kunna bero på personliga egenskaper och åsikter hos kuratorerna själva. 
 
De riktlinjer och lagar som finns för skolkuratorerna att följa framställs av informanterna som 
relativt få, lösa och tolkningsbara. Att riktlinjerna och lagarna ser ut på detta sätt tycks påverka 
arbetet både på ett positivt och på ett negativt sätt. 
 

5.4 Handlingsutrymme 
 
Under denna rubrik kommer det att redogöras för hur de deltagande skolkuratorerna upplever sitt 
handlingsutrymme, vilka faktorer som de anser påverkar deras handlingsutrymme samt vikten av 
att avgränsa sitt arbete. 
 

5.4.1 Upplevelser av handlingsutrymme 
 
Informanterna i denna studie beskrev sitt handlingsutrymme som stort. Som nämnts tidigare 
ansåg de också att de hade stora möjligheter att själva påverka sina arbetsuppgifter. Särskilt stort 
upplevdes arbetet med elever på individnivå, alltså när kuratorn arbetade ensam med en elev. 
Arbetet med konfliktsituationer mellan elever nämndes också som situationer där kuratorn hade 
ett stort handlingsutrymme. Även skapande av egna projekt framhålls som tillfällen då 
informanterna upplevde att de hade stort handlingsutrymme. Projekten var bland annat tjej- och 
killgrupper, feministiskt självförsvar, grupprocess handledning med annan skolpersonal och en 
antimobbningsdag för skolans elever och personal. 
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Här på min skola tycker jag att jag har stort handlingsutrymme. (Informant 4) 

 
Handlingsutrymmet beskrevs som mindre vid arbetet med skolans likabehandlingsplan. Arbetet 
upplevdes då som mycket styrt och att det fanns tydliga beskrivningar för hur 
likabehandlingsplanen skulle se ut. Detta begränsade handlingsutrymme ansågs dock vara bra då 
likabehandlingsplanen är ett sådant viktigt dokument som ska vara väldigt tydligt. 
 
Som nämndes tidigare beskrev informanterna hur deras arbetsuppgifter fastställdes i dialog 
mellan dem och skolans rektor. En av informanterna tar upp frågan om dialog även när denne 
resonerar kring sitt handlingsutrymme och menar att frågor diskuteras istället för att enbart en 
bestämmer hur något ska genomföras. 
 

Jag tycker att får jag inte igenom mina idéer så har vi i alla fall diskuterat och 
kommit fram till gemensamt vad vi vill göra. Eller jag har blivit överbevisad. 
(Informant 5) 

 
Ingen av informanterna skulle vilja förändra sitt handlingsutrymme, varken göra det större eller 
minska det. Det framstår som att informanterna är nöjda med att kunna styra sitt arbete till stor 
del själv och att kunna fatta egna beslut, ett större handlingsutrymme skulle dock upplevas som 
övermäktigt av flera av informanterna och de beskriver därför att det är skönt att vissa 
begränsningar finns. En typ av förändring som efterfrågades var dock mer riktlinjer och mindre 
handlingsutrymme vid krissituationer då det kunde upplevas som svårt att avgöra vem som skulle 
göra vad och vad som skulle göras när oväntade och ovanliga situationer uppkom på skolan. I det 
”normala”, eller ordinarie, arbetet efterfrågades dock ingen förändring i handlingsutrymmet. 
 

5.4.2 Faktorer som påverkar handlingsutrymmet 
 
I intervjuerna framkom ett flertal olika faktorer som kuratorerna upplevde påverkade deras 
handlingsutrymme, både som kunde utöka handlingsutrymmet och som kunde krympa det. En 
faktor som framstod som att den utökade kuratorernas handlingsutrymme var att ha förtroende 
från sin rektor och från sina kollegor. Informanter upplevde det som att de hade ett stort 
förtroende från sin rektor och från övrig personal på skolan och det var något som de beskrev 
som positivt. Förtroendet handlade både om att rektorn var öppen och positiv till kuratorernas 
idéer och tankar, att rektor och annan personal vände sig till kuratorn för att få råd och förslag 
samt att rektorn och annan personal litade på att kuratorn gjorde vad denne skulle. 
 

Jag känner stort förtroende från mina kollegor och från min chef. Det känns som att 
de litar på att jag gör det jag ska. (Informant 2) 
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Också när jag tar in någon som är ledsen och ska prata och man litar på att jag gör 
det jag ska, där tycker jag att jag har stort handlingsutrymme. Man litar på att jag 
gör rätt saker, det tycker jag är kul. (Informant 5) 

 
Föräldrars medverkan i arbetet med elever var också en faktor som tycks ha relativt stor påverkan 
på informanternas handlingsutrymme. Dels handlar det om huruvida föräldrarna kan involveras 
och dels om hur relationen med föräldrarna fungerar. Det beskrivs som problematiskt att 
kuratorerna inte alltid får kontakta föräldrarna för eleven och om de får ta kontakt får de inte 
alltid berätta allt som eleven har berättat. De menar att det skulle underlätta för deras arbete med 
eleven om föräldrarna fick veta hur barnet mår och att de skulle ha större möjligheter att hjälpa 
barnet då. Att få kontakta föräldrarna och berätta om barnets situation framstår dock inte som 
något som automatiskt ger skolkuratorerna mer handlingsutrymme utan det tycks också bero på 
hur relationen med föräldrarna ser ut. Kuratorerna beskriver hur de upplever att om relationen 
med föräldrarna fungerar och om föräldrarna och kuratorn arbetar åt samma håll så kan kuratorn 
göra relativt mycket tillsammans med eleven och föräldrarna. 
 

När föräldrarna inser att jag är här för deras barns skull, inte för att sätta dit 
någon eller vara taskig eller nånting. Vi är här för att stötta eleven allihop, då har 
jag handlingsutrymme. Och kan hjälpa till. (Informant 2) 

 
Om relationen till föräldrarna inte fungerar så framstår det som att det kan vara en faktor som 
begränsar kuratorernas handlingsutrymme. 
 

Om man stöter på föräldrar som, att det blir skola mot föräldrar. Som att vi inte 
skulle stå på deras barns sida, att vi kämpar mot barnet och gör saker som är dumt 
mot barnet, då skiter det sig. För då har vi noll handlingsutrymme. Hela skolan 
hamnar i den, och jag också. (Informant 2) 

 
Även i de fall som föräldrarna delar skolans oro kan det uppstå svårigheter om föräldrarna inte är 
villiga att ta till den hjälp som deras barn behöver. Detta beskrevs som frustrerande och som 
något som kunde försvåra kuratorernas arbete. Informanterna betonade dock att de aktivt arbetar 
för att få med sig föräldrarna. Ett exempel på detta är när en informant beskrev hur viktigt det är 
att få föräldrarna att känna sig kompetenta och som att de är experter på sina barn, detta menade 
denne underlättade i arbetet att få föräldrarna på samma linje som denne själv. 
 
Det var dock inte enbart föräldrarnas inställning som var viktig utan även de andra vuxna på 
skolan. Som citatet nedan belyser så fanns tankar om att vuxna på skolan behöver vara öppna för 
att möta ett barn på ett annat sätt om de vill se en förändring och att de måste finnas där för att ge 
eleverna det stöd de behöver. 
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Så jag kan ju jobba hur mycket som helst med en elev men om systemet runt 
omkring inte är beredda att förändra sig själva och hjälpa det här barnet att 
förändra sig, då är det svårt. (Informant 3) 

 
Ytterligare en aspekt av andra vuxna på skolans påverkan var att dessa kan påverka kuratorns 
handlingsutrymme. Handlingsutrymmet beskrevs kunna bli mindre när lärare och rektorer 
behöver blandas in då de har olika sätt att se på saker och olika förhållningssätt. De olika 
förhållningssätten sågs oftast som något positivt men kunde ibland leda till ett förminskat 
handlingsutrymme för kuratorn då andra synsätt och åsikter behöver tas hänsyn till. 
 
Som tidigare nämnts upplevdes de lösa riktlinjerna påverka på olika sätt. Att riktlinjerna inte var 
detaljstyrda upplevdes dels som att det möjliggjorde för kuratorn att själv fatta beslut och att 
kunna anpassa sitt arbete efter den typ av elevgrupp som fanns på skolan. En annan typ av 
upplevelse var dock att de lösa riktlinjerna öppnade upp för att skolans och kommunens ekonomi 
fick styra istället för elevers behov vilket begränsade kuratorns möjlighet att arbeta med eleverna 
på det sätt som denne ansåg nödvändigt. 
 
Att ekonomiska resurser påverkade kuratorernas handlingsutrymme var något som kom upp i 
flera av de genomförda intervjuerna. Dels som nämnts ovan att lösa riktlinjer kunde leda till att 
ekonomin blir styrande och att skolans resurser inte alltid räcker till allt som kuratorn skulle vilja 
göra. I nedanstående exempel har informanten sagt att denne är bunden av vissa måsten. Citatet 
är som svar på fråga om vad informanten menar med måsten. 
 

Eller brister kanske, i resurser och sådär. Det är mer det som kanske begränsar 
ibland. Pengafrågan, personalfrågan som gör att man inte riktigt kan, alltså att min 
rektor är positiv till det hela men det kanske ändå inte går att göra möjligt. 
(Informant 3) 

 
Det beskrivs även hur elever som kommer till kuratorn skulle må bättre av att gå i en grupp med 
färre elever men att det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser för att låta alla som 
behöver gå i liten grupp. Dessa elever kommer istället till kuratorn som får försöka att hjälpa till 
med problem som skulle kunna lösas på annat sätt. 
 
Det är inte enbart ekonomiska brister som tycks påverka utan även bristen på tid. I intervjuerna 
framkommer att det finns saker kuratorerna skulle vilja göra men som de inte känner att tiden 
räcker till. Det handlar till exempel om att leda grupper med elever, att vara ute i korridorerna 
eller hur ofta man har möjlighet att träffa en elev. Dokumentation beskrivs som en del av arbetet 
som tar tid som kuratorerna istället skulle vilja lägga på direkt arbete med eleverna. Att inte 
kunna lägga så mycket tid som man vill på vissa delar av arbetet framstår som att det kan ge en 
känsla av otillräcklighet hos kuratorerna. 
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Och sen också tid förstås. Att man måste prioritera, okej om vi ska lägga tid på det 
där så måste vi skära i nånting annat. Antingen så skär man i den här öppna 
dörren-tiden eller så får man skära in på nånting annat. (Informant 3) 

 
Det är intressant att de kuratorer som uttrycker en känsla av otillräcklighet har arbetat mindre än 
fem år som kuratorer, i intervjuer med kuratorer som arbetat mer än 10 år kom inte otillräcklighet 
inom arbetet upp. 

5.4.3 Vikten av att avgränsa sitt arbete 
 
Som nämnts tidigare upplevde informanterna att de hade ett relativt stort handlingsutrymme. 
Informanterna har även betonat att det är viktigt att avgränsa sitt arbete och att förstå att de inte 
kan göra allt även om de har stora möjligheter.  Flera av informanterna pratar om att ”gå tillbaka 
till uppdraget” och förstå att deras arbete handlar om skolan. De menar att det finns andra 
instanser och myndigheter som är bättre lämpade att hjälpa barnen och deras familjer med vissa 
frågor och som även har som uppdrag att hantera dessa frågor. Informanterna menar då att det är 
viktigt att skicka eleverna och familjerna vidare till andra instanser som till exempel barn- och 
ungdomspsykiatrin, socialtjänsten eller kommunens råd- och stödenhet. 

 
/…/ ibland måste man sätta sig ner och fundera lite, att vart börjar och slutar mitt 
uppdrag någonstans. Vad är det jag ska göra här och vad är det jag ska bolla 
vidare med BUP till exempel. (Informant 4) 

 
Informanterna framhåller även hur de ibland behöver avgränsa sig från andra professioner på 
skolan, som till exempel lärare, som ber om pedagogisk hjälp eller som har problem som snarare 
är personalfrågor som rektorn ska hantera. Förväntningarna från lärarkollegiet beskrivs som 
ibland orimligt höga och att det då är viktigt att avgränsa sitt arbete och bolla tillbaka uppgifter 
till lärare och rektor. 
 
Det framstår även som viktigt att avgränsa sig något från elever och föräldrar. Detta då det kan 
vara svårt att släppa elever och föräldrar som vill ha hjälp med problem som kuratorn inte anser 
tillhör dennes arbete eller att släppa elever som inte längre behöver ha någon kontakt med 
kuratorn. 
 

Men att klara av den processen, att klippa navelsträngen eller vad det är. Det är 
nånting som alla, framförallt nya som jobbar i den här rollen behöver lära sig. Att 
man blir ju jättepoppis, men jag kan inte sitta här och umgås med ungar va. /…/ Så 
det tycker jag är en sak som jag lärt mig här. Man måste tänka på sin roll, och 
backa tillbaka till yrkesrollen och tänka att såhär är det. Det är lite jobbigt ibland. 
(Informant 1) 

 



	   34	  

Detta är något som framstår som viktigt för informanterna då samtliga tog upp frågan på egen 
hand. Även om informanterna säger sig trivas med sitt stora handlingsutrymme så betonar de att 
de varken kan eller ska lösa allt och att det därför är viktigt att avgränsa sitt arbete. 
 

5.5 Summering av resultat 
 
Kuratorerna gav en samstämmig bild av vilka deras arbetsuppgifter var och till relativt stor del 
även vilka nivåer och sätt de arbetade med eleverna. Arbetet bestod till stor del av enskilda 
samtal med elever och föräldrar, möten med elevhälsoteamet och samverkan med andra 
myndigheter och organisationer som finns kring eleverna. Det mesta arbetet genomfördes på 
individnivå även om arbete med grupper även förekom. Den främsta anledningen som framfördes 
av de kuratorer som inte arbetade med grupper var att det inte fanns tillräckligt med tid för detta. 
Informanterna gav även en samstämmig bild av att det finns få och lösa riktlinjer gällande deras 
jobb. De riktlinjer som framstår som viktigast för informanterna är Socialtjänstlagen med 
anmälningsplikten och Offentlighets- och sekretesslagen som reglerar sekretessen. Informanterna 
ansåg att lagarna och riktlinjerna var tolkningsbara och de beskrevs även som ”rättesnören”. Det 
framstår alltså som att kuratorerna har vissa ramar att arbeta inom men att de inom ramarna har 
relativt stora möjligheter att själva utforma sitt arbete och fatta egna beslut. Samtliga kuratorer 
upplevde sitt handlingsutrymme som stort och ville inte förändra det, varken göra det mindre 
eller större. Däremot framhöll kuratorerna att det var viktigt att avgränsa sig och inse att man inte 
kan eller ska lösa allt. Detta var både för elevernas skull, att det fanns andra som var mer lämpade 
att hantera vissa frågor, och för kuratorernas egen skull. Det framkom även ett flertal faktorer 
som informanterna ansåg kunde påverka deras handlingsutrymme. Det var både faktorer som 
kunde förminska och förstora deras handlingsutrymme. De faktorer som framstår som viktigast 
för informanterna var ekonomiska och tidsmässiga resurser samt relationer med föräldrar och 
annan personal på skolan. Vad gäller ekonomiska och tidsmässiga resurser var det främst bristen 
på dessa som informanterna framhöll som påverkade deras handlingsutrymme. Vad gäller 
relationer med föräldrar var det både om det fanns en kontakt och hur den kontakten såg ut som 
hade påverkan. Gällande relationer med annan skolpersonal handlade det till stor del om 
förtroenden och att kunna arbeta mot samma mål trots skilda synsätt. 
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel kommer en avslutande diskussion över studien att föras. Den avslutande 
diskussionen ämnar besvara studiens frågeställningar. Nedan följer en påminnelse av studiens 
syfte och frågeställningar. Kapitlet inleds med en övergripande diskussion där studiens resultat 
kopplas till vald teori och teoretiskt perspektiv samt tidigare forskning. Därefter följer en 
diskussion gällande metodvalets påverkan på studiens resultat. Kapitlet avslutas med vilka 
slutsatser som kan dras samt vilka implikationer som finns för vidare forskning. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka skolkuratorers subjektiva upplevelser av sitt 
handlingsutrymme i sitt yrkesutövande. Frågeställningarna berör hur skolkuratorn beskriver sitt 
arbete, hur skolkuratorerna förhåller sig till lagar och riktlinjer, hur skolkuratorn upplever sitt 
handlingsutrymme samt vilka faktorer som kan påverka handlingsutrymmet. 
 

6.1 Övergripande diskussion 
 
I följande del kommer studiens resultat att knytas till vald teori och teoretiskt begrepp samt till 
tidigare forskning. Diskussionen har delats upp under de övergripande teman som användes i 
resultatavsnittet för att ge en tydligare struktur och underlätta för läsaren. 
 

6.1.1 Skolkuratorns arbete 
 
Informanterna ger en relativt samstämmig bild av vilka arbetsuppgifter och arbetssätt de har. 
Denna bild stämmer även överens med vad tidigare forskning säger om skolkuratorns 
arbetsuppgifter. Som Allen-Meares (1994) kommer fram till i sin undersökning så lägger 
kuratorerna mycket av sin tid på rådgivning med elever och lärare samt samverkan med andra 
myndigheter kring enskilda elever. Informanterna i denna undersökning uttrycker inte direkt som 
i Allen-Meares undersökning att de skulle vilja ändra sina arbetsuppgifter men flera av dem 
uttrycker att de inte hinner med allt de skulle vilja göra på grund av tidsbrist. Det som de då 
framhåller att de skulle vilja lägga mer tid på är direkt arbete med elever, och då särskilt 
förebyggande arbete, vilket till viss del stämmer överens med Allen-Meares studie där 
kuratorerna ville lägga mer av sin tid på uppgifter som var relaterade till barnens, familjernas och 
skolans behov. Resultatet stämmer även överens med den svenska forskning som finns kring 
skolkuratorns arbetsuppgifter där fokus ligger på stödsamtal och rådgivning för enskilda och 
grupper, konflikthantering, hantering av mobbning, kontakt med socialtjänst samt handledning 
och rådgivning till lärare (se till exempel Backlund, 2007; SOU 2000:19; D-Wester, 2005; 
Sveriges Skolkuratorers Förening, 2013; Stockholms stad, 2004). 
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6.1.2 Riktlinjer och lagar 
 
Denna studies resultat visar att informanterna uppfattar det som att det finns få riktlinjer för 
arbetet som skolkuratorer. De riktlinjer och lagar som finns uppfattas av informanterna som 
relativt lösa och tolkningsbara. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visat att 
skolkuratorns arbete i Sverige är relativt oreglerat genom såväl lagstiftning som andra typer av 
styrdokument (Backlund, 2007; SOU 2000:19; SOU 2010:95). Backlund (2007 s.196) tar även 
upp att styrdokument från Skolverket samt lokala skolplaner har mycket liten betydelse för 
kuratorers arbete vilket även kan vara fallet i denna undersökning där ingen av informanterna 
nämnde styrdokument från skolverket som en riktlinje i deras arbete och den enda lokala 
skolplanen som togs upp var skolornas likabehandlingsplan. Det var särskilt de kuratorer som 
arbetat kortare än fem år som betonade bristen på arbetsbeskrivningar och riktlinjer, de beskrev 
hur de fått söka information på egen hand i början av sina anställningar. I Curry och Bickmores 
(2012) studie framkommer att nyanställda kuratorer upplevde sina roller som oklara, att de inte 
fullt förstod vad som förväntades av dem och att det inte fanns klarhet i deras ansvarsområden. 
Det framgick dock inte under intervjuerna att detta skulle ha lett till att kuratorerna upplevde sig 
vara av liten betydelse, som Curry och Bickmore (2012) kommer fram till i sin studie. Dock var 
det även dessa kuratorer som uttryckte att de kunde känna en känsla av otillräcklighet i sitt arbete. 
 
Hur informanterna beskriver de lagar och riktlinjer som finns för deras arbete stämmer väl in på 
hur en gräsrotsbyråkrati ser ut enligt Lipsky (1980). Arbetet i en gräsrotsbyråkrati kan enligt 
Lipsky (1980 s.15) inte reduceras till formella regler och instruktioner. Gräsrotsbyråkraternas 
arbete kännetecknas istället av att göra individuella tillämpningar av generella regler och direktiv 
(Johansson, 2007 s.44). Detta beror på att gräsrotsbyråkratens arbete är för komplicerat och 
dynamiskt för att kunna reduceras till formella regler och instruktioner. Informanterna har 
beskrivit att det finns lagar och regler som de behöver följa i sitt arbete men att dessa mer är 
ramar och rättesnören som går att tolka på egen hand. Det finns alltså, som beskrivits tidigare, 
uppsatta ramar för kuratorernas arbete. Dessa ramar är både juridiska ramar och ramar uppsatta i 
samråd mellan kurator och rektor. Innanför dessa ramar har informanterna beskrivit att de har 
stora möjligheter att fatta egna beslut och påverka sitt arbete. Det framstod även i denna studies 
resultat som att kuratorernas arbete var relativt dynamiskt och föränderligt vilket som Lipsky 
(1980) beskriver gör det nödvändigt att ha generella regler och direktiv istället för ett detaljstyrt 
arbete. 
 
Som nämnts i resultatet ansåg informanterna inte att sekretess och anmälningsplikt påverkade 
deras arbete nämnvärt. En stor anledning till detta var för att informanterna aktivt arbetade för att 
få samtycke och för att bibehålla en god relation vid anmälan. Reglerna gällande sekretess skulle 
annars kunna tänkas verka hindrande för skolkuratorers arbete men möjligheten att bryta 
sekretess vid samtycke kan sägas möjliggöra ett undanröjande av det hindret. Denna möjlighet att 
bryta sekretess vid samtycke kan relateras till vad Lipsky talar om med möjligheten att göra 
individuella tillämpningar av lagar. Sekretessen finns som skydd för individen så kuratorn kan 
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hänvisa till sekretess för att undvika att berätta information som denne anser att andra inte 
behöver ha. Samtidigt finns möjligheten att bryta sekretess vid samtycke vilket kan möjliggöra 
för kuratorn att dela med sig av information när denne anser det viktigt. Om samtycke inte går att 
få kan det dock tänkas att sekretessen försvårar för kuratorn. Sekretessen kan alltså ses som både 
hindrande och främjande i kuratorns arbete även om informanterna i denna undersökning sa sig 
inte vara hindrade eftersom de arbetade aktivt för samtycke. I relation till handlingsutrymme kan 
det då sägas att sekretessen både kan minska handlingsutrymmet och göra det större. 
 
Som nämndes tidigare gav informanterna en samstämmig bild av sina arbetsuppgifter och 
arbetssätt. Detta trots att de alla även beskrev hur det fanns få riktlinjer och att de var lösa och 
tolkningsbara. Svensson et al (2008 s.17) menar att personer med olika erfarenheter kan utnyttja 
det utrymme som lämnas av lagar och regler olika men att traditioner gör att personer i en viss 
typ av organisation ändå utnyttjar utrymmet på ett relativt lika sätt. Traditioner i sig är inget som 
rörts vid i intervjuerna men resultatet tyder ändå på att det kan finnas en tradition av vad en 
skolkurator gör för något som leder till att kuratorerna ändå gör relativt lika varandra trots att det 
inte finns tydliga riktlinjer för detta. Exakt vad som gör att kuratorerna arbetar på ett likartat sätt 
trots brist på arbetsbeskrivningar och riktlinjer kan inte denna studie svara på. Det skulle dock 
kunna vara någon form av informella ramar som delvis styr kuratorernas arbete. Detta kan vara 
bland annat arbetsplatskultur eller kulturen bland kuratorerna i kommunen som träffas med jämna 
mellanrum och har handledning tillsammans. 
 

6.1.3 Handlingsutrymme 
 
Samtliga informanter har, som tidigare nämnts, beskrivit sitt handlingsutrymme som stort. Enligt 
Lipsky (1980) är ett betydande handlingsutrymme en viktig aspekt av gräsrotsbyråkratens arbete. 
En gräsrotsbyråkrat ska enligt Lipsky (1980 s.13) ha ett betydande handlingsutrymme när de 
avgör sorten, kvaliteten och mängden på de förmåner och sanktioner som organisationen de 
arbetar i tillhandahåller. En skolkurator kan ses tillhandahålla elever och familjer förmåner till 
exempel genom det individuella arbetet de gör med elever, arbetet på gruppnivå samt kontakter 
som de tar med andra myndigheter för att hjälpa elever och deras föräldrar. Det framstår som att 
kuratorerna till stor del själva kan avgöra hur de vill arbeta med en elev och även hur mycket, de 
har alltså relativt stor påverkan på sorten, kvaliteten och mängden på förmånerna som de 
tillhandahåller eleverna. 
 
Informanterna beskrev hur de hade särskilt stort handlingsutrymme i det direkta arbetet med 
eleverna, både individuellt och grupparbete. Lipsky (1980 s.15) beskriver att gräsrotsbyråkrater 
ofta arbetar i situationer som kräver svar på mänskliga dimensioner av situationer och att ett 
betydande handlingsutrymme därför krävs. Kuratorerna arbetar nästintill ständigt i situationer 
som kräver svar på mänskliga dimensioner, det kan vara med elever, föräldrar, lärare eller andra 
professionella. Som flera av informanterna beskrev visste de sällan hur en dag skulle se ut, 
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arbetet beskrevs vid ett tillfälle som ambulansutryckning, vilket kan göra att snabba beslut 
behöver fattas och beslut som behöver vara anpassade för en individ. Att informanterna upplevde 
särskilt stort handlingsutrymme i denna typ av situationer kan alltså vara för att det som Lipsky 
(1980) säger är nödvändigt för att kunna svara på mänskliga dimensioner. 
 
Mycket av Lipskys (1980) fokus ligger på avsaknaden av eller formen på lagar och regler kring 
gräsrotsbyråkratens arbete och att detta skapar gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Kritik mot 
detta har framförts av bland annat Evans och Harris (2004) som menar att regler också kan skapa 
handlingsutrymme då frågan om hur och när de ska tillämpas alltid finns. Trots att de är kritiska 
mot Lipskys syn på regler så ligger även deras fokus på reglers påverkan på handlingsutrymme. I 
resultatet av denna studie har det dock framkommit en mängd andra faktorer som också påverkat 
informanternas handlingsutrymme. Tolkningsbara lagar och riktlinjer som till stor del fungerar 
som ramar tycks ha bidragit i stor del till att kuratorerna har ett stort handlingsutrymme men 
andra faktorer som påverkar handlingsutrymmet bör också lyftas fram då dessa framställdes som 
viktiga av informanterna. Ekonomiska resurser lyftes fram av flera av informanterna som en stor 
påverkansfaktor på deras handlingsutrymme. Även om regler gav möjlighet och rektorn var 
positivt inställd gick inte allt att genomföra då det inte fanns tillräckligt med resurser. Också tiden 
var en resurs som kunde påverka informanternas handlingsutrymme. Även om informanterna till 
stor del kunde disponera sin tid själva så uttryckte flera av dem att de inte kunde lägga så mycket 
tid som de skulle vilja på vissa delar av arbetet, till exempel att finnas tillgängliga för elever 
genom ”drop-in” eller ute i korridorerna. Den upplevda tidsbristen kunde bero på flera olika 
saker. Bland annat om informanterna inte arbetade heltid, att dokumentation tog tid eller som 
många uttryckte det att de måste prioritera det mest akuta och då lägga andra saker, som också 
upplevdes som viktiga, åt sidan. 
 
Olika typer av relationer lyftes också fram som relativt stor påverkan på informanternas 
handlingsutrymme. Svensson et al (2008 s.16) tar kort upp att individuella faktorer hos 
socialarbetare och klient samt interaktionen dem emellan kan påverka handlingsutrymmet men 
utvecklar inte vad i relationen som kan påverka. Lipsky (1980 s.54ff) tar också kort upp klienters 
påverkan på gräsrotsbyråkraters arbete men där ligger fokus på klienters medgörlighet då 
kontakten med gräsrotsbyråkratin är ofrivillig. I resultatet var det främst relationen med föräldrar, 
kollegor och rektor som framhölls. Det är alltså relationerna med personerna runt klienten som 
informanterna lade störst vikt vid. Det var både möjligheten att ha en relation, gällande 
föräldrarna, och hur väl relationen fungerade som tycktes ha påverkan på handlingsutrymmet. 
Som nämnts tidigare är skolkuratorn ensam socialarbetare på en arbetsplats där pedagoger är i 
majoritet. Flera av informanterna uttryckte att detta kan minska deras handlingsutrymme då de 
hade ett annat synsätt än pedagogerna. De olika synsätten lyftes dock också fram som något bra 
då man i arbetsgruppen då kunde se olika aspekter av ett problem. Det som framstår som viktigt 
för handlingsutrymmet är då inte att olika professioner kan ha olika synsätt utan i vilken 
utsträckning som man låter synsätten komplettera varandra istället för att konkurrera med 
varandra. En relationell aspekt som lyftes fram som särskilt viktig var att ha förtroende från 
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rektor och kollegor. Med tanke på Lipskys fokus på bristen på regler kan det vara viktigt att lyfta 
fram att fria händer i form av lite och lösa riktlinjer inte behöver innebära att chef och kollegor 
har förtroende för det du gör. Förtroende bör därför ses som en faktor i sig som kan påverka 
handlingsutrymmet. 
 
Den tidigare forskning som redovisats i denna studie tar inte direkt upp faktorer som påverkar 
handlingsutrymmet men faktorer som påverkar val av interventioner. Kelly och Stone (2009) 
kom i sin studie fram till att miljöfaktorer hade störst påverkan på val av intervention, de aspekter 
som sågs som viktigast var arbetsbörda och vilken åldersgrupp som kuratorn arbetade med. Då 
samtliga kuratorer i denna studie arbetade med samma åldersgrupp är det inte något som kommit 
fram i denna studie. Tidsaspekten som informanterna talade om kan dock ses som en typ av 
arbetsbörda vilken framstod ha relativt stor påverkan på informanternas handlingsutrymme. Kelly 
och Stone (2009) framhåller dock att deras resultat skiljer sig från tidigare studier som visat att 
demografisk bakgrund, tidigare erfarenhet och attitydmässiga egenskaper påverkade val av 
intervention (se till exempel Aarons, 2004; Allen-Meares, 1994). Dessa stämmer inte helt överens 
med de faktorer som informanterna menar påverkar deras handlingsutrymme. I denna studies 
resultat ligger fokus mer på relationer med andra än på egenskaper hos den enskilda kuratorn. 
 
Som nämnts under teoriavsnittet i denna uppsats kan gräsrotsbyråkratens betydande 
handlingsutrymme ses som att denne ges en maktposition. Detta går även att se i skolkuratorernas 
beskrivningar i denna undersökning. Skolkuratorerna har till relativt stor del möjlighet att avgöra 
vilka elever som de ska arbeta med och på vilket sätt som de ska arbeta. De fattar även viktiga 
beslut gällande eleverna som till exempel att göra anmälningar till socialtjänsten eller kontakta 
barn- och ungdomspsykiatrin. Skolkuratorns handlingsutrymme kan alltså sägas ge denne en viss 
grad av makt att utöva i sitt arbete. 
 
Svensson et al (2008 s.24) argumenterar för att handlingsutrymme inte enbart innebär rättigheter 
och möjligheter för socialarbetaren utan att det även är ett ansvar att bedöma rimligheten i sina 
val samt att ha kompetensen att göra det. I resultatet framgår att informanterna anser det viktigt 
att avgränsa sitt arbete. De menade att även om de hade stora möjligheter i sitt arbete med elever 
var det viktigt att inse att de varken kunde eller skulle göra allt. Detta handlade främst om att veta 
vad som skulle lämnas vidare till andra instanser, till exempel socialtjänsten eller barn- och 
ungdomspsykiatrin, att klargöra för kollegor och ledning vad kuratorns finns till för och att kunna 
avgränsa sig från elever och föräldrar vars problem informanterna upplevde inte hörde till 
kuratorsuppdraget att hantera. Informanterna visade här på att de inte såg sitt handlingsutrymme 
som enbart en rättighet eller möjlighet utan att de även hade ansvaret att bedöma till vilken grad 
de skulle utnyttja sitt handlingsutrymme. Detta var viktigt både för att eleverna skulle få den 
hjälp de behöver, informanterna beskrev hur anställda inom andra instanser var bättre lämpade att 
handa vissa frågor, och för kuratorns egen skull, för att man inte skulle ta på sig för mycket. 
Tidigare forskning (se till exempel Agresta, 2004; Curry & Bickmore, 2012; Myers et al, 2002; 
Backlund 2007) har visat att skolkuratorns roll är relativt otydlig, den flyter samman med andra 
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professioners roller, det saknas enade definitioner av vad de gör och det saknas definitioner av 
deras ansvarsområden. Denna otydliga roll kan vara en anledning till att informanterna känner ett 
stort behov av att avgränsa sitt arbete. 
 
Altshuler och Reid Webb (2009) ifrågasatte i sin undersökning skolkuratorns legitimitet. Denna 
undersökning har inte som dem sett över kriterier för att arbeta som skolkurator utan undersökt 
hur skolkuratorerna själva beskriver sitt arbete. Informanterna i denna studie har inte uttryckt att 
deras omgivning, som har inblick i deras arbete, på något sätt ifrågasätter deras arbete eller 
närvaro på skolan. Snarare har informanterna uttryckt att de känner ett stort förtroende från både 
sin rektor och sina kollegor samt att dessa vet att informanterna gör det som de ska. 
 

6.2 Metoddiskussion 
 
Som nämns under metodreflektionen i denna uppsats finns flera olika faktorer i studiens metod 
som kan ha påverkat studiens resultat. Bland annat att studien har ett lågt antal informanter. 
Intervjuerna med de deltagande informanterna har dock gett ett relativt stort material då 
informanterna gav välutvecklade svar vilket har underlättat vid analysen av det empiriska 
materialet. 
 
I metodreflektionen nämns också att valet att intervjua just högstadiekuratorer kan ha påverkat 
resultatet. Dock har detta gett informanterna en gemensam utgångspunkt vilket har underlättat vid 
jämförelser mellan informanterna. Att blanda högstadiekuratorer med till exempel 
gymnasiekuratorer kunde istället ha lett till att informanternas svar inte hade kunnat jämföras på 
samma sätt som gjorts i denna studie. 
 
Som nämnts tidigare har även studiens deltagare getts möjlighet att uttala sig om studiens 
resultat. Tre av fem informanter svarade och meddelade att de inte kände sig misstolkade utan 
kunde känna igen sig i studiens resultat. Det går inte att direkt uttala sig om de två informanter 
som inte svarat men det kan tänkas att om de hade större invändningar så hade de hört av sig och 
framfört det. Att studiens deltagare känner igen sig i studiens resultat är ett gott tecken på att 
resultatet stämmer. 

6.3 Slutsatser samt implikationer för vidare forskning och praktik 
 
Informanternas beskrivningar av arbetet som skolkuratorn stämmer till stor del överens med 
Lipskys beskrivningar av gräsrotsbyråkraten. Resultatet visar att kuratorerna upplever sig ha få 
regler att följa i sitt arbete och att dessa regler är lösa och tolkningsbara. Reglerna kan sägas sätta 
upp ramar för hur arbetet som kurator ser ut men inom de ramarna upplever informanterna att de 
har stora möjligheter att påverka sitt arbete och fatta egna beslut. Ramarna tycks heller inte ses 
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som fasta och låsta utan snarare förhandlingsbara. Sammantaget visar resultatet att informanterna 
upplever att de har ett stort handlingsutrymme i sitt arbete som skolkurator. 
 
Det fanns ett flertal faktorer som kuratorerna upplevde påverkade deras handlingsutrymme, både 
som förminskade och förstorade det. Det var till största del ekonomiska resurser, tid och olika 
typer av relationer som påverkade informanternas handlingsutrymme. Här skiljer sig denna 
studies resultat något från Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Lipskys fokus ligger på 
avsaknaden eller utformningen av regler när han talar om gräsrotsbyråkraternas betydande 
handlingsutrymme. Detta har till relativt stor del varit i fokus även i denna studie men 
informanterna lade genom sina berättelser mer vikt vid olika typer av relationer. Relationerna 
kunde både förstora och förminska informanternas handlingsutrymme beroende på hur de såg ut. 
Lipsky beskriver själv hur gräsrotsbyråkrater i sitt arbete har direkt kontakt med medborgarna. 
Detta indikerar på att gräsrotsbyråkraternas arbete till viss del baseras på relationer. 
Informanternas beskrivningar av sina arbetsuppgifter tyder på att relationer spelar en viktig roll i 
deras arbete. Det kan därför ses som en brist i Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater att relationer 
ges en sådan marginaliserad roll. Det kan dock vara av vikt att Lipskys teori är skriven utifrån en 
amerikansk kontext medan denna studie är gjord i en svensk kontext. Det kan tänkas vara så att 
man inom olika kulturella kontexter lägger olika stor vikt vid arbetsplatsrelationer och samarbete 
med personer utanför den egna organisationen. Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till 
varför deltagarna i denna studie lade sådan vikt vid relationer medan Lipsky ger relationer en 
marginell roll i sin teori. Slutligen kan sägas att då resultatet visat att kuratorn inte arbetar helt 
isolerat utan utför sitt arbete i relation till elever, lärare, rektor, föräldrar och andra professionella 
så kan relationer vara en viktig aspekt att beakta vid en diskussion av skolkuratorns 
handlingsutrymme.  
 
Till stor del bekräftar denna studie tidigare forskning och teori snarare än bidrar med nya 
upptäckter på området. Vilka faktorer som kan påverka handlingsutrymmet, och då särskilt 
relationers påverkan, är dock något som fått lite uppmärksamhet både i tidigare forskning och i 
teori men som denna studie har gjort en ansats att belysa. 
 
Denna studie har enbart snuddat vid relationers påverkan på handlingsutrymme men för 
informanterna framstår detta som något viktigt och det kan därför vara ett intressant ämne att gå 
mer på djupet på i vidare forskning. En relation som berörts i relativt liten utsträckning i denna 
studie är relationen mellan kurator och elev. Hur denna relation påverkar skolkuratorns 
handlingsutrymme eller hur skolkuratorns handlingsutrymme påverkar relationen med elever är 
frågor som vore intressanta för vidare forskning. Studien rör kort vid relationen mellan kurator 
och föräldrar. Detta är också något som vidare forskning skulle kunna gå vidare med, med fokus 
på till exempel föräldrars förväntningar på skolkuratorn. Resultatet visade även att informanterna 
ansåg sig ha ett stort handlingsutrymme och att de hade få riktlinjer som var lösa och 
tolkningsbara. Trots detta visade resultatet också att informanterna arbetade på ett relativt lika 
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sätt. Vad som gör att skolkuratorerna ändå arbetar på ett liknande sätt vore en fråga att undersöka 
i vidare forskning. 
 
Vad gäller implikationer för praktiken så kan resultatet av denna uppsats bidra med kunskap både 
för studenter inom socialt arbete samt professionella inom andra områden av socialt arbete 
angående hur skolkuratorn arbetar. Kunskap om hur arbetssituationen ser ut för professioner 
inom socialt arbete kan hjälpa nyutexaminerade socionomstudenter att ta mer informerade beslut 
gällande vilken typ av arbete de vill söka sig till. Det kan även tänkas hjälpa professionella inom 
andra områden av socialt arbete som har kontakt med skolkuratorer i sitt arbete att förstå hur 
skolkuratorer arbetar och hur deras specifika arbetssituation ser ut.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Bakgrund: 

• Hur länge har du arbetat som skolkurator? 
• Vad gjorde du innan? 
• Vad har du för utbildning? Eller annan erfarenhet? 

 
Kuratorns arbete: 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 
• Kan du kort beskriva en typisk arbetsdag? 
• Hur ser en bästa dag ut i arbetet som kurator? 
• Hur ser en sämsta dag ut i arbetet som kurator? 
• På vilken nivå arbetar du med eleverna; individ, grupp? 
• På vilket sätt arbetar du med eleverna; stödjande, förebyggande, förändringsarbete? 
• Vad är du mest stolt över i ditt arbete som kurator? 
• Skulle du vilja förändra något i ditt arbete? I så fall vad? 

 
Lagar och riktlinjer: 

• Hur fastställs dina arbetsuppgifter? Av vem eller vad? 
• Har du möjlighet att själv påverka dina arbetsuppgifter? 
• Vilka riktlinjer har du att följa i ditt arbete? 
• Upplever du att riktlinjerna är restriktiva, generösa eller varken eller? (Hur tänker du då?) 
• Hur upplever du att de riktlinjer som finns påverkar ett individanpassat arbete? 

(Begränsar, förenklar, komplicerar?) 
• Upplever du att de lagar som du behöver förhålla dig till (OSL/sekretess, 

SoL/anmälningsplikt) påverkar hur du arbetar? I så fall hur? 
 
Handlingsutrymme: 

• I mötet med en elev, upplever du att du har möjlighet att själv påverka ditt arbetssätt? 
• Hur upplever du ditt handlingsutrymme i arbetet med eleverna? 
• Finns det faktorer som påverkar ditt handlingsutrymme? Vilka? 
• Kan du beskriva en arbetssituation där du upplevt stort handlingsutrymme? 
• Kan du beskriva en arbetssituation där du upplevt litet handlingsutrymme? Vad berodde 

detta på? 
• Skulle du vilja förändra ditt handlingsutrymme? Öka eller minska? 
• Finns det något som du själv skulle vilja tillägga som jag inte frågat om? 
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Bilaga 2 - Introduktionsbrev 
 

 
Jag söker dig som arbetar som kurator i skolan med elever i årskurs 7-9. 

Hej! 

Jag är socionomstudent vid Uppsala Universitet och går sista terminen. Mellan november och 
januari kommer jag att skriva mitt examensarbete. Syftet med min uppsats är att undersöka 
skolkuratorers arbete och handlingsutrymme. Jag vill därför gärna ta del av dina erfarenheter och 
kunskaper kring att arbeta som skolkurator. Då jag vill belysa skolkuratorers egna upplevelser av 
sitt arbete och handlingsutrymme skulle jag vilja intervjua dig i din profession. 

Deltagandet är helt frivilligt och dina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Resultaten 
kommer endas att användas inom ramen för min c-uppsats. Jag önskar att spela in intervjun. 
Endast jag kommer att ha tillgång till materialet och materialet kommer att förstöras när 
uppsatsen är färdigställd och godkänd. Intervjun beräknas att ta 45 min-1 timme och planeras att 
äga rum under november månad. 

Den slutliga versionen av uppsatsen kommer att publiceras i DiVa (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet). Om du önskar ta del av uppsatsen kan jag skicka den till dig när den är färdigställd och 
godkänd. 

Jag kommer att kontakta dig inom några dagar för att diskutera ett eventuellt deltagande. Ditt 
deltagande skulle vara mycket uppskattat! Om du har några frågor eller önskar kontakta mig 
innan dess så finns mina kontaktuppgifter här nedanför. 

Med vänlig hälsning, 

Emma Wåhlström 
mailadress 
Telefon:  
 
Ansvarig handledare: 
Hannah Bradby 
mailadress 
Telefon:  
 
 
 
 



	   48	  

Bilaga 3 – Kodschema 
 
 
	   Informant	  1	   Informant	  2	   Informant	  3	   Informant	  4	   Informant	  5	  

Arbetsuppgifter	  
allmänt	  

X	  
	  

X	   X	   X	   X	  

Arbetar	  individuellt	   X	   X	   X	   X	   X	  
Arbetar	  med	  grupp	   X	   X	   	   X	   	  
Typisk	  arbetsdag	   	   X	   X	   	   X	  
Bra	  dag	   	   X	   X	   X	   X	  
Dålig	  dag	   	   X	   X	   X	   X	  
Förebyggande	  
arbete	  

X	   X	   X	   X	   X	  

Stödjande	  arbete	   X	   X	   X	   X	   X	  
Förändringsarbete	   X	   X	   X	   X	   X	  
Stolt	  över	   X	   X	   X	   X	   X	  
Ändra	  
arbetsuppgifter	  

X	   X	   X	   X	   X	  

Riktlinjer	   X	   X	   X	   X	   X	  
Få	  riktlinjer	   X	   X	   X	   X	   X	  
Lösa	  riktlinjer	   X	   X	   X	   X	   	  
Tolkningsbara	  
lagar	  

X	   X	   X	   	   	  

Fastställande	  av	  
arbetsuppgifter	  

X	   X	   X	   X	   X	  

Egen	  påverkan	  på	  
arbetsuppgifter	  

X	   X	   X	   X	   X	  

Riktlinjers	  
påverkan	  

X	   X	   X	   X	   X	  

Sekretessens	  
påverkan	  

X	   X	   X	   X	   X	  

Anmälningspliktens	  
påverkan	  

X	   X	   X	   X	   X	  

Lösa	  riktlinjer	  
positivt	  

X	   	   X	   X	   	  

Lösa	  riktlinjer	  
negativt	  

X	   	   	   X	   	  

Storlek	  
handlingsutrymme	  

X	   X	   X	   X	   X	  

Faktor	  som	  
påverkar	  (mindre)	  

X	   X	   X	   X	   X	  

Faktor	  som	  
påverkar	  (större)	  

	   X	   X	   	   X	  
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Inte	  ändra	  
handlingsutrymme	  

X	   X	   	   X	   X	  

Förtroende	   X	   X	   X	   X	   X	  
Ensamhet	   	   X	   	   X	   	  
Otillräcklighet	   	   X	   X	   	   	  
Avgränsa	  rollen	   X	   X	   X	   X	   X	  
Resursers	  påverkan	   X	   	   X	   	   X	  
Föräldrars	  
påverkan	  

X	   X	   X	   	   X	  

Tidens	  påverkan	   X	   	   X	   X	   X	  
Vuxna	  på	  skolans	  
påverkan	  

X	   X	   X	   	   	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 


