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Sammanfattning	  
Forskning har visat att den psykiska ohälsan bland unga i Sverige har ökat och det är viktigt 
att problematik uppmärksammas tidigt så att rätt hjälp och stöd kan ges. Ungdomar spenderar 
en stor del av sin tid i skolan och det finns inte mycket tidigare forskning i Sverige som stude-
rar hur gymnasiekuratorer upplever sitt handlingsutrymme när det gäller att göra insatser. Syf-
tet med denna uppsats var därför att undersöka gymnasiekuratorers upplevelse av handlingsut-
rymme samt möjlighet till att göra generella och riktade insatser i ett tidigt stadium. För att 
uppnå syftet med uppsatsen har åtta kvalitativa intervjuer gjorts med kuratorer som är verk-
samma inom gymnasieskolan i en mellanstor svensk stad. Uppsatsen har en socialkonstrukt-
ionistisk ansats och empirin har analyserats med grundad teori som metod. För att nå en dju-
pare förståelse av gymnasiekuratorernas upplevelser av handlingsutrymmet har en teoretisk 
begreppsram bestående av formellt, informellt och reellt handlingsutrymme samt yrkesgrup-
pens autonomi utifrån jurisdiktion och autonomi använts. Studiens resultat visar att gymnasi-
ekuratorerna har en hög grad av autonomi, och därmed ett till synes stort handlingsutrymme. 
Däremot måste de förhandla fram handlingsutrymmet delvis med andra professioner inom 
skolan, och delvis med utomstående organisationer så som socialtjänsten och grundskolan. 
Bristfälliga relationer till övriga professioner och utomstående organisationer begränsar gym-
nasiekuratorers handlingsutrymme när det gäller generella och riktade insatser. Genom att 
utveckla dessa relationer ökar gymnasiekuratorernas handlingsutrymme, vilket leder till bättre 
tillgång till information, som i sin tur leder till möjligheter till riktade och generella insatser 
för elever i ett tidigt stadium. Studien visade dessutom att gymnasiekuratorer i hög utsträck-
ning ägnar sig åt riktade insatser, trots att tidigare forskning visat att generella insatser har 
bättre effekt. Enligt denna studie måste gymnasiekuratorerna prioritera de riktade insatserna 
delvis på grund av tidsbrist, och således är deras handlingsutrymme begränsat när det gäller 
de generella insatserna. 

Nyckelord	  
Svenska: Skolkuratorer, gymnasieskolan, generella insatser, riktade insatser, samverkan, 
handlingsutrymme, utomstående informellt handlingsutrymme 
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Inledning	  
Tonårstiden präglas av förändring, både socialt och psykiskt, och är en period i livet där 
många är extremt sårbara (Government Office for Science, 2008, s.132). Unga människor 
som utvecklar psykisk ohälsa löper större risk att utveckla ett riskbeteende och de flesta psy-
kiska problem i vuxen ålder startar redan i tonåren (Knopf, Park & Mulye, 2008, s.1). Vidare 
menar Knopf m.fl. (2008, s.1) att unga med psykisk ohälsa riskerar att belasta familjen och 
samhället ekonomiskt såväl som socialt i framtiden. Socialstyrelsen (Kadesjö, 2010, s.3) bely-
ser i sin rapport vikten av att barn och unga med psykisk ohälsa så tidigt som möjligt får rätt 
hjälp och stöd. Vidare argumenteras för att de generella insatser som görs i skolan är viktigast 
ur ett samhällsperspektiv då de har en bred inverkan på unga människor. Dock har de gene-
rella insatserna inte tillräcklig inverkan på enskilda individer som redan utvecklat en proble-
matik, och de behöver istället riktade insatser som är specifikt anpassade efter individens en-
skilda behov (Kadesjö, 2010, s.46). Government Office for Science (2008, s.132) visade kon-
sekvent att tidig identifiering och behandling av psykisk ohälsa, oavsett åldersgrupp, är viktigt 
för att individers psykiska problem inte ska få en omfattande inverkan på dem själva och 
samhället. 
 
Psykisk ohälsa bland ungdomar i Sverige har ökat sedan 1980-talet (SOU 2006:77). Ungdo-
mar har i olika studier tillfrågats om psykisk hälsa, studier som visar på ökade besvär av oro, 
nedstämdhet, sömnsvårigheter, anspänning och värk. Även vård på sjukhus, för depression 
och ångest, har ökat de senaste decennierna (SOU 2006:77). En betydelsefull skyddsfaktor för 
att barn och unga ska få en gynnsam utveckling är en fullständig skolgång. Ofullständiga be-
tyg och avhopp från skolan ökar nämligen risken för att individer utvecklar psykosociala pro-
blem (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010, s.11).    

Tillsammans med skolans och elevhälsans övriga professioner ska kuratorns arbete främja 
elevers välmående, så att de ska kunna nå skolmålen. Kuratorers uppdrag på skolor innefattar 
psykosocialt arbete och genom samtal med elever kan skolkuratorer få en bred bild av deras 
liv, fritid, familjesituation och skolsituation. En skolkurator kan med andra ord stötta elever 
med sådant som ligger utanför lektionstid, så att de kan fokusera på skolarbetet och fullfölja 
sin skolgång. I den undersökning som Akademikerförbundet SSR gjort med skolkuratorer 
under 2014, valde man även att undersöka rektorers och elevers inställning till kuratorer. I 
båda fallen fick man positiva gensvar och uppfattningen bland såväl rektorer som elever var 
att skolkuratorer behövs och är viktiga (Akademikerförbundet SSR, 2014). Forskning om ku-
ratorer är dock ett eftersatt område och därför finns inte heller så mycket information om 
denna yrkesgrupps arbetssituation att tillgå vilket gör att området är intressant att vidare stu-
dera (Backlund, 2007, s.301; Isaksson & Larsson, 2012). 
 

Förförståelse	  
Vi som skriver uppsatsen är socionomstudenter och har tidigare under utbildningen kommit i 
kontakt med skolkurativt arbete via föreläsningar samt kurslitteratur. Dessutom har delar av 
utbildningen behandlat barns- och ungdomars psykiska hälsa ur flera olika perspektiv, exem-
pelvis via kurser i juridik, psykologi, sociologi och socialt arbete. Under höstterminen 2014 
gjorde en av oss den verksamhetsförlagda utbildningen (förkortas hädanefter VFU-period) 
som kurator inom gymnasieskolan, vilket har inneburit en kontinuerlig kontakt med andra 
gymnasiekuratorer inom kommunen i olika arbetsgrupper, på möten och vid överlämningar 
mellan skolorna. Dessutom spenderades två dagar av VFU-perioden på andra gymnasieskolor 
för att uppleva olika perspektiv på skolkurativt arbete. I dessa kontakter har relationer till ku-
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ratorerna skapats och diskussioner har förts kring bland annat elevhälsa, problematik vid över-
lämningar mellan skolor och tidsbrist till generella insatser. Detta har skapat en förförståelse 
kring arbetet som skolkurator samt kring en del av den problematik som följer av att ofta vara 
ensam som skolkurator i en miljö dominerad av andra yrkesgrupper. Dessutom, ska tilläggas, 
att vi båda under socionomutbildningen och efter otaliga diskussioner med varandra kommit 
fram till åsikten att samhällets psykosociala insatser generellt inte görs i ett tillräckligt tidigt 
skede. Med bakgrund av det som ovan nämnts finns en risk att vår förförståelse kan ha påver-
kat analysen av det empiriska materialet.  

Den förförståelse som VFU-perioden gett har dessutom del i uppkomsten av studiens syfte. 
Gymnasieskolan har något annorlunda förutsättningar än grundskolan då exempelvis skolplik-
ten upphör efter avslutad årskurs nio, och således inte gäller för elever som går i gymnasie-
skolan. Faktumet att elever i gymnasieskolan är i de senare tonåren, och därmed blir myndiga 
under gymnasietiden, är också en aspekt som ser annorlunda ut än i grundskolan. Problemati-
ken som vissa tonåringar i åldern 16-19 har kan möjligen skilja sig från den hos yngre tonå-
ringar och barn. Vår förförståelse rörande problematiken vid överföring av information mel-
lan grundskolan och gymnasieskolan är också en anledning till varför denna studie ämnar 
studera det syfte och de forskningsfrågor som ligger till grund för uppsatsen. Mot bakgrund av 
denna förförståelse är vårt syfte att undersöka gymnasiekuratorers upplevelse av handlingsut-
rymme samt möjlighet till att göra generella och riktade insatser i ett tidigt stadium.  

Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasiekuratorers upplevelse av handlingsut-
rymme samt möjlighet till att göra generella och riktade insatser i ett tidigt stadium. Våra frå-
geställningar avser underbygga syftet och följer: 

• Hur upplever gymnasiekuratorerna handlingsutrymmet när det gäller generella och 
riktade insatser för ungdomar i ett tidigt stadium? 

• Vad upplever gymnasiekuratorerna sätter ramarna för deras handlingsutrymme? 
• Hur upplever gymnasiekuratorerna att deras samverkan med utomstående organisat-

ioner möjliggör eller begränsar deras möjligheter att göra generella och riktade insat-
ser i ett tidigt stadium? 

Begreppsförklaring	  

Generella	  och	  riktade	  insatser	  i	  ett	  tidigt	  stadium	  
Med riktade insatser avser vi i denna studie de insatser som en gymnasiekurator kan eller vill 
genomföra för ungdomar som är på väg att/har utvecklat social eller psykosocial problematik, 
har hög frånvaro från skolan eller på annat sätt kan behöva stöd. Riktade insatser innebär även 
som vi nämnt ovan att insatserna är riktade till en enskild individ och anpassade efter dennes 
önskemål och/eller behov. Generella insatser å andra sidan avser de insatser som riktas till ett 
flertal eller alla elever. När det kommer till att de generella och riktade insatserna görs i ett 
tidigt stadium, syftar vi i studien på att problematik uppmärksammas i tid och att insatserna då 
görs i ett tidigt stadium. 

Uppsatsens	  disposition	  
För att beskriva skolkuratorers arbetsmiljö och faktorer som sätter ramar för deras handlings-
utrymme har vi valt att under kapitlet Kontext presentera lagar och arbetsbeskrivningar samt 
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vilka arbetsuppgifter som kan ingå i skolkuratorsyrket. Efter detta redogörs för Tidigare 
forskning för att ge en bild av den forskning vi funnit relevant för denna studie. Efter Tidigare 
forskning redovisas den teoretiska begreppsram som valts för studien, handlingsutrymme och 
yrkesgruppens autonomi, i Teoretisk begreppsram. Under kapitlet Metod diskuterar vi valet 
av socialkonstruktionism som vetenskapsteori samt redogör för datainsamlingsmetod och ur-
val. Metodkapitlet följs sedan av resonemang kring studiens validitet, reliabilitet och generali-
serbarhet, analysmetod och etiska ställningstaganden. Sedan följer Resultat, där de fyra teman 
som uppkommit i analysen av vårt datamaterial presenteras, vilka är riktade och generella 
insatser, samarbetet med andra professioner i skolan, spindeln i nätet och struktur. Under Re-
sultat diskuteras sedan resultatet utifrån den teoretiska begreppsramen i avsnittet Sammanfatt-
ning resultat. Uppsatsen avslutas sedan med kapitlet Diskussion där resultatet diskuteras i 
relation till tidigare forskning. Diskussionskapitlet innehåller även en metoddiskussion samt 
förslag till vidare forskning. 

Kontext	  
För att skapa en bild av den kontext i vilken gymnasiekuratorer arbetar och verkar i, kommer 
vi nedan att kort redogöra för hur en skolkurators arbete kan se ut, vilka yrkesbeskrivningar 
som kan vara aktuella samt hur skolkuratorsyrket och elevhälsan är organiserat och reglerat. 
De lagar och yrkesbeskrivningar som berör skolkuratorer är av en generell karaktär, men lik-
väl är de parametrar som sätter ramar för kuratorernas handlingsutrymme. Av denna anled-
ning blir det även viktigt att redogöra för dessa. 
 

Det	  sociala	  arbetet	  i	  skolan	  
Skolkuratorer är vanligtvis de enda inom skolan som bedriver socialt arbete (Isaksson, 2014).  
Vi anser därför att det är viktigt att förtydliga att skolkuratorer oftast är ensamma om att ha en 
socionomutbildning och det sociala arbetet som utgångspunkt och perspektiv, i relation till 
övriga yrkesgrupper i skolan och elevhälsan. De olika professionerna bidrar alla med olika 
perspektiv, som exempel kan nämnas lärare som utgår från ett pedagogiskt perspektiv och 
skolläkare och skolsköterskor som bidrar med det medicinska perspektivet. En skolkurators 
handlingsutrymme påverkas således i relationer till andra professioner inom skolan och elev-
hälsan, som har andra utgångspunkter i sitt arbete. Franklin (2004, s.302) menar att en skolku-
rator kan inta olika roller inom skolan beroende på kontext. Skolkuratorn arbetar till exempel 
som krishanterare i de fall då elever kommer till kuratorn med olika typer av akuta problem. 
Även om studier har visat att skolkuratorer vill arbeta med ett mer förebyggande förhållnings-
sätt måste de i stor utsträckning arbeta med krishantering då dessa är vanligt förekommande 
och måste premieras. En annan roll som skolkuratorn också ofta får ikläda sig är den som råd-
givare gentemot andra professioner inom skolan. Skolkuratorn kan till exempel förse andra 
yrkesgrupper med information om till exempel förhållningssätt till elevers psykiska hälsa. 
(Franklin, 2004, s.302-309).  

Skollagen	  
I juli 2011 trädde den nya skollagen (SFS 2010:800) i kraft och ersatte föregående skollag 
från 1985. Skollagen innehåller bland annat bestämmelser om elevhälsan, vilka också ändra-
des och skärptes. Detta innebär att skolor numera är tvungna att ha en samlad elevhälsa bun-
den till sig, vilket tidigare inte var fallet (Socialstyrelsen, 2014). Elevhälsan är ett samlings-
namn för ett antal olika professioner som ska vara bunden till skolan för att arbeta förebyg-
gande samt främja elevers hälsa, detta för att eleverna ska kunna nå skolmålen (skollagen, 2 
kap. 25§). Enligt 2 kap. 25§ skollagen skall i elevhälsan finnas psykolog, kurator, skolläkare 
och skolsköterska för att kunna erbjuda elever psykologiska, psykosociala och medicinska 
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insatser. En av de ändringar som gjorts är det införda kravet på att skolkurator, skolpsykolog 
och personal med specialpedagogisk kunskap numera ska vara bunden till elevhälsan, tidigare 
fanns nämligen bara krav på tillgång till skolläkare och skolsköterska (prop. 2009/10:165). 
Anledningen till att lagen nu kräver att fler professioner knyts till elevhälsan är för att säker-
ställa att elevhälsan har tillräcklig kompetens för de eventuella insatser en elev kan behöva. 
En annan ändring rör kravet på att elevhälsan ska vara samlad, vilket syftar till att öka möjlig-
heter för samverkan. I proposition 2009/10:165 beskrivs hur detta förutsätter ett väl funge-
rande samarbete mellan de olika yrkesprofessionerna inom elevhälsan och med skolans övriga 
personal med hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Hur elevhälsan organiseras är dock upp 
till kommunerna och huvudmännen/rektorerna på respektive skola utefter lokala behov och 
förutsättningar (prop. 2009/10:165). 

Ytterligare lagar och styrdokument som rör skolkuratorers arbete går att finna i gymnasieför-
ordningen (2010:2039), FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen, 1989), 
diskrimineringslagen (2008:567), socialtjänstlagen (2001:453), offentlighets- och sekretessla-
gen (2009:400), förvaltningslagen (1986:223) samt Vägledning för elevhälsan, utgiven av 
Socialstyrelsen och Skolverket 2014 (Sveriges skolkuratorers förening, 2014). 

Yrkesbeskrivningar	  
Förutom att skolkuratorernas handlingsutrymme ramas in genom olika lagar, främst skolla-
gen, finns också olika yrkesbeskrivningar att tillgå som vägledning för kuratorerna. Då 
skolkuratorer ofta saknar arbetsbeskrivningar från chefer är yrkesbeskrivningarna som redovi-
sas nedan relevanta för att få en inblick i hur skolkuratorers arbetsuppgifter och därmed hand-
lingsutrymme ramas in. En av dessa yrkesbeskrivningar, ”Yrkesbeskrivning, en vägledning 
för skolkuratorn”, är framtagen av Sveriges skolkuratorers förening (2014). Här beskrivs kort 
vad skolkuratorsyrket innefattar, vilka metoder och verktyg som finns att tillgå för att säker-
ställa kvalitén, samt vilka lagar och styrdokument som reglerar skolkuratorsyrket. Skolkura-
torns särställning i att ensam bedriva socialt och psykosocialt arbete i skolan lyfts här fram, 
liksom att socionomutbildningen är den professionella kunskapsbas som särskiljer socio-
nomen i skolan från övriga yrkesgrupper. Detta i sin tur ställer stora krav på självständighet i 
rollen som kurator (Sveriges skolkuratorers förening, 2014). Ytterligare en yrkesbeskrivning 
som kan nämnas är Akademikerförbundet SSR`s ”Policy för skolkuratorer” (2015), vilket är 
en kvalitetspolicy som tagits fram i syfte att säkra och utveckla kvalitén i elevhälsoarbetet. 
Slutligen vill vi även lyfta fram Skolverkets och Socialstyrelsens ”Vägledning för Elevhälsan” 
(Socialstyrelsen, 2014), en vägledning skapad i syfte att bidra med ett kunskapsstöd och be-
slutsunderlag för personal och ledning i skolan och elevhälsan. Här beskrivs bland annat elev-
hälsouppdragets utgångspunkter, arbetssätt och ansvarsområden. 

Tidigare	  forskning	  	  
Skolkuratorn har en position i elevhälsan och skolan där hen oftast är ensam om att bedriva 
socialt arbete (Isaksson, 2014). Såväl skolkuratorers som elevhälsans uppdrag är vagt formu-
lerat och kan därför ge elevhälso- och kuratorsuppdraget svag legitimitet (Isaksson, 2014; 
Höög, 2014). Forskning visar också att skolkuratorer och elevhälsan ofta måste premiera 
akuta riktade insatser av patogen karaktär, och därmed avstå från generella och förebyggande 
arbetsuppgifter (Akademikerförbundet SSR, 2014; Guvå, 2014; Höög, 2014; Isaksson, 2014). 
Det samarbete som skolkuratorer har med skolans övriga professioner kan ibland försvåras av 
yrkesgruppernas olika syn på vem som ska göra vad, men också av det faktum att skolan och 
elevhälsan är av två olika kulturer (Guvå, 2014; Höög, 2014). Inom svensk forskning finns 
inte många studier om skolkuratorers handlingsutrymme och arbetssituation explicit (Back-
lund, 2007; Isaksson & Larsson, 2012), men sedan den nya skollagen trädde i kraft 2011 och 
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stärkte kravet på tillgång till de olika professionerna inom elevhälsan tycker vi oss funnit rela-
tivt mycket ny svensk forskning om elevhälsan.  

Kapitlets	  innehåll	  
För att ge en överskådlig bild av kunskapsläget och den tidigare forskning vi tagit del av har 
vi valt att dela upp denna under fyra olika avsnitt: Organisation och samarbete, Skolkuratorns 
roll och handlingsutrymme, Generella och riktade insatser, samt Fullständig skolgång och 
betyg – friskfaktorer. Först ges en beskrivning av tidigare forskning där skolkuratorsyrket 
studerats på en strukturell organisatorisk nivå samt visar hur samarbete med andra profession-
er inom skola och elevhälsa kan se ut. Sedan tas ”steget ner” till skolkuratorers yrkesroll och 
hur handlingsutrymmet förhandlas fram i den struktur och organisation som kuratorerna ver-
kar inom, nämligen skola och elevhälsa. Med skolkuratorers handlingsutrymme som bak-
grund presenterar vi sedan forskning om de generella och riktade insatsernas verkan, då möj-
ligheten till att genomföra insatser ofta är avhängigt handlingsutrymmet. Slutligen landar vi i 
forskning som lyfter fram vad skolkuratorers arbete och eventuella insatser kan få för betydel-
ses för elevers psykiska hälsa, genom att stötta eleverna och skapa möjligheter till fullständig 
skolgång och fullständiga betyg. 

Organisation	  och	  samarbete	  
En skolkurators arbetsplats och uppdrag innebär samarbete med flera olika professioner inom 
skola och elevhälsa samt med hälso- och sjukvård och socialtjänsten (prop. 2009/10:165). 
Skolan och elevhälsan som arbetsfält innefattar en rad olika professioner med bakgrund i pe-
dagogisk, medicinsk, psykologisk och social skolning, som alla ska arbeta mot samma mål i 
elevhälsosammanhang, nämligen för alla barns bästa (Guvå, 2014). Professioner inom skolan 
(lärare, rektorer och personal inom elevhälsa) verkar dela bilden av att elevhälsan ska fungera 
som en hälsofrämjande och förebyggande verksamhet, men att elevhälsa i praktiken innehål-
ler ett mer individinriktat patogent arbete. Här verkar alltså inga motsättningar professionerna 
emellan finnas vad gäller föreställningen om elevhälsans innebörd, även om den retoriska 
uppfattningen inte överensstämmer med den faktiska praktiken. Yrkesgrupperna har dock 
delade meningar om hur de individuella riktade insatserna ska genomföras. I intervjuer med 
lärare kan man finna önskningar om att elevhälsan ska vända sig direkt till de elever som är i 
behov av stöd, medan professioner i elevhälsan i denna studie ger uttryck för att man bör gå 
via skolpersonalen för att stötta en elev, och där läraren är den främsta resursen (Guvå, 2014). 
När väl problem dyker upp i skolan är det i organisationen förändringar bör ske och pedago-
giken anpassas efter eleven - eleven ska inte behöva förändras för att passa in i pedagogiken. 
En viktig faktor för ungdomars förutsättningar att lyckas i skolan är just skolmiljön (Guvå, 
2014; Lynn, McKay & Atkins, 2003). Samarbetet mellan skolkuratorer och lärare, samt sam-
arbetet med övrig personal i skolan, är en viktig faktor för att skapa en god skolmiljö och 
därmed förutsättningar för elever att lyckas (Lynn m.fl., 2003). Skolkuratorers samarbete med 
lärarna kan också vara en viktig faktor i arbetet med psykisk ohälsa inom skolan. När insatser 
för en elev planeras och genomförs bör lärare vara en del av den processen, istället för att 
skolkuratorn ska stå ensam i det arbetet (McManama O’Brien, Berzin, Kelly, Frey, Alvarez & 
Shaifer, 2011). 

Att det finns svårigheter i samarbetet mellan skolan och elevhälsan har även framkommit i en 
svensk intervjustudie gjord med rektorer, lärare och personal inom elevhälsan. Anledningen 
till samarbetssvårigheterna uppgavs bland annat bero på att de olika yrkesgrupperna skapar 
egna arbetsplaneringar och prioriterar olika. Orsaken till att det skapas olika arbetsplaneringar 
har sin grund i skolans och elevhälsans skilda kulturer. Skolans otydliga organisatoriska struk-
tur och avsaknaden av generella riktlinjer för elevhälsans arbete lyfts fram som orsaker till 
svårigheterna i samarbete. Elevhälsan har sedan den nya skollagen trädde i kraft 2011 kommit 
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att organiseras på en rad olika sätt i olika kommuner då den nya skolagen inte innehåller 
några generella riktlinjer (Höög, 2014). Detta på grund av att lagen vill ge utrymme för kom-
muner och huvudmän att organisera elevhälsan utifrån egna behov och förutsättningar (prop. 
2009/10:165).  

Skolkuratorns	  roll	  och	  handlingsutrymme	  
Kuratorers särställning i skolan innebär att de oftast är ensamma om att bedriva socialt arbete 
inom skolvärlden och detta har i en intervjustudie med tolv grundskolekuratorer visat sig på-
verka deras handlingsutrymme (Isaksson 2014). Skolkuratorernas handlingsutrymme verkar 
bland annat vara avhängigt inställning och samarbetsvilja från lärare, rektorer och övriga yr-
kesgrupper i elevhälsan. Gränser för vad kuratorer kan/inte kan, får/inte får och bör/inte bör 
göra, är ett resultat av hur det informella handlingsutrymmet (för närmare beskrivning, se 
s.12) förhandlas fram mellan kuratorerna och övriga yrkesgrupper på skolan. Ett flertal kura-
torer i intervjustudien upplevde sig ha låg legitimitet på arbetsplatsen och därmed ett mer be-
gränsat handlingsutrymme, vilket kan härledas till det vagt formulerade skolkurativa uppdra-
get. De vaga formuleringarna borde dock ge skolkuratorerna ett stort formellt handlingsut-
rymme med tanke på att lagar och riktlinjer bara anger ramen för deras arbete och på så sätt 
skulle kunna tolkas som ”öppna/fria”. Men studien visar alltså på att informanterna upplever 
detta som begränsande (Isaksson, 2014). Skolkuratorer har svårt att etablera och förhandla 
fram en formell och informell maktposition på skolan (Altshuler & Reid Webb, 2009). 

Begränsandet av skolkuratorers legitimitet gentemot andra hjälpande professioner kan också 
orsakas av att skolkuratorns roll ofta är undervärderad och oförstådd av övrig personal på sko-
lan. Detta beror delvis på att andra professioner, exempelvis studievägledare och skolpsyko-
loger, har tydligare och mer definierade rollförväntningar än skolkuratorer. (Altshuler & Reid 
Webb, 2009). En begränsad legitimitet i förhållande till andra yrkesgrupper på skolan innebär 
också ett begränsande av det informella handlingsutrymmet. Då kuratorsrollen förhandlas 
fram med de andra professionerna inom skolan bör skolkuratorn ha en vision över vilket ar-
bete som är genomförbart, vara bekväm i förhandlingsprocessen och anpassa insatserna uti-
från den enskilda skolans kontext (Constable, 2009). För att kuratorns roll ska kunna kon-
strueras efter skolans behov är det viktigt att övrig skolpersonal förstår vad skolkuratorn kan 
bidra med. Här kan också tilläggas att det är just den specifika skolans kontext i vilken 
skolkuratorn arbetar i som avgör hur denne ska utforma och anpassa insatser. (Constable, 
2009) En viktig del av skolkuratorsarbetet är att förmedla kontakt mellan elever och andra 
organisationer/instanser och det blir därför också viktigt att skolkuratorns roll som samord-
nare tydliggörs (Franklin, 2004, s.301).  

Generella	  och	  riktade	  insatser	  
Något som lyfts fram i tidigare forskning är de generella insatsernas fördel (Akademikerför-
bundet SSR, 2014; Bremberg, 2010, s.61; Lynn m.fl., 2003; Guvå, 2014). Ur ett samhällsper-
spektiv är de generella insatserna som riktar sig till att stärka skyddsfaktorer och minska risk-
faktorer hos barn och unga bäst lämpade för att främja hälsa, och inte minst psykisk hälsa 
(Bremberg, 2010, s.61). Genom generella insatser och förebyggande arbete i skolan nås ett 
stort antal elever, och på så sätt också de elever som annars inte hade kommit i kontakt med 
psykosocial verksamhet. Generella insatser och förebyggande arbete kan i förlängningen göra 
att behovet av riktade insatser minskar, då generella åtgärder kan leda till bättre skolmiljö och 
främja psykisk hälsa och på så sätt skapa bättre förutsättningar för ungdomar. (Lynn m.fl., 
2003) Förebyggande insatser är dessutom av ett mer hälsofrämjande slag än slag än riktade 
insatser. Individuella riktade insatserna tenderar istället att bli av en mer patogen karaktär och 
problematiserar enskilda ungdomar. (Guvå, 2014) Riktade insatser har också visat sig ha liten 
inverkan på skolrelaterade problem (McManama O’Brien m.fl., 2011). Då skolkuratorn bör 
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komma alla elever till nytta, och inte bara fokusera på arbete med riktade insatser, är det vik-
tigt att skolkuratorer ges möjlighet att arbeta mot bättre skolmiljö för såväl lärare, administra-
törer och elever (Franklin, 2004, s.296). Här har Lynn m.fl. (2003) funnit att det i samarbetet 
mellan skolkuratorer och lärare, genom generella insatser som vänder sig till samtliga elever, 
finns goda möjligheter att utveckla en bättre skolmiljö och skapa förutsättningar för att alla 
elever ska få förutsättningar att lyckas i skolan. Ändå är elevhälsans insatser oftast akuta indi-
vidinriktade ärenden (Akademikerförbundet SSR, 2013; Guvå, 2014; Höög, 2014; McMa-
nama O’Brien m.fl., 2011). I en enkätundersökning med 1500 skolkuratorer, som Akademi-
kerförbundet SSR genomförde 2013, uppgav en majoritet av de tillfrågade (43%) att de hade 
mellan 500 och 1000 elever i sitt upptagningsområde. 12 procent hade till och med fler än 
1000 elever. På grund av de stora antalen elever uppgav var femte skolkurator att de helt och 
hållet fick avstå från förebyggande arbete på grund av det stora antalet akuta ärenden man 
behövde prioritera (Akademikerförbundet SSR, 2013). 

Riktade insatser är alltså det arbete som vi genom tidigare forskning funnit att skolkuratorer 
lägger mest tid på (Akademikerförbundet SSR, 2013; Guvå, 2014; Höög, 2014; McManama 
O’Brien m.fl., 2011). De riktade insatserna är också viktiga när det kommer till psykiska pro-
blem som redan uppstått. Psykisk ohälsa, förutom att vara något som den enskilda individen 
måste tampas med i sig, kan även föra med sig fler/andra problem så som alkoholkonsumtion, 
rökning och övervikt, och här fyller de riktade insatserna en viktig funktion (Bremberg, 2010, 
s.62). 

Fullständig	  skolgång	  och	  betyg	  –	  friskfaktorer	  
Denna del av den tidigare forskningen kommer inte att relateras till studiens resultat i diskuss-
ionskapitlet. Vi anser dock att det är viktigt att lyfta fram vad en skolkurators insatser kan få 
för effekter för elever så väl under skoltiden som för den framtida psykiska hälsan. Enligt den 
metaanalys som genomförts på studier publicerade mellan 1980-2007 och som studerat det 
skolkurativa arbetets praktik, stod skolkuratorer för majoriteten av arbetet med ungas psy-
kiska hälsa i skolan (Franklin, Kim & Tripodi, 2009). Bye, Shepard, Partridge och Alvarez 
(2009) beskriver i sin intervjustudie, gjord med skoladministrativ personal och skolkuratorer, 
att förväntade effekter på det skolkurativa arbetet uttrycktes vara ökning av skolnärvaro, 
minskande av beteendeproblem, ett förbättrat skolklimat, mindre våld i skolan och ökat för-
äldraengagemang. Eftersom dessa effekter är viktiga för att elever ska kunna fullgöra skolan 
är också det skolkurativa arbetet viktigt för skolans måluppfyllelse (Bye m.fl., 2009). Det 
finns en stark koppling mellan ungdomars psykiska hälsa och fullgörandet av skolan, att klara 
skolgången främjar inte bara hälsan under uppväxten utan har också betydelse för psykisk 
hälsa senare i livet (Ahnquist & Bremberg, 2010, s.131-133; Franklin m.fl., 2009). Skolkura-
torer har här en omfattande betydelse då de i stor utsträckning kan tillgodose elevers behov av 
stöd vid psykisk ohälsa (Bye m.fl., 2009; Franklin m.fl., 2009). 

 

Sammanfattning	  tidigare	  forskning	  
Inom svensk forskning finns inte många studier om skolkuratorers handlingsutrymme och 
arbetssituation explicit (Backlund, 2007, s.25; Isaksson & Larsson, 2012). Vad gäller studier 
på gymnasiekuratorers handlingsutrymme har vi inte kunnat hitta någon svensk forskning som 
behandlar detta område. Sedan den nya skollagen trädde i kraft 2011 och stärkte kravet på 
tillgång till de olika professionerna inom elevhälsan tycker vi oss dock funnit relativt mycket 
ny svensk forskning om elevhälsan. Skolkuratorn har en position i elevhälsan och skolan där 
hen oftast är ensam om att bedriva socialt arbete (Isaksson, 2014). Såväl skolkuratorers som 
elevhälsans uppdrag är vagt formulerat och kan därför ge elevhälso- och kuratorsuppdraget 
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svag legitimitet (Isaksson, 2014; Höög, 2014). Forskning visar också att skolkuratorer och 
elevhälsan ofta måste premiera akuta riktade insatser av patogen karaktär, och därmed avstå 
från generella och förebyggande arbetsuppgifter, vilket delvis beror på tidsbrist 
(Akademikerförbundet SSR, 2014; Guvå, 2014; Höög, 2014; Isaksson, 2014). Det samarbete 
som skolkuratorer har med skolans övriga professioner kan ibland försvåras av 
yrkesgruppernas olika syn på vem som ska göra vad, men också av det faktum att skolan och 
elevhälsan är av två olika kulturer (Guvå, 2014; Höög, 2014). Kuratorer i skolan fyller dock 
en viktig funktion i arbetet med elever och psykosociala frågor (Bye m.fl., 2009; Franklin 
m.fl., 2009). 
 
Den tidigare forskningen visade att kuratorn har en speciell jurisdiktion som ensam socionom 
inom organisationen, vilket gör kuratorer intressanta att studera. Den tidigare forskningen 
visar att kuratorer i hög utsträckning arbetar med riktade insatser av patogen karaktär, och 
således arbetar mindre med generella insatser, även om dessa visat sig vare effektivare och nå 
fler elever. Med tanke på att kuratorerna i hög utsträckning arbetar med riktade insatser, 
tänker vi att mängden riktade insatser lär bli mindre om kuratorn får möjlighet att arbeta mer 
med generella insatser. Eftersom kuratorerna på ett eller annat sätt är begränsade i arbetet med 
generella insatser, är det därför intressant att studera vad som påverkar och sätter ramarna för 
kuratorernas handlingsutrymme när det gäller riktade och generella insatser i ett tidigt 
stadium. Den tidigare forskningen visade som sagt att inga svenska studier har gjorts på 
gymnasiekuratorer och vi menar att internationell forskning inte alltid går att överföra till den 
svenska skolans kontext. Med anledning av det som ovan nämnts har vi identifierat en 
kunskapslucka kring gymnasiekuratorers upplevelser av handlingsutrymmet när det gäller 
riktade och generella insatser i ett tidigt stadium. 

Teoretisk	  begreppsram	  
Med anledning av vårt val av grundad teori som redogörs för i metodkapitlet, lämpar det sig 
inte med en generell samhällsförklarande teori då analysen i stor utsträckning utgår ifrån det 
empiriska materialet. Istället har vi valt att använda oss av en teoretisk begreppsram som ut-
görs av handlingsutrymme utifrån Svenssons (2010, s.66-72) indelning, samt autonomi och 
jurisdiktion som tillsammans utgör yrkesgruppens autonomi. Svenssons (2010) indelning av 
begreppet handlingsutrymme har använts av Isaksson (2014) i en intervjustudie med 12 kura-
torer inom grundskolan. Den teoretiska begreppsramen har delvis använts i utformningen av 
intervjufrågorna. Den har dessutom använts som en initierande guide för var letandet i data-
materialet skulle börja i analysprocessen samt utgjort grunden för den sammanfattande ana-
lysen av resultatet i diskussionskapitlet. 

Handlingsutrymme	  
Begreppet handlingsutrymme används för att beskriva professionellas möjlighet att välja hur 
de ska agera inom en organisation utifrån de ramar som omfattar deras arbetsuppdrag (Svens-
son, Johansson & Laanemets, 2008, s.16). Begreppet har sedan det introducerades på 1970-
talet främst använts inom arbetslivsforskningen där ovan nämnd beskrivning varit utgångs-
punkten för forskningen (Svensson, 2010, s.67). Det är också denna beskrivning av begreppet 
som ligger till grund för denna uppsats. Svensson (2010, s.66-72) gör en indelning av hand-
lingsutrymmet utifrån tre olika former: formellt handlingsutrymme, informellt handlingsut-
rymme och reellt handlingsutrymme. Det bör poängteras att Svensson (2010, s.67) är den 
första att göra denna indelning av handlingsutrymme inom arbetsorganisationen, och således 
finns inte mycket tidigare forskning med denna teoretiska ram. Det formella handlingsutrym-
met är det utrymme som organisationen ger till, och kräver av, den professionella för att 
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denne ska kunna utföra arbetsuppgifterna som organisationen har tilldelat. Den professionella 
ges medel och förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samt tillskrivs de rät-
tigheter och skyldigheter som ingår i en anställning. Svensson (2010, s.68) menar att kom-
plexa arbetsuppgifter ofta kräver ett högre formellt handlingsutrymme, och den professionelle 
gynnas därför av en hög position inom organisationens hierarki.  

Inom organisationen finns även ett informellt handlingsutrymme som bestämmer den profess-
ionellas möjligheter att agera inom organisationen. Det förhandlas fram i interaktion mellan 
de anställda inom gruppen och omfattar organisationens normer, samt en arbetskultur i vilken 
det innefattar ett gemensamt synsätt på hur arbetsuppgifterna ”ska” och ”bör” utföras. Upp-
fattningar om hur man som anställd bör bete sig som kollega och medmänniska inkluderas 
också inom det informella handlingsutrymmet. Huruvida den professionella följer dessa 
oskrivna regler eller inte skapar också en ställning inom gruppen där vissa tar mer plats, hörs 
och syns mer. Ofta finns så kallade informella ledare som också ges större frihet att överträda 
organisationens normer utan att få några repressalier. Summan av det formella och informella 
handlingsutrymmet skapar varje individs reella handlingsutrymme, vilket också innebär hand-
lingsutrymmet i praktiken. I praktiken är alltså individens handlingsutrymme en kombination 
av det utrymme som ges av organisationen, samt det som förhandlas fram i interaktion mellan 
de anställda inom organisationen. (Svensson, 2010, s.69-70) 

Ett starkt handlingsutrymme ger alltså professionella en större möjlighet att välja hur de ska 
agera inom organisationen, men det förutsätter också en kompetens att kunna avgöra vilket 
val som är rimligt i en given situation. Kompetensen att professionellt göra avvägningar vid 
dessa val skapar också en möjlighet att kunna påverka organisationens givna utrymme. Orga-
nisationens ramar och gränser kan alltså påverkas och förändras i ett samspel med en stark 
profession (Svensson m.fl. 2008). Svensson (2010, s.68-69) menar att yrkesutövare kan gå 
ihop i yrkesgrupper, och genom det agera kollektivt för att påverka det formella handlingsut-
rymmet. Genom att sträva mot en professionalisering kan en yrkesgrupp nå ”expertstatus”, 
vilken ger en ensamrätt på det givna kunskapsområdet, som exempelvis läkare har. Genom att 
nå expertstatus tydliggörs gränser gentemot andra professioner och yrkesgruppen kan därmed 
skapa ett monopol på området. Att arbeta kollektivt i sin yrkesgrupp kan alltså öka profess-
ionens handlingsutrymme (Svensson, 2010, s.68-69). Organisationens ramar sätter alltså grän-
serna för yrkesgruppens autonomi, och de individuellas autonomi är i sin tur beroende av yr-
kesgruppens autonomi. Autonomi är således ett begrepp som har en nära koppling till hand-
lingsutrymme (Svensson, 2010, s.67). 

Yrkesgruppens	  autonomi	  
En yrkesgrupp kan uppnå olika grader av autonomi och med en yrkesgrupps autonomi avses 
här huruvida man självständigt kan planera och utföra sitt arbete, ett arbete som bygger på den 
egna yrkesgruppens kunskapsbas och normsystem. Ramarna för i vilken grad en yrkesgrupp 
har autonomi sätts bland annat av de organisatoriska förhållandena. Olika professioner måste 
ta hänsyn till varandra och total autonomi går därför aldrig att uppnå. Inom socialt arbete be-
gränsas autonomin också av lagar och förordningar samt sociala och ekonomiska förhållanden 
(Svensson m.fl. 2008, s.84-85). Skolkuratorers autonomi bestäms således av bland annat ar-
betsbeskrivningar samt förväntningar och direktioner från rektorn på skolan, vilket i sin tur 
påverkar handlingsutrymmet. Skolkuratorn är den som ska bidra med det psykosociala per-
spektivet i skolan, och är oftast den enda med socionomexamen inom organisationen, vilket 
gör att skolkuratorernas handlingsutrymme blir intressant att studera utifrån graden av auto-
nomi.  

I ”Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt arbete” beskrivs jurisdiktion på följande sätt: 
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”Med jurisdiktion avses det område, den domän, vilken professionen gör anspråk på och har 
monopol över.” (Svensson m.fl. 2008, s.86). Socialt arbete tillhör dock inte enbart socialarbe-
tare, även andra aktörer kan utforska, planera och utföra åtgärder som de finner lämpliga. So-
cialpolitiker, psykologer och lärare är exempel på yrkesverksamma, som kan ha andra upp-
fattningar än socialarbetaren, om hur vissa åtgärder ska genomföras. Forskningsfältet inom 
socialt arbete är även det ett resultat av flera olika professioner. Ytterligare en faktor som av-
gränsar socialarbetarens jurisdiktion är den uppgiftsosäkerhet och svårighet att finna god evi-
dens för metoder och åtgärder som hänger ihop med socialt arbete. Som exempel kan nämnas 
generella arbetsbeskrivningar som skapar vida ramar för det sociala arbetet samt ständigt nya 
metoder för att lösa sociala problem. Det sociala arbetets spänningsfält och innehåll förändras 
också med jämna mellanrum, och även det påverkar jurisdiktionen. (Svensson, m.fl. 2008, 
s.86-88) 

Metod	  
Eftersom syftet i vår uppsats är att undersöka gymnasiekuratorers upplevelse av handlingsut-
rymme samt möjlighet till att göra generella och riktade insatser i ett tidigt stadium, är det 
också viktigt att nå en djupare form av förståelse över deras reflektioner för att kunna dra in-
tressanta och relevanta slutsatser. Padgett (2008, s.3) menar att kvalitativa studier syftar till att 
representera människors komplexa världsbild på ett holistiskt sätt ur deras egna perspektiv. En 
kvantitativ studie skulle inte gett oss samma möjlighet till en djupare förståelse eftersom det 
är svårare att få djupa reflektioner av upplevelser i exempelvis en enkätundersökning. Med 
anledning av detta har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie då en sådan möjliggör för 
oss att uppfylla studiens syfte och besvara våra frågeställningar. I detta kapitel kommer vi 
redogöra för och diskutera kring vetenskapsteoretisk utgångspunkt samt de metodologiska val 
som ligger till grund för denna uppsats. 

Vetenskapsteori	  
Kvale och Brinkmann (2009, s.64) redogör för en epistemologisk skillnad vid intervjutillfället 
då intervjuaren med det ena perspektivet är den som enbart samlar in kunskap, medan det 
andra perspektivet menar att intervjuaren är delaktig i kunskapsproduktionen. Med ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv ser vi oss som det senare. Enligt socialkonstruktionismen 
skapas nämligen det vi upplever som ”verklighet” genom social interaktion och är subjektivt 
konstruerad - det är genom språket vi förhandlar fram olika sanningar (Burr, 2015, s.3). En 
objektiv sanning utanför vår livsvärld är alltså inte möjlig att forska om och finna enligt ett 
socialkonstruktionistiskt synsätt, och kan därför ses som en direkt motsats till exempelvis 
positivismen och empiricismen (Burr, 2015, s.2). Detta blir också den utgångspunkt vi 
kommer att använda för att förstå insamlade data och hur vi som forskare är en del av 
kunskapsproduktionen. Howell (2013, s.89) redogör för en skillnad mellan det 
socialkonstruktivistiska och det socialkonstruktionistiska perspektivet. Båda perspektiven 
mynnar ut i att det inte finns någon objektiv verklighet utan att den definieras genom socialt 
samspel. Skillnaden är att det socialkonstruktionistiska perspektivet menar att mening skapas 
via överenskommelser och förbättringar i det sociala samspelet mellan individer, medan det 
socialkonstruktivistiska perspektivet menar att individer i sig skapar mening (Howell, 2013, 
s.89). Med anledning av den förförståelse vi har sedan tidigare valde vi alltså att använda det 
socialkonstruktionistiska perspektivet för att ges förutsättningar att skapa den kunskap som 
uppsatsen syftar till.  

Datainsamlingsmetod	  
I inledningen av datainsamlingsprocessen formulerades ett missivbrev som skickades ut till 
eventuella respondenter där de fick en förfrågan om att delta i studien. Efter ett par dagar togs 
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en telefonkontakt där kuratorerna fick komma med förslag på tider för intervju. Alla kuratorer 
ville att intervjun skulle hållas på deras arbetsplats av bekvämlighetsskäl och vi besökte såle-
des kuratorerna i deras arbetsmiljö för intervjuerna. Intervjuerna ägde rum i kuratorernas ar-
betsrum mellan vecka 16-19 år 2015. Med tanke på det socialkonstruktionistiska perspektiv 
som ligger till grund för denna uppsats valde vi att göra åtta stycken kvalitativa intervjuer som 
varade i 60 minuter, istället för tio stycken á 45 minuter. Detta gjordes då vi ansåg att inter-
vjuer om 45 minuter inte skulle gett respondenterna möjlighet att ge oss tillräckligt uttöm-
mande svar, samt att vi själva inte hade getts möjlighet att vara en lika stor del av kunskaps-
produktionen. 

Padgett (2008, s.99) beskriver intervjuer med hög kvalitet som grundbulten för de allra flesta 
framgångsrika kvalitativa studier. Vidare belyser hon olika typer av intervjuer inom den mer 
djupgående intervjuformen, vilka innebär lite olika inriktning och hållning från forskarens 
sida. Den minst strukturerade formen av djupgående intervjuer innefattar exempelvis en fe-
nomenologisk eller narrativ hållning av forskaren, där syftet är att låta respondenten fritt få 
berätta om sina upplevelser och där forskaren i så hög utsträckning som möjligt undviker 
följdfrågor och inflikningar. Detta undviks för att inte avbryta respondentens berättande (Pad-
gett, 2008 s.103). En fenomenologisk ansats förutsätter också att vi som forskare åsidosätter 
vår förförståelse och går in i intervjutillfället förutsättningslöst och induktivt. Denna intervju-
form lämnar litet utrymme för oss som forskare att använda vår förförståelse vid intervjutill-
fället, och dessutom ges vi som sagt liten eller ingen möjlighet att ställa följdfrågor eller flika 
in med uppmaningar om de områden vi vill att kuratorerna ska berätta mer om (Padgett, 2008 
s.103). En fenomenologisk ansats skulle därför inte passa denna studie då en av oss har gjort 
sin VFU-period som kurator och därmed har förkunskaper som hade varit svåra att åsidosätta. 
Som tidigare nämnts kan vi alltså med ett socialkonstruktionistiskt synsätt se denna förkun-
skap som en del av den kunskapsproduktion som sker i mötet mellan oss som intervjuare och 
respondenterna.  

Som en slags motsats (inom kvalitativ metod) till den förutsättningslösa fenomenologiska 
intervjuformen, valde vi istället att använda oss av semistrukturerade intervjuer (Padgett, 2008 
s.103). Detta för att kuratorerna skulle ges möjlighet att berätta utifrån sina egna upplevelser, 
men där vi som forskare också gavs förutsättningar att ställa följdfrågor och gå tillbaka till de 
delar i intervjun som var intressanta och relevanta för vår studie. Dessutom, i de fall då kura-
torerna gick ifrån ämnet i sin berättelse, kunde vi leda intervjun tillbaka till de frågor som är 
relevanta för våra frågeställningar. Vi kunde dessutom, i denna mer strukturerade intervju-
form, använda vår förförståelse och de teoretiska utgångspunkter vi valt till uppsatsen när vi 
ställde våra frågor (Kvale & Brinkmann, 2009, s.146-147). Kvale & Brinkmann (2009, s.146-
147) beskriver detta som den tematiska dimensionen av intervjufrågorna, vilken relaterar till 
våra teoretiska föreställningar om forskningsämnet. Även om inte intervjuerna utgick från ett 
rent teoridrivet förhållningssätt gavs vi ändå en möjlighet att ställa följdfrågor eller knyta till-
baka till de områden som är relevanta för de teorier vi valt. Exempelvis ställde vi frågor kring 
skolkuratorernas arbetsrelation till lärarna på skolan för att få en förståelse av hur det infor-
mella handlingsutrymmet förhandlas fram via relationer på arbetsplatsen. Vidare var vi intres-
serade av att veta om rektorer uttryckt förväntningar och/eller givit någon arbetsbeskrivning 
över hur skolkuratorerna ska utföra sitt arbete. Genom dessa frågor gavs vi möjlighet att ana-
lysera kuratorernas upplevelser utifrån det teoretiska begreppet autonomi.  

För att säkerställa att studiens syfte och frågeställningar täcktes in under intervjuerna, skapa-
des en intervjuguide (se bil.1). Vi utformade bland annat frågor som avsåg att ge oss informat-
ion om respondenternas bakgrund som socialarbetare, både inom och utanför skolan. Vidare 
hade vi en del slutna frågor för att exempelvis få en överblick över antal elever som kurato-
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rerna ansvarade för, vilka som ingick i elevhälsan och vem deras chef var. Större delen av 
frågorna var dock utformade som öppna frågor där respondenterna gavs möjlighet att fritt 
berätta om sina upplevelser kring arbetet som skolkurator. Då vi som studenter inte hade nå-
gon egentlig erfarenhet av intervjuer kändes det dessutom tryggt att använda en intervjuguide 
vid intervjutillfällena. Som vi nämnt ovan användes också de teoretiska begreppen vid ut-
formningen av intervjuguiden, för att säkerställa att empirin skulle svara mot de teorier vi 
valt. Vi försökte att inte använda för många ledande frågor, då Padgett (2008, s.114) menar att 
det begränsar informanternas egna reflektioner. Vi inledde och avslutade intervjutillfällena 
med småprat och gav intervjupersonerna möjlighet att prata om upplevelser utanför studiens 
ram, vilket Kvale & Brinkmann (2009, s.147) beskriver som den dynamiska dimensionen av 
intervjufrågorna. Detta anser vi skapade en positiv interaktion med respondenterna.  

Genom att använda ljudinspelning under intervjuerna gavs vi möjlighet att koncentrera oss på 
det som sades, utan att behöva fokusera på anteckningar under intervjutillfället. Vi hade häri-
genom även möjlighet att vid transkriberingen notera skratt, sarkasmer och andra aspekter 
som var relevanta för kontexten (Padgett, 2008, s.121). Transkriberingen av intervjuerna görs 
fördelaktligen av den som genomfört dem eftersom intervjuaren är närvarande i berättandets 
kontext och därmed har en bättre möjlighet att fylla i oklara delar av intervjun, förklara speci-
fika delar som sägs samt utveckla sin egen intervjuteknik inför nästa tillfälle (Padgett, 2008, 
s.135). Till en början ville vi genomföra intervju och transkribering tillsammans för att få ett 
gemensamt förhållningssätt. På grund av sjukdom fick en av oss göra de tre första intervjuer-
na ensam och vi fick på grund av tidsbrist frångå vår intention att transkribera tillsammans. 
De resterande intervjuerna gjordes gemensamt. Detta är något som vidare diskuteras i avsnit-
tet om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

Urval	  
Vi gjorde ett strategiskt urval vad gäller de respondenter som medverkade i vår studie. Det 
strategiska urvalet innebär att vi medvetet valde ut respondenter som kunde förse oss med 
information som besvarar studiens syfte och frågeställningar (Padgett, 2008, s. 53). Eftersom 
syftet är att undersöka gymnasiekuratorers upplevelse av handlingsutrymme samt möjlighet 
till att göra generella och riktade insatser i ett tidigt stadium, valde vi att intervjua kuratorer 
som är verksamma inom gymnasieskolan. De skolkuratorer vi intervjuade har socionomex-
amen med olika lång erfarenhet av socialt arbete, både som kuratorer och inom andra arbets-
områden. Våra förhoppningar var att detta skulle bidra till att respondenterna kunde förse oss 
med en nyanserad kunskap om vilka aspekter som påverkar deras sätt att arbeta. Som nämn-
des tidigare gjorde en av oss VFU-perioden som skolkurator, och skapade därmed en kontakt 
med andra kuratorer på olika möten, utbildningar samt en konferens för Sveriges skolkurato-
rer. Detta förenklade möjligheten att få tillräckligt många respondenter för att genomföra stu-
dien. I detta avseende är det dessutom ett bekvämlighetsurval och något som tas i beaktan i 
den etiska övervägningen samt i avsnittet om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet	  
Begreppet reliabilitet används för att diskutera tillförlitligheten av en studies resultat, och då 
ofta om andra forskare vid en annan tidpunkt skulle kunna reproducera samma resultat (Kvale 
& Brinkmann, 2009, s.263). Eftersom en av oss gjorde VFU-perioden som kurator inom 
kommunen, och därmed har skapat kontakter och relationer med respondenterna, kan det ha 
påverkat reliabiliteten. Reliabiliteten bör ha påverkats av att intervjufrågorna delvis utforma-
des utifrån vår förkunskap om kuratorsarbetet inom kommunen. Kuratorernas vetskap om vår 
förkunskap, samt vår relation till dem, kan ha påverkat deras svar i jämförelse med om de 
hade pratat med någon utan vetskap om kuratorers arbete. Till exempel gav de kanske inte 
lika utförliga svar om deras arbetsrutiner då de kan ha förutsatt att vi redan känner till dessa. 
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Dessutom kan förkunskapen och relationen till respondenterna ha bidragit till att våra frågor 
blivit mer ledande då vi i vissa fall tyckt oss veta vad svaret skulle bli. Det har enligt Kvale 
och Brinkmann (2014, s.187-189) länge förts en diskussion om vikten av att inte ställa le-
dande frågor då det påverkar studiens trovärdighet negativt. Kvale och Brinkmann (2014 
s.187-189) menar dock att ingen intervju kan genomföras helt utan ledande frågor då forsk-
ningsprojekt har ett syfte och vill besvara vissa bestämda frågeställningar. Forskare är alltså 
ute efter att respondenten ändå ska ge svar som hjälper forskaren framåt.  

Som vi nämnde tidigare genomfördes de tre första intervjuerna av en person vilket kan ha 
bidragit till att intervjuteknik och följdfrågor skiljer sig mellan dem och de resterande fem 
intervjuerna som båda medverkade vid. Att vara två stycken som intervjuar bör dessutom ha 
förändrat dynamiken mellan oss och respondenterna. Sammanfattningsvis anser vi att reliabi-
liteten kan ha påverkats negativt av de ovan nämnda faktorerna och att andra studen-
ter/forskare kanske hade fått annorlunda svar av informanterna och således kommit fram till 
andra slutsatser. Skillnaderna i svaren borde dock inte vara allt för stora om en liknande studie 
görs. För att minska eventuell negativ inverkan på reliabiliteten har vi försökt hålla en pro-
fessionell distans under intervjuerna. Dessutom har vissa frågor formulerats så att svaren fått 
en mer förklarande karaktär riktad till den av oss som inte har en relation till respondenten.  

Vidare kan vi tolka det som respondenterna säger på olika sätt och därför transkribera inter-
vjuer olika. Som diskuterades tidigare ville vi minimera dessa skillnader genom att båda 
skulle närvara vid intervjuer och transkriberingar. Något som sedan alltså inte blev möjligt. Vi 
har under det senare arbetet med intervjuer och transkribering försökt arbeta tillsammans så 
mycket som möjligt för att försäkra oss om att vi till största möjliga mån tolkar det som sägs 
på samma sätt. Vi har under arbetets gång tillsammans diskuterat frågor och utformning av 
intervjuerna för att ändå bli samstämmiga och för att försäkra oss om att vi båda varit insatta i 
hur vi tolkat frågorna och syftet med dessa. Detta bidrog till att några ytterligare frågor ställ-
des till de respondenter vi intervjuade tillsammans och som alltså inte ställdes till de tre första.  

En övergripande beskrivning av begreppet validitet är om studien undersöker det den utger sig 
för att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014, s.264). Kvale och Brinkmann (2014, s.264-268) 
lyfter dock fram att validering bör genomsyra hela forskningsprocessen, inte bara huruvida 
slutresultatet är giltigt utifrån studiens syfte, frågeställningar och valda teorier. Validiteten i 
denna studie kan ha påverkats av det faktum att en av oss gjort sin VFU-period som skolkura-
tor och därmed har en anknytning till de personer vi intervjuade. Våra tolkningar av det som 
kuratorerna sagt under intervjuerna, kan ha präglats av att en relation sedan tidigare är etable-
rad (Dalen, 2011, s.116). Som vi nämnde tidigare försökte vi utforma intervjuguiden utifrån 
uppsatsens syfte- och frågeställningar samt de teoretiska begrepp som ligger till grund för 
analysens slutsatser. Genom detta förfarande torde studiens validitet öka, då sannolikheten att 
studien undersöker det den ämnar undersöka blir större.  

Är en kvalitativ studies resultat, som bygger på att fåtal intervjuer, generaliserbar? Enligt 
Kvale och Brinkmann är det viktigare att ställa sig frågan ”om den kunskap som producerats i 
en specifik intervju kan överföras till andra relevanta situationer” (2014, s.311). Utifrån syftet 
med vår studie, hoppas vi finna beskrivningar om handlingsutrymme och möjligheter att ge-
nomföra generella och riktade insatser som kan ge en antydan om andra gymnasiekuratorers 
arbetssituation. Vi förväntar oss dock inte att kunna säga något om alla skolkuratorers upple-
velser och handlingsutrymme. För att de som tar del av vår studie ska kunna avgöra om resul-
tatet är generaliserbart, har vi fortlöpande under undersökningens och skrivprocessens gång 
arbetat för att göra studien så transparent som möjligt genom att presentera utförliga kontex-
tuella beskrivningar och förhoppningsvis relevanta fakta (Dalen, 2011, s.117). 
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Analysmetod	  
Efter transkriberingen är det viktigt att analysen påbörjas tämligen omgående för att kunna 
hållas så nära materialet som möjligt. Padgett (2008, s 139) argumenterar för att initialt skapa 
en överskådlig bild av materialet, och vi började således med att läsa igenom transkribering-
arna ett par gånger innan själva analysen började. Vi har valt att använda grundad teori som 
analysmetod där respondenterna ses som delar av en sammanlagd helhet vilken utgörs av alla 
intervjuer (Padgett, 2008, s 139). Glaser och Strauss (1967, s.4) menar att grundad teori byg-
ger på tanken om att en teori skapas utifrån data och är direkt kopplad till det datamaterial 
som teorin uppkom ifrån. Vidare menar Glaser och Strauss (1967, s.4) att forskaren ska ut-
veckla en egen teori, då redan existerande teorier inte bör användas på ett annat datamaterial 
än det den skapades utifrån. Redan existerande teorier modifieras nämligen alltid till att passa 
den empiri som studeras. Flick (2004, s 149) menar dock att utvecklandet av egna teorier 
inom kvalitativ forskning, och även inom grundad teori, är ett överdrivet och orimligt krav på 
många studier, och framförallt på avhandlingar och kandidatuppsatser. Syftet med vår ana-
lysmetod är att stanna vid tolkning och beskrivning av skolkuratorernas upplevelser, inte att 
skapa egna teorier som förklarar olika fenomen (Padgett, 2008, s 151).  

Inom kvalitativ analysmetod finns en svårighet i pendlingen mellan att ha förbestämda teore-
tiska utgångspunkter och att samtidigt förhålla sig empiriskt till materialet. Vår förförståelse 
och teoretiska utgångspunkter kring formellt och informellt handlingsutrymme, autonomi och 
jurisdiktion har troligtvis färgat vårt sätt att analysera materialet, men det har varit viktigt att 
endast använda teorin när denna passar in på empirin, snarare än tvärtom (Padgett, 2008, s 
141). Efter att vi skapade en bild av datamaterialet plockades viktiga delar av materialet ut i så 
kallade meningsenheter. Meningsenheterna beskrev delar av materialet som ansågs vara rele-
vanta och gjorde det enklare att få en uppfattning om vad som sades i materialet (Padgett, 
2008, s 152). Braun och Clarke (2006) menar att en induktiv utgångspunkt till materialet bi-
drar till att utvecklingen av teman i högre grad är kopplade till empirin snarare än till teorier. 
Med anledning av detta valde vi att använda oss av öppen kodning av meningsenheterna i 
kontrast till ett förutbestämt kodningsschema. Padgett (2008, s 152) menar dock att man inte 
behöver angripa materialet som ett ”blankt papper” vid öppen kodning, utan att man kan an-
vända förbestämda teorier (t.ex. handlingsutrymme, autonomi och jurisdiktion) som en guid-
ning för vart letandet ska börja. Inom grundad teori kallas detta förhållningssätt för sensitizing 
concepts och de teoretiska utgångspunkterna var, som sagt, i detta stadium tänkta att guida oss 
i arbetet snarare än att införas i materialet. Som i inledningen av denna uppsats nämndes har 
vi en förförståelse grundad i uppsatsen från VFU-perioden som kurator. Den förförståelsen 
var så klart svår att frigöra sig ifrån, men vi har försökt att i så hög utsträckning som möjligt 
hitta respondenternas upplevelser i de meningsenheter som uppkommit i empirin. 

Ett vanligt förekommande förhållningssätt, då en studie görs av två personer eller fler, är att 
kodningen till en början sker individuellt för att sedan skapa en gemensam kodningslista 
(Padgett, 2008, s 153). Med anledning av detta började vi kodningsprocessen med varsin tran-
skription. När detta hade gjorts satte vi oss gemensamt och diskuterade för att jämföra och 
skapa ett gemensamt förhållningssätt. Huruvida en kod behölls eller inte bedömdes inte uti-
från hur ofta den förekom, utan snarare utifrån hur relevant den var för studien (Padgett, 2008, 
s 153). Padgett (2008, s 153) argumenterar vidare för att undvika att använda ett professionellt 
språk i formuleringen av koderna i det tidiga stadiet, och istället använde vi ett språk som låg 
närmare materialet. Under arbetet med kodningen var det dessutom bra att föra minnesan-
teckningar över tankegångarna kring kodningen, både varför de formulerades som de gjorde 
men även för att kontinuerligt reflektera över vad som skedde i materialet.  
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När kodningen var klar lämnades transkriptionen och fokus i analysarbetet utgick därefter 
istället från de koder som uppkommit. Eftersom vi ser de enskilda intervjuerna som delar av 
en helhet letade vi efter likheter och skillnader mellan de olika respondenterna, deras berättel-
ser och kontext vilket inom grundad teori kallas för constant comparative analysis (Padgett, 
2008, s 155). I detta stadium letade vi efter mönster i koder, gjorde jämförelser dem emellan 
och letade efter skillnader och likheter i vad som sades i intervjuerna (Glaser and Strauss, 
1967, s.105-111), vilket gjorde att vi mer överskådligt kunde se mönster som uppstod i 
materialet. De koder som relaterade till varandra delades sedan in i kategorier. De koder och 
kategorier som liknade varandra, och förekom återkommande, sammanstrålades till ett tema 
som representerar vad en del av materialet handlar om. Det var viktigt att våra teman, i så stor 
utsträckning som möjligt, hade tydliga ramar för vilka koder och kategorier som kunde inne-
fattas så att de inte överlappade mellan olika teman. Optimalt sett bör all relevant information 
i materialet representeras i analysens teman (Padgett, 2008, s 159). För att närmare se exem-
pel på hur kategorier och teman skapades se bilaga 3. 

Etiska	  överväganden	  
Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut ett missivbrev till informanterna där vi infor-
merade om studiens syfte, det eventuella deltagandets frivillighet och konfidentialitet, att de 
när som helst kunde avbryta sin medverkan samt hur datamaterialet skulle hanteras. Samtliga 
informanter har också blivit erbjudna att ta del av det slutgiltiga resultatet samt fått våra kon-
taktuppgifter om eventuella frågor skulle uppstå. För att garantera att inte någon får känne-
dom om informanternas identitet har datamaterialet förvarats så att ingen obehörig haft till-
gång. Uppsatsen har också skrivits och utformats så att informanterna inte kan identifieras av 
utomstående. Detta innebär bland annat att vi i resultatkapitlet inte har tagit med uppgifter om 
respondenternas arbetsplats eller information som innebär att konfidentialiteten hotas. (Veten-
skapsrådet, 2011) Eftersom skolkuratorsyrket är kvinnodominerat, och då vi inte är intresse-
rade av att studera könsskillnader vad gäller upplevelser, har vi valt att presentera responden-
terna som Respondent 1-8 istället för fingerade namn. Dessutom ska tilläggas att det finns 
aspekter av att respondenterna kan ha velat vara till lags och hjälpsamma med information, 
eller att de inte känner sig bekväma med att säga vad som helst under en intervjusituation med 
någon de har en relation till (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Resultat	  
Som vi redogjorde för när det gäller vårt sätt att bedriva grundad teori i metodkapitlet, kom-
mer vi att presentera resultaten men också reflektera kring dem i termer som ligger nära 
materialet. Reflektioner utifrån vår teoretiska begreppsram kommer på grund av vårt val av 
grundad teori diskuteras i avsnittet Teoretisk resultatdiskussion i slutet av kapitlet, istället för i 
anslutning till citaten.  Resultatet kommer att presenteras utifrån de fyra teman och tillhörande 
kategorier som framträdde i analysen. Det första temat ”Riktade och generella insatser” skap-
ades utifrån kategorierna ”Elevernas mående” och ”Kuratorns insatser” då respondenterna 
berättade om vilken problematik som förekommer på skolorna i relation till de insatser som 
görs. Det andra temat ”Samarbetet med andra professioner i skolan” skapades utifrån katego-
rierna ”Samarbete med lärare och mentorer” och ”Samarbete inom elevhälsan”. Detta då re-
spondenterna pratade om dessa samarbeten som viktiga faktorer för det informella handlings-
utrymme som förhandlas fram när det gäller generella och riktade insatser i ett tidigt stadium. 
Det tredje temat ”Spindeln i nätet” bygger på kategorierna ”Socialtjänsten”, ”Myndig”, och 
”Överföring från grundskolan”. Temat visar att gymnasiekuratorernas upplevelse av hand-
lingsutrymmet inte bara begränsas till faktorer inom skolan, utan att handlingsutrymmet även 
förhandlas fram med föräldrar och utomstående organisationer. Det fjärde temat ”Struktur” 
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innehåller kategorierna ”Resurser” och ”Inga direktioner, inga arbetsbeskrivningar” vilka vi-
sar hur avsaknaden av detaljerade arbetsbeskrivningar och bristande resurser kan sätta ramar-
na för det formella handlingsutrymmet.  

Alla deltagare i studien är kuratorer inom gymnasieskolan och kommer vidare benämnas som 
kurator eller respondent. Dessutom ska tilläggas att det har gjorts vissa ändringar i en del citat 
för att de ska bli mer lättlästa, dock har inte innebörden av det som sägs ändrats. Vidare ska 
tilläggas att vi inte valt att ha någon kontextbeskrivning, då det deras konfidentialitet med stor 
sannolikhet skulle kunna röjas av framförallt övriga respondenter, men även deras kollegor. 
Alla respondenter har socionomutbildning och är verksamma inom gymnasieskolor i en mel-
lanstor stad i Sverige.  

Den tidigare forskningen visade hur skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram i relat-
ion till övriga professioner i skolan (Isaksson, 2014). Elevhälsan och skolkuratorers uppdrag 
visade sig vara vagt formulerade och bidrog till en svag legitimitet (Isaksson, 2014; Höög, 
2014). Något som också var tydligt i den tidigare forskningen var att skolkuratorer och elev-
hälsan i stor utsträckning arbetar med riktade insatser och därmed tvingades avstå från gene-
rella insatser och förebyggande arbete på grund av tidsbrist (Akademikerförbundet SSR, 
2014; Guvå, 2014; Höög, 2014; Isaksson, 2014). Eftersom syftet i studien är att undersöka 
skolkuratorers upplevelser av handlingsutrymme när det gäller riktade och generella insatser i 
ett tidigt stadium fokuserar resultatkapitlet på att delvis besvara följande frågeställningar: Hur 
upplever gymnasiekuratorerna handlingsutrymmet när det gäller generella och riktade insatser 
för ungdomar i ett tidigt stadium? Vad upplever gymnasiekuratorerna sätter ramarna för deras 
handlingsutrymme? Hur upplever skolkuratorerna att deras samverkan med utomstående or-
ganisationer möjliggör eller begränsar deras möjligheter att göra generella och riktade insatser 
i ett tidigt stadium? 

 

Tema	  1.	  Riktade	  och	  generella	  insatser	  

Elevernas	  mående	  
Kuratorerna gavs möjlighet att berätta om sina upplevelser av hur eleverna mår på en mer 
generell nivå, samt vilken problematik de möter i skolan. Elevernas hälsa är central i kurato-
rernas arbete då de menar att ett bättre mående bidrar till större möjligheter att lyckas i skolan, 
vilket också flera kuratorer upplever är målet för kuratorsuppdraget. Ångest, nedstämdhet och 
droger är en del av den problematik som kuratorerna möter i skolan, men det är ofta mer 
komplext än att de utgörs av ett specifikt problem. Flera av kuratorerna poängterar också att 
skolan representerar samhället och att de flesta eleverna mår bra, men att det också är många 
elever som mår dåligt.  

… en skola är ju en bild av samhället på nåt sätt. En skola innehåller ju samma 
typ av människor som utanför skolan. Det är ju ett axplock och då finns ju lik-
som allt inom dessa ungdomar också. Men mitt arbete går ju ut på att de ska 
klara sig bra i skolan, klara sina studier. Det är ju mitt mål också! Och mår man 
bra så går det ju bättre. Och mår man inte bra eller vad det nu handlar om, så 
kan jag bland annat bidra till att göra skillnad för dem! Så tänker nog jag. (Re-
spondent 5) 

Ja oj, jag skulle nog säga att de inte mår [bra]… det är klart, jag ser ju bara de 
eleverna som inte mår bra. Jag får ju också höra såklart av lärare och när man 
sitter och pratar om eleverna så hör man ju såklart att det går väldigt bra för 
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många elever. Det är ju ändå inte en så stor procent som jag träffar men jag har 
nog ändå, jag kan nog ändå säga att man pratar om att det är mycket ångest och 
så just nu. Vi pratar lite om en ångesttrend. (Respondent 3) 

Ja, ja men många mår dåligt med depression och så. Det kan ju vara droger 
också… Ja jo, många har ångest och är deprimerade, men det är så mycket an-
nat. Det är så komplext och det är väldigt sällan som det bara är det, som man 
bara sitter och jobbar med det. (Respondent 4) 

Kuratorns	  insatser	  
På vilket sätt arbetar då kuratorerna för att minska den psykiska ohälsan i skolan? Frågor 
ställdes till respondenterna kring deras upplevelser av att arbeta med riktade och generella 
insatser. Arbetet med eleverna upplevdes ske på tre olika nivåer – individnivå, gruppnivå och 
organisationsnivå. Något som visade sig var att gränsen mellan att arbeta förebyggande och 
åtgärdande var otydlig, och att det mesta arbetet upplevdes som förebyggande även om krisar-
tade situationer självklart uppstår. En av kuratorerna ansåg att det förebyggande arbetet i 
första hand sker via generella insatser, exempelvis ute i klassrummen, medan de övriga kura-
torerna även upplevde att riktade insatser är förebyggande arbete om det sker i ett tidigt sta-
dium.  

… ja jag kan inte dra en procent, men jag skulle säga att jag håller mig 80 % - 
kanske, inom individnivå … Just att jobba organisationsnivå, ja man har ju kon-
takt med utomstående myndigheter och så där. Just gruppnivå, där ser jag 
kanske att det förebyggande arbetet brukar hålla – säg att man jobbar med en 
grupp på ett sätt förebyggande, men där tyvärr håller jag mig inte jättemycket. 
(Respondent 3) 

… dels har vi aktiviteter i början på varje termin där vi träffar alla ettor och gör 
aktiviteter, då får man också en chans och möjlighet att träffa dem och kunna se 
redan då vad det är för elever liksom. Sen går vi också ut i alla arbetslag varje 
vecka och får information från lärarna om eleverna så man kan komma in i ett 
tidigt skede. Så jag tycker nog att vi jobbar väldigt mycket förebyggande. Sen 
har vi ju också, jag tänker alla samtal på individnivå som jag har, är ju också ett 
sätt att förebygga psykisk ohälsa och förebygga att det ska gå sämre i skolan än 
vad det gör och sådär. Jag tycker att man hela tiden har ett förebyggande tänk 
på något sätt i arbetet. Och sen är det klart att det är en hel del ”släcka brän-
der” också som man måste ta tag i, men jag tycker att man ändå hinner med att 
jobba förebyggande på många olika sätt. (Respondent 1) 

Respondenterna berättade återkommande om vikten av att se problematik i ett tidigt stadium, 
vilket skapar ett handlingsutrymme för riktade insatser innan problematiken eskalerat och 
blivit mer svårhanterlig. Det är dock svårt som kurator att se psykisk ohälsa tidigt om inga 
yttre tecken visar sig eftersom kuratorn inte har tid att vara ute i skolan och klassrummen i 
den utsträckningen som det skulle kräva. Med andra ord begränsar avsaknaden av tid kura-
torns handlingsutrymme när det gäller de generella insatserna, och således kan de heller inte 
upptäcka problematik på egen hand. Ett viktigt verktyg för att tidigt kunna se om en elev mår 
dåligt är att ha en överblick på frånvaron, då den kan vara ett resultat av annan bakomliggande 
problematik. En av kuratorerna berättade om sin egen överblick på frånvaron genom att varje 
morgon titta i skolans program för frånvarorapportering. Genom att på egen hand hålla koll på 
frånvaron kringgås elevernas mentorer som annars ansvarar för att problematisk frånvaro rap-
porteras till skolans elevhälsa, där kuratorn ingår. Därmed kan kuratorn skapa sig ett större 
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handlingsutrymme utan att vara beroende av andra. Om problematisk frånvaro inte kommer 
till kuratorernas kännedom kan det nämligen begränsa handlingsutrymmet och möjligheterna 
att sätta in riktade insatser i ett tidigt stadium. 

… men psykisk ohälsa, att man mår dåligt, det går ju inte att se om det inte finns 
några yttre tecken. Jag kan ju inte hitta de som mår dåligt ute på skolorna bara 
så där. Det går ju inte, det kan jag ju inte! Så det måste ju vara de som är nära 
och som ser att det har hänt någonting, eller se förändringar. Och det är jät-
tesvårt med ettor, som man inte känner sen tidigare … Hur lätt är det att känna 
igen någons förändrade beteende? Med någon som man aldrig har träffat förut? 
Det måste ju ske över tid. Så det är ju svårare då, om inte närvaron börjar fal-
lera tidigt liksom. (Respondent 7) 

… Mycket handlar ju om att upptäcka så tidigt som möjligt, att se att det finns 
problem i frånvaro och skolsituationer. Alltså detta vet jag att väldigt många 
inte gör, eller jag vet egentligen ingen annan som gör det - men jag kollar från-
varon varje dag i vårt frånvarosystem. Jag märker ju, är han borta idag så kan 
man ju höra av sig direkt då, det blir jäkligt viktigt, alltså i det förebyggande ar-
betet. Jag märker ju att nu har han varit borta i tre dagar men jag har inte hört 
något. Men då kan jag ringa istället. Så slipper jag vänta på mentorerna som 
kanske har annat för sig och hör av sig efter två veckor och då är det för sent 
liksom. (Respondent 4) 

Frånvaron har ju varit lite såhär, vi har haft det lite som uppdrag också från 
rektorn att jobba med, lite förebyggande naturligtvis. Så där gjorde vi lite plane-
ring ett tag då det var stökigt i skolan … Och frånvaro, det är ju liksom ett slags 
förebyggande arbete, att man försöker komma in tidigt och så. (Respondent 2) 

Tema	  2.	  Samarbetet	  med	  andra	  professioner	  i	  skolan	  

Samarbete	  med	  lärare	  och	  mentorer	  
I analysen visade det sig att arbetet med frånvaro är en central del som begränsar eller möjlig-
gör för kuratorerna att upptäcka psykisk ohälsa, och därmed också handlingsutrymmet för att 
arbeta med generella och riktade insatser. Frånvarorapportering är, som sagt, något som ålig-
ger klassernas mentorer och det är deras ansvar att prata med eleven och kontakta elevens 
föräldrar i ett tidigt skede om de märker att en frånvaroproblematik börjat uppstå. Om detta 
inte fungerar ska skolans elevhälsa ta vid i detta arbete tillsammans med mentorn. Kuratorer-
nas handlingsutrymme är i detta avseende tämligen utlämnat till att mentorerna gör sitt arbete 
på ett korrekt sätt, då konsekvenserna annars kan bli att elever som börjat utveckla psykisk 
ohälsa inte får hjälp i ett tidigt stadium. Mentorerna är dessutom de som träffar eleverna kon-
tinuerligt och kan se deras utveckling och förändring över tid. Flera av kuratorerna upplevde 
att en del mentorer brister i att upptäcka frånvaro och annan problematik tidigt, medan det 
självklart också finns många mentorer som arbetar väldigt bra med dessa frågor. 

Det är ju svårt för mig och skolsköterskan att vara ute på skolan hela tiden, så vi 
är väldigt beroende av att mentorer och lärare snappar upp problem. Och vi 
förväntar oss då att de tar det vidare till oss, om de har gjort det de ska och inte 
problemet har löst sig … det är ju viktigt att mentorerna gör det. Och gör de inte 
det, då kan vi komma in för sent och då blir det inte förebyggande, då släcker 
man bara bränder istället liksom, och det blir inte bra. (Respondent 4) 
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… det som är grunden, det som måste fungera, det är ju det grundläggande med 
mentorskap och att de [eleverna] är här. Och det är ju mentorerna som måste 
göra det. Det är ju inget som jag… jag måste ju hjälpa dem i det förstås, men 
jag kan ju inte – hur mycket samtal jag än sitter med elever, spelar ju ingen roll. 
Eller hur mycket kontakter jag har utanför, om inte mentorskapet fungerar som 
ska vara den här ”varje dag-kontakten” liksom. De ska ju ringa hem och göra 
sitt jobb. Det är ju det basala. (Respondent 7) 

Jag tror att man skulle kunna börja mycket tidigare än man gör. Jag tycker att 
man är sent ute många gånger. Till exempel att en person får skolka väldigt 
länge innan det händer någonting, eller om de inte klarar sina kurser så kanske 
någon borde ha gjort något tidigare. Och stötta upp på något sätt. Utanförskap, 
eller ensamhet eller sådär borde man ju också försöka se … Ja men då [om in-
satser sker i ett sent stadium] har kanske svårigheterna blivit större förstås. El-
ler mer eller vad det nu handlar om. Så det blir kanske svårare att vända på. 
(Respondent 5) 

En av respondenterna ansåg att lärare och mentorer inte var lika intresserade av att arbeta med 
frånvaro som med annan problematik, exempelvis droger. Respondenten upplevde att det be-
rodde på en slags uppgivenhet och att lärare tar åt sig personligen av att elever skolkar från 
deras lektioner. Således kan alltså kuratorers handlingsutrymme påverkas av lärares intresse 
för den specifika fråga som arbetas med.  

… om det handlar om hög frånvaro då tycker jag att lärarna blir lite uppgivna. 
Liksom, att de kanske inte är lika intresserade av att hjälpa till. Och att få ele-
verna tillbaka på banan för att de någonstans är besvikna på den här eleven som 
kanske har skolkat från alla deras lektioner. På något sätt så blir väl det - även 
om de är professionella i sin yrkesroll så är det ganska enkel psykologi i att man 
känner sig dissad, och då kanske man inte riktigt känner sig så engagerad som 
lärare eller som mentor för att eleven ändå inte är här. Så det bemötandet tycker 
jag att man kan få från lärare. Gäller det andra saker som droger till exempel så 
kanske de är snabbare på att reagera och liksom återkoppla. Till exempel om de 
har sett något eller om de misstänker något. (Respondent 1) 

Kuratorerna ansåg dock att samarbetet fungerar väl med lärarna över lag, men att det är svå-
rare med ett bra samarbete på de större skolorna då det kräver att en relation är skapad. Kura-
torerna upplevde att de har ett väl fungerande samarbete med de lärare de redan skapat en 
kontakt med, men att samarbetet i princip är obefintligt med de som de inte har någon relation 
till. Det handlingsutrymme som förhandlas fram med lärare tycks med andra ord vara person-
bundet och relaterat till relationer, samt respektive lärares intresse för elevhälsa. Det är därför 
viktigt att skapa relationer till lärarna, vilket i sin tur skapar handlingsutrymme för kuratorer-
na att utföra sina uppgifter. Att skapa ett större handlingsutrymme kan således vara kopplat 
till skolans storlek och kuratorns relationsskapande egenskaper. 

Jo men det är gott [samarbete], i stort måste jag väl säga. Men sen är det ju, om 
man tar lärarkåren – alla är ju inte intresserade av elevhälsovård och de ”ser ju 
inte eleverna” så då vet inte jag något heller. Det ser ju olika ut. Alla är inte en-
gagerade mer än i sitt ämne. (Respondent 5) 

Det är svårare här eftersom att det är en ganska så stor skola. Och det har tagit 
ganska lång tid, jag vet fortfarande inte vilka alla lärare är så det blir ju, mer 
folk att få en relation till och sådär. För mycket i arbetet som kurator handlar ju 



 
 

20 

om att bygga relationer till lärare, till annan personal, och till elever. Och då 
blir allting betydligt lättare. (Respondent 1) 

Det är lite olika. Lärarna är väldigt olika som personer. Det är allt ifrån att jag 
aldrig har pratat kring någon elev med vissa lärare som faktiskt är inom mitt 
område, alltså inom mina program … medan det finns andra lärare som jag har 
jättemycket kontakt med, att det är många elever i de klasserna som inte mår bra 
och som läraren då pratar och briefar med mig också för att på något sätt få 
prata med någon om de här problemen. (Respondent 3) 

Vad kan då kuratorn göra för att förbättra detta samarbete? En kurator menar att det handlar 
om att vara mer synlig ute i klasserna, berätta och återupprepa för lärare och mentorer vad 
kuratorn gör. Att vara med på arbetslagsmöten samt att arbeta med de generella insatserna, 
som riktar sig till fler elever, sker främst ute i klassrummen och verkar bidra till en bättre re-
lation med lärarna. Med mer tid till att vara ute i klasser och arbeta med generella insatser 
skulle eventuellt kuratorns handlingsutrymme öka då det möjliggör för bättre relationer med 
lärarna. Något som skiljde sig mellan kuratorerna var att några upplevde att de delvis arbetar 
med arbetsuppgifter som egentligen inte är deras, som framförallt lärare vill att kuratorn ska 
göra, medan andra ansåg att de inte alls gjorde det. De kuratorer som gör dessa arbetsuppgif-
ter ansåg att det beror på att de generellt har lätt för att säga ja om någon ber om hjälp, och att 
de i vissa fall upplevde dem som tidskrävande. Detta kan å ena sidan minska handlingsut-
rymmet då tidsbrist visat sig vara en faktor som begränsar. Å andra sidan såg dock en av kura-
torerna de arbetsuppgifterna som en del i att skapa goda relationer med lärare, vilket i sin tur 
kan öka handlingsutrymmet. Alla kuratorer menade dock att det är viktigt med en tydlig gräns 
gentemot lärare när det gäller vad de bör veta och vem som ska göra vad. Det kan exempelvis 
gälla när lärare vill att kuratorn ska ringa till socialtjänsten för att få information kring en elev, 
eller att kuratorn ska ringa hem till elevers föräldrar vilket i första hand åligger mentorskapet. 

Ja, det är klart att jag kan [förbättra samarbetet med lärare]. Det är klart att 
jag ska kunna, det är klart att jag ska försöka bidra till det förstås. Och då är ju 
ett sätt att vara ute och träffa lärarna. Och göra mig mer känd. Och presentera 
vad jag gör, och upprepa det och så. … vissa arbetslag hade jag ju mycket att 
göra med under en period för vi hade mycket drogärenden, och det bidrog till att 
jag fick en bättre kontakt med lärarna för jag var mycket där ute, men det är ju 
inget jag är som regel. Jag är ju inte med på deras arbetslagsmöten. Jag kan ju 
inte vara med på alla. Så den krissituationen bidrog ändå till att jag fick en 
bättre relation till de lärarna. Så det var positivt. Men jag kan inte göra mer än 
att vara synlig bland lärarna i så fall. (Respondent 7) 

Ja [gör arbetsuppgifter som inte är kuratorns]. Men det har också att göra med 
att jag har lätt för att säga ja. Om någon [lärare] kommer och frågar om hjälp 
och jag vet att här borde jag ju bara säga ”det där ska du ta med rektorn”. Det 
är också lite det luriga med att vara socionom och kurator, det är ju en del av 
ens person att man blir den här … och det kan ställa till det lite att man är så. 
Så där får jag skylla mig själv liksom. Det är ju inte så att de går och utnyttjar 
en för det. Men det är väldigt lätt att man säger ”jag kan ta det där”, för att 
man är sån. Och så ställer man till det för sig själv, liksom i längden så. Men 
man lär sig ju där också … Man vet ju att det inte går att ta på sig för mycket. … 
Och sen är det ju så att om de undrar något om studier, ”hur ser det ut?”. Då är 
det ju inga problem att säga, ”det vet jag ju inte så ta det där med studievägle-
daren”. … men om det är något jag kan besvara fastän det är någon annans 
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uppgift så besvarar jag det ändå. Alltså inom, så länge man inte jobbar ihjäl sig 
så. Vet inte hur jag ska säga. … det är en liten del av alliansskapandet med lä-
rarna också, att de känner att ”här kan jag få hjälp”. (Respondent 4) 

… här är det mer lärare och klara gränser liksom, att ”det här får du göra som 
mentor”. Att säga ”du kanske får ringa föräldrarna eller sådär i första hand”. 
Inte bara slänga över det till mig. Och det känner man också liksom, pedago-
giska frågor, det kan jag ju inte alls gå in i … jag vet ju var mina gränser går 
och man får bolla tillbaka till mentorer och säga att ”nu är det din uppgift att 
göra det här först” och sådär. För en del kan vara lite skraja å ringa hem till 
föräldrar. Inte alla men några. (Respondent 2) 

Kuratorns och elevhälsans handlingsutrymme är som sagt beroende av ett bra samarbete med 
lärarna och mentorerna. Det är dock andra aspekter än relationer som påverkar varför rutiner-
na, när det exempelvis gäller frånvarorapportering, brister. En kurator berättar om vikten av 
ett samarbete med lärarna, men också om lärarnas höga arbetsbelastning och stressnivå. Ar-
betsgången som ska resultera i att kuratorn och elevhälsan kan komma in i ett tidigt stadium 
brister, vilket leder till att insatser istället uteblir eller sker i ett senare stadium. En hög stress-
nivå och arbetsbelastning hos lärarna anses alltså vara en faktor som påverkar deras frånvaro-
rapportering, och är således också en faktor som påverkar kuratorernas handlingsutrymme 
negativt. 

… lärarna är otroligt stressade och vi har flera lärare som har gått in i den be-
römda väggen för att de har så otroligt mycket, och jag tror att rektorerna är 
lite rädda för att sätta mer arbete på lärarna. Och vi behöver lärarna, alltså i 
elevhälsan, vi behöver liksom lärarnas kompetens och att de gör, mentorerna 
gör det dem ska, för att vi ska kunna göra det vi ska göra liksom. … Det blir som 
en, det kan bli som en ond cirkel det där att man inte vill lägga mer jobb på lä-
rarna trots att det kanske är det som behövs ibland för att få hela elevhälsan att 
funka optimalt. (Respondent 1) 

Samarbete	  inom	  elevhälsan	  
Den organiserade elevhälsan är indelad i team på de olika programmen och vilka som ingår i 
elevhälsan ser likartat ut på skolorna. De som ingår i elevhälsan är studie- och yrkesvägledare 
(SYV), specialpedagog, skolsköterska, programrektor samt kuratorn. Kuratorerna upplevde 
att samarbetet inom elevhälsan fungerade bra och att de gemensamt fångar upp psykisk 
ohälsa. Skolsköterskornas obligatoriska hälsosamtal användes av flera kuratorer som ett ex-
empel på hur elevhälsan kan få vetskap om exempelvis psykisk ohälsa, och således kan det 
ses som en viktig del som ökar kuratorernas handlingsutrymme. Viktigt att poängtera är dock 
att skolsköterskan har sekretess gentemot kuratorn, och vice versa, och berättar inte allt som 
eleven säger, utan kan verka som en slags första ingång för elevhälsan när det gäller vissa 
problem som uppkommer. Ingenting görs nämligen mot elevens vilja utan skolsköterskan 
frågar exempelvis eleven om de kan prata med kuratorn. Respondenterna ansåg att det är vik-
tigt att elevhälsan sitter geografiskt nära varandra för att kunna ha ett gott samarbete. Det 
geografiska läget kan även ses som positivt för handlingsutrymmet eftersom kuratorn då 
snabbt kan få vetskap om elevers situation, och därmed kan sätta in riktade insatser tidigt. 

Jag har ett väldigt, väldigt tajt samarbete med syv och skolsköterska framför 
allt. … skolsköterskan träffar alla elever på hälsosamtal och då får ju jag, hon 
lägger då märke till, alltså hon har ju sina standardfrågor och så, och märker 
att ”här kan det här behövas”. … det blir extremt mycket lättare att samarbeta 
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bara en så enkel sak som avstånd till de andras rum. Och då kan ju skolsköters-
kan om hon kanske känner att det här kan ju kuratorn, ja men vi kan kolla om 
kuratorn är ledig, så kan vi gå in direkt liksom. Det blir mycket smidigare lik-
som. (Respondent 4) 

Flera av kuratorerna ansåg dessutom att det var viktigt med tydliga gränser för vad respektive 
profession ska arbeta med, men att det ibland blir otydligt vem som ska göra vad eftersom 
elevhälsan har samma mål. Viss problematik, som exempelvis ätstörningar är tydligt att skol-
sköterskan ska arbeta med. Respondenterna ansåg att de olika professionerna inom elevhälsan 
har olika grundperspektiv och att kuratorn är den som bidrar med det psykosociala perspekti-
vet i skolan.  

Jo, jo. Det gör det absolut [skiljer sig mellan grundperspektiven]. Jag tycker att 
det blir ganska tydligt i de flesta möten man sitter med andra professioner, att 
man måste ta in det psykosociala perspektivet. Och skulle inte jag finnas där 
med min profession så skulle inte det lyftas. Och det är ganska tydligt många 
gånger och det känner jag är, det funkar jättebra här att man håller sig till sin 
profession. … För det är också viktigt tycker jag, att man gör det som man har 
utbildning för och att man inte går för mycket över andras gränser och sådär för 
då blir det också otydligt vem som gör vad. Och när det gäller kvalitetssäkring 
och sådär också att det görs rätt. Att det görs rätt och att det blir rätt i slutän-
den. (Respondent 1) 

Sen kan det också vara vissa saker som kanske skolsköterskan, alltså det är ju 
vissa saker som kanske går in i varandra. Inte till exempel ätstörningar – det är 
ju en typisk skolsköterskegrej. Men viss psykisk ohälsa, ja. Jag vet inte om någon 
annan borde göra det men man har ibland samma jobb som andra, samma upp-
drag. (Respondent 5) 

Samarbetet med programrektorer fungerade enligt flera av kuratorerna väl och är grundläg-
gande för att elevhälsoteamen ska kunna arbeta på ett bra sätt. Eftersom elevhälsoteamens 
konstellation skiljer sig mellan de olika programmen ställdes frågor kring om arbetet skiljer 
sig mellan de olika elevhälsoteamen. De flesta kuratorerna upplevde att arbetet såg likartat ut, 
men att det kunde skilja sig lite beroende på programrektor. På elevhälsoteamens möten går 
de igenom respektive klass och diskuterar kring vissa elever och hur det görs kan skilja sig 
lite beroende på programrektor. Eftersom vissa elevhälsoteam går igenom fler elever än andra 
kan kuratorns handlingsutrymme påverkas av vilken information de får om eleverna. Ef-
tersom kuratorn är ensam med det psykosociala perspektivet kan de möjligen se problematik 
på ett annat sätt än andra professioner, och om programrektorn väljer att gå igenom färre ele-
ver kan viss problematik eventuellt förbises hos de elever som inte tas upp på mötet. Det kan 
eventuellt resultera i att riktade insatser inte sker i ett tidigt stadium. 

Jag tror vi förhåller oss ganska lika till alla, det är på något sätt de här fasta 
elevhälsomöten, de här mötena som rektor kallar till, då träffas vi ju också en 
gång i veckan. Det är precis samma på alla program. … Det skiljer sig åt 
litegrann [mellan programrektorer]. Men där tror jag också att, för vi är ganska 
noga med att påpeka till exempel ”på det programmet så bestämde vi att vi 
skulle göra på det här sättet, kan vi inte göra så här också? Och att man liksom, 
drömscenariot är ju att programrektorerna gör på samma sätt allihop och det 
blir ju mycket lättare då för oss andra professioner att jobba då. (Respondent 1) 
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Ja det skulle jag säga [att arbetet skiljer sig]. Det gör det. Och jag tror att det 
beror på programrektor eller ledaren. … Vad de har för förhållningssätt och för 
arbetsmetod, att vi hänger på dem lite så. På hur det tidigare har sett ut tänker 
jag, hur man har gått igenom elever, vissa väljer att kanske ta några stycken 
elever bara och diskutera lite djupare, vissa väljer att gå igenom väldigt snabbt. 
Mycket fler elever så. (Respondent 3) 

En kurator menade att arbetet är helt och hållet beroende på hur programrektorn väljer att han-
tera vissa frågor och att det skiljer sig stort mellan de olika elevhälsoteamen. Respondenten 
poängterar att det alltid finns någon annan som är ytterst ansvarig, och som ska se till att de 
olika professionerna gör det de ska. Kuratorn menar att de kan vara väldigt bra på att skapa 
rutiner för exempelvis frånvarorapportering eller handlingsplaner för olika situationer, men att 
det är någon annan som är ansvarig för att dessa riktlinjer och handlingsplaner följs. Att pro-
gramrektorn ser till att övriga professioner gör det de ska kan alltså vara en stor faktor som 
påverkar kuratorns handlingsutrymme för att göra insatser då kuratorn i många fall är utläm-
nad till att andra professioner sköter sina uppgifter. 

Nej det blir ”så här jobbar vi med den här programrektorn”. Så blir det. Det 
blir inte vad vi har för… för det är helt man är helt utlämnad till det tycker jag. 
Hur välfungerande det är. Faktiskt. Och det gäller ju saker som händer som man 
måste hantera. Jag kan inte hantera saker på egen hand i ett större perspektiv, 
jag kan ta ett enskilt samtal såhär om det har hänt någonting men det måste 
vara någon som har ett, någon är ansvarig, jag är aldrig ansvarig liksom för 
hur vi går vidare eller vad som, att följa riktlinjer och rutiner. Och jag kan sitta 
och jobba ihop rutiner, och handlingsplaner. Det är vi ju väldigt duktiga på. 
Men sen då? Hur man använder det. Det är ju inte jag som… jag ska veta om 
det och jobba utifrån det. Men det finns alltid någon som är ansvarig för att det 
faktiskt sker. (Respondent 7) 

Tema	  3.	  Spindeln	  i	  nätet	  
När kuratorerna blev ombedda att beskriva hur en arbetsdag på skolan ser ut, samt beskriva 
vad en kurator gör, var svaren att de har en mängd varierande arbetsuppgifter. Att en kurator 
kommer i kontakt med många olika individer och instanser blev här framträdande. 

Spindel i nätet är väl ett väldigt bra ord tycker jag, för att det är ju det man är 
liksom. Det är så otroligt mycket samverkan med lärare, med föräldrar, med 
psykiatri, med socialtjänst, med polis. Mycket möten kring elever, för elever. 
(Respondent 1) 

Socialtjänsten	  
Av de instanser utanför skolan som kuratorer kommer i kontakt med och/eller samarbetar 
med, är socialtjänsten den myndighet respondenterna talar mest om. Kontakten med social-
tjänsten beskrivs främst som tungrodd. Att få kontakt med handläggare på socialtjänsten upp-
levs som svårt och tidsödande. Den sekretess som råder mellan kurator och socialsekreterare 
anses försvåra i arbetet kring elever, och kan därmed också ses som en faktor som begränsar 
kuratorns handlingsutrymme eftersom information kring elever skapar en grund för kuratorns 
insatser. Sekretessen var något som även värnades av respondenterna men som de inte ansåg 
behöver utgöra ett så stort hinder som det ibland gör. Respondenterna lyfte här upp samtycket 
från elever som ett verktyg för att kunna samarbeta trots att många uppgifter är sekretessbe-
lagda. Genom att arbeta med samtycke kan alltså sekretessen kringgås, och därmed kan också 
ett större handlingsutrymme för kuratorerna skapas. 
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… det förstår man ju att dom inte kan babbla liksom. Men ibland är det ju 
ett hinder (sekretessen), för vår målsättning är ju att vi verkar för eleven 
och jag frågar ju alltid eleven. Det bästa är ju att ha eleven här då, när vi 
ringer och sådär, så att man samverkar. Att den ger sitt medgivande. (Re-
spondent 2) 

Det tar ju otroligt mycket tid … om du ringer och försöker få tag i en soci-
alsekreterare så brukar det ju ta en vecka innan du får tag i personen. 
Sekretess försvårar också, därför att det kan ju lätt bli. Alltså, det är ju 
ändå så att när man känner varandra så underlättar det saker. Det är bara 
att inse. Det finns inget bättre smörjmedel än att man har träffat personer. 
Därför då blir det en inställning – att man löser skolsvårigheter som kom-
mer upp. Men om man ringer till en helt okänd, då kan det bli väldigt lätt 
att man känner ”ja men jag har tystnadsplikt, jag kan inget säga om det 
här”. Nä men du kanske kan prata med ungdomen och höra om det är 
okej? Eller ungdomen sitter hos mig nu. ”nej men det går inte, jag måste 
ha det på papper” (Respondent 6) 

Många respondenter pratade om vikten av att träffas och få ett ansikte på den man sedan ska 
ha kontakt med på socialtjänsten. Personliga möten beskrivs som ett smörjmedel och ett sätt 
att skapa relationer till socialsekreterare i arbetet kring elever, vilket gör att ärenden handhas 
snabbare. Således kan alltså goda relationer med socialsekreterare resultera i ett större hand-
lingsutrymme då ärendena inte tar lika lång tid. Vidare beskrevs ett gott samarbete vara per-
sonbundet, huruvida handläggare är intresserade och engagerade eller ej beskrivs som en av-
görande faktor för hur kontakten med olika handläggare fungerar. Detta får i sin tur konse-
kvenser för om och hur snabbt en elev kan få insatser från socialtjänstens sida. Flera respon-
denter önskade att socialtjänsten skulle samarbeta mer med kuratorerna/skolorna och uppgav 
att när de kontaktade handläggare på socialtjänsten valde att vända sig till personer de skapat 
ett band till och vet gör ett bra jobb. En av respondenterna upplevde att skolkuratorn i rollen 
som samordnare kontaktar socialtjänsten och ger dem en överblick över skolsituationen, men 
att de inte ses som en tydlig samarbetspartner från socialtjänstens sida trots att de har samma 
utbildning.  

Nu kanske vi återvänder till det, men det handlar ju också jättemycket om vilken 
handläggare eller socialsekreterare man får. Vissa är ju bara där för att dom 
ska vidare och det märks direkt. Eleverna märker det och jag märker det, det 
blir inget bra … men det är jätteskillnad när man möter någon som vill nåt, och 
då blir det mer gjort också.  Det är det som är så farligt med det här yrket lik-
som, man står ju, det handlar ju om människor, så det kan ställa till det. Men 
alltså jag har bra samarbete med dom. Men jag har ju, vissa är ju mina kontak-
ter. (Respondent 4) 

Nej men det tycker jag ju inte. Det är ju många som upplever det i skolan att 
man blir lite, och det är ju förvånansvärt att man från socialtjänstens sida inte 
mer vill se det. Och intresserad av det – det är klart att det alltid finns handläg-
gare som är duktiga på att ha kontakt men… men det är ju inte det vanliga tyck-
er jag, som jag har upplevt. Att man inte tar med skolperspektivet. Man kan få 
något sånt här BBIC dokument som man ska fylla ibland, det händer ju men det 
är ju oftare att jag ringer till soc och beskriver skolläget och att det är problem 
så där. Man är på sidan. Vi har samma utbildning, vi har ofta lång erfarenhet 
men vi räknas inte med som en social kompetens. Jag är ju en socionom som  
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sitter här i skolan. Då borde man ju kunna jobba ihop liksom på något sätt! (Re-
spondent 7) 

Handläggningstiderna hos socialtjänsten upplevs som långa och tiden från det att en orosan-
mälan gjorts av en kurator, till dess att eleven kontaktas och/eller får svar är ofta en utdragen 
process. Handlingsutrymmet kan således möjligen kopplas till handläggningstiden då kuratorn 
är den som får stå för insatserna om socialtjänsten väljer att inte agera. Överlag var tilltron 
bland kuratorerna låg vad gäller att elever ska få de insatser de behöver från socialtjänsten, 
och att insatserna i sådana fall skulle erbjudas tillräckligt snabbt. Tilltron beskrevs inte bara 
bero på vilken handläggare man arbetade mot, respondenterna uttryckte också att de ansåg att 
socialtjänsten som organisation var ett svårtillgängligt system och att ekonomin många gånger 
sätter ramarna för vad en elev kan få hjälp med. Dessutom lyftes socialtjänstens specialisering 
fram och som upplevdes begränsa deras helhetsperspektiv. 

Vad ska vi säga. Jag har en tilltro till att socialsekreterare gör så gott dom kan. 
Men jag har inte en tilltro till systemet. Som det är på socialtjänsten idag så är 
den ju styrd av sina ekonomiska ramar … Förr i världen, då var det ju så att om 
man var socialsekreterare – då gjorde man ju allt. Du skötte ju missbruk, du 
skötte barnfamiljer, du skötte ditten och datten och dutten. Nu så är det ju så att 
allt är väldigt specialiserat och så är det ju sekretess mellan dom olika delarna 
… ibland kan det ju bli, blir det helt absurt att ingen ser helheten.  (Respondent 
6) 

Myndig	  
Under gymnasietiden hinner eleverna fylla 18 år och bli myndiga. I och med att de blir myn-
diga övertar de också det ansvar och den kontakt som deras vårdnadshavare tidigare haft 
gentemot skolan. Respondenterna hade här delade meningar om huruvida myndighetsåldern 
var ett hinder för att kunna ta kontakt med föräldrarna/motsvarande eller inte. Då eleverna i de 
allra flesta fall bor hos vårdnadsgivaren under skoltiden, är kontakten med dessa viktig för 
många elevers skolprestationer och därför något kuratorerna är mån om. Eftersom kontakten 
med föräldrarna i många fall anses vara viktig kan således kuratorernas handlingsutrymme, 
när det gäller kontakten med dessa, i vissa fall begränsas av att eleverna blir myndiga. 

… föräldrar är ju väldigt bra att ha att göra med. Det är ju dom som ser sina 
barn och vet vilka dom är och kan en massa. Man behöver deras hjälp … Men 
jag talar ju alltid om för eleven även om dom är under 18, ”är det okej att jag 
ringer?” Så det ska inte vara någon överraskning. Dom har inget emot sådant. 
Och föräldrar ringer till oss också och då talar jag ju om att ”mamma har ringt 
till mig”. Och 18-åringar är det ju inte heller problematiskt i allmänhet, men det 
händer ju och då får man ju finna sig i det då. (Respondent 5) 

… är man under 18, alltså det är ju mycket större handlingsutrymme. Sen kanske 
eleverna [myndiga elever] säger nej, och då kan jag inte göra någonting. Alltså 
”är det ok om jag följer med dig till ungdomscentrum och sen berättar det för 
dina föräldrar?” ”Nej.” Okej, då är det över, jag blir oerhört begränsad av det 
ibland. Men mycket att man inte får kontakta föräldrarna ... Men att dom säger 
nej, det gör dom ju. Alltså har man problem är det ju inte alltid man vill att för-
äldrarna vet om det. Och är man 18 och har en chans att säga nej så är det ju 
många som gör det. Och med all respekt, dom är ju vuxna. Men för mig är det ju 
problematiskt. Eller det blir ju bara en längre väg egentligen. (Respondent 4) 
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När en person blir myndig förändras också möjligheterna att få insatser från socialtjänsten och 
psykiatrin. Respondenterna berättade om hur mycket svårare det är för elever att få stöd från 
”vuxensidan”, än vad det är för ungdomar som fortfarande tillhör barn- och ungdomsenheter, 
och hur de då inte kan vara så behjälpliga de vill vara gentemot eleven. Bristen på gehör från 
socialtjänsten när eleverna blir myndiga kan möjligen ses som ett tecken på att kuratorernas 
handlingsutrymme, när det gäller att påverka socialsekreterare för elevens skull, begränsas av 
faktumet att de inte längre är barn. 

… kanske inte lika lätt inom psykiatrin för unga vuxna (att få hjälp), då måste 
dom vara riktigt riktigt dåliga. Och sen är det också lättare med elever som är 
yngre, det märker man. Börjar dom bli 18 och uppåt så är det inte alls lika lätt 
att få hjälp tyvärr … dels gentemot vården men sen också om man jobbar mot 
socialtjänst och då märker jag ju att jag får inte lika bra gehör om jag jobbar 
med socialtjänsten med en elev som är 18. Oftast så, det är lika olika bud där 
huruvida man kan eller inte kan göra, men jag brukar oftast ringa och bolla med 
socialtjänsten först om eleven, om eleven är myndig ... Men jag vet ju av erfa-
renhet att det inte brukar leda så långt när eleven är myndig, utan då ska det 
vara riktigt riktigt illa i sådana fall. (Respondent 1) 

Överföring	  från	  grundskolan	  
Den del av kuratorernas arbete som av samtliga respondenter beskrevs som problematiskt är 
överföringen av information från grundskolan till gymnasieskolan. Att information följer med 
elever upp till gymnasiet ansåg respondenterna var nödvändigt i de fall då skolsituationen i 
grundskolan på ett eller annat sätt varit problematisk. Att vara insatt i hur elever haft det under 
sin tid i grundskolan ansågs vara en förutsättning för att kuratorerna ska ges ett handlingsut-
rymme till att ge dessa elever stöd redan från början. Upplevelsen bland respondenterna, så 
som situationen ser ut nu med en bristande överföring, var att många av de elever som haft det 
jobbigt i grundskolan ofta får uppleva liknande situationer på gymnasiet, och att det ofta hin-
ner gå långt innan detta upptäcks och kan avhjälpas. Med en bra överföring av information 
skulle också insatser som tidigare varit lyckade och hjälpt elever kunna övertas för att undvika 
att nya insatser ska prövas och att mer tid hinner gå innan elever får adekvat stöd. Således kan 
bristen på överföring av information från grundskolan ses som en direkt begränsning av kura-
torns handlingsutrymme när det gäller riktade insatser i ett tidigt stadium. 

Ja, men låt säga att en pojke har blivit mobbad i sex år, han mår dåligt av det. 
Punkt. Det är ju sjukt lätt [att överföra sådan information]. Sen ska det ju helst 
vara något litet professionellt möte kring det. ”Hur mår han nu? Vad har hänt 
tidigare? Hur har det påverkat hans studier? Fanns det någonting som ni gjorde 
som fick honom att känna att nu går det bättre att plugga? Så att vi kan använda 
det”. Alltså sådana delar är avgörande. Och kommer inte det fram, och det hän-
der ju ofta, då får man ju börja om, alltså det är ju, på tal om förebyggande ar-
bete så är ju det jätteoförebyggande. (Respondent 4)  

Den bristande överföringen av information mellan grundskola och gymnasieskola upplevs av 
respondenterna som begränsande för hur man kan arbeta förebyggande. Mellan grund- och 
gymnasieskola råder ingen sekretess som gör att information absolut inte får följa med elever 
upp till gymnasiet, ofta handlar det bara om att grundskolepersonalen behöver fråga elever 
och föräldrar om det är okej att de lämnar över information. De berörda eleverna och deras 
vårdnadshavare måste dock samtycka till att information överförs. Samtycker de inte, lämnas 
heller ingen information över.  
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… det är klart, ibland så är det väl så att man tycker att ”nu börjar du ny skola, nu är det nytt 
blad”, så att det startar om litegrann … det kan ju vara någon tanke med det förstås, att ele-
ven ska få starta om. Men min erfarenhet är att det där kommer ikapp ändå liksom, så små-
ningom. Det hade varit bättre, vi hade kunnat hjälpa bättre och varit mer till stöd om vi fått 
mer information. (Respondent 2) 

… det är ju helt avgörande för eleven, vilken information vi får där. Ibland är det ok över-
lämningar men det är ju sällan man får allt man behöver där, alltså det måste förbättras … 
det är inte sekretess, det är bara att ringa och fråga ”är det okej att vi lämnar över det här 
till nästa skola”? Och 90 procent svarar ju ja. (Respondent 4) 

Några av respondenterna berättar om hur kuratorerna i kommunens gymnasieskolor möts en 
gång i månaden och behandlar skolornas aktuella situation samt diskuterar olika frågor och 
förändringar. I kuratorsgruppen har kuratorerna gemensamt inlett ett försök till bättre samar-
bete med grundskolans kuratorer, för att förbättra överföringen av information till gymnasie-
skolan, som ett sätt att lösa detta organisatoriska problem. En av respondenterna menar att 
grundskolan måste bli bättre på motivationsarbetet gentemot föräldrar och elever, som i för-
längningen också kunde leda till ett större handlingsutrymme för kuratorerna. Återigen pratas 
det om vikten av att skapa relationer och ”få ett ansikte” som grunden för ett bättre samarbete. 

Det handlar ju om ett samarbete med grundskolorna och där är vi ju på god väg 
nu. Vi kuratorer (i kuratorsgruppen) har ju ganska nyligen startat ett mer kanske 
samarbete med grundskolekuratorer och det underlättar ju för då får man ju ett 
ansikte och det är lättare att kunna ha en dialog med grundskolan. (Respondent 
1) 

… det enda som man kan göra då [för att förbättra överföringen] och som vi 
också pratade om i kuratorsgruppen senast, det är ju att från grundskolans sida 
vara jätteduktiga på ett motivationsarbete. Att faktiskt säga ”det här är viktigt 
liksom”. Att bara få överlämning av informationen men inte någon kontakt. Det 
behöver ju inte betyda någonting, vi behöver inte ha något möte och ni behöver 
inte träffa någon eller… men vi vill ändå att dom ska kunna ha det här i 
bakhuvudet litegrann. (Respondent 7) 

 

Tema	  4.	  Struktur	  
Kuratorerna planerar och strukturerar till stor del själva sitt arbete, både på en daglig basis och 
över tid. Hur respondenterna kan lägga upp sitt arbete uppgavs bland annat vara styrt av be-
gränsningar vad gäller resurser, i form av tid och ekonomi och brist på personal, samt frånva-
ron av utförliga arbetsbeskrivningar. Bristen på arbetsbeskrivningar upplevdes både som en 
frihet och som ett osäkerhetsmoment. 

Resurser	  	  	  
Inom kategorin resurser ryms såväl tid och ekonomi, som personaltäthet. Tid och personaltät-
het påverkas i grund och botten av ekonomin, men beskrevs tidvis av respondenterna som tre 
olika/skilda faktorer som alla påverkade deras arbetssituation. Med en ofta fullbokad kalender 
och ett arbete som innebär akuta ärenden och ändringar av planer, beskriver respondenterna 
att de har för lite tid för att hinna med allt de skulle vilja göra, och att mer tid var något de 
önskade. Med mer tid ansåg kuratorerna att de bättre skulle hinna med de generella insatserna, 
ha fler samtal med elever, mer planeringsarbete samt att bara få lägga mer tid på varje elev 
och kunna göra ett ännu bättre jobb. Tidsbristen och att de tvingas prioritera akutärenden bi-
drar således till att deras handlingsutrymme när det gäller att göra både riktade och generella 
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insatser begränsas. Dels för att de inte har tillräcklig tid för individuella samtal med elever, 
och dels för att de inte får möjlighet att vara tillgängliga, synliga och vara ute och arbeta med 
de generella insatserna i exempelvis klassrummen. 
 

… nej men jag har packat schema, och mer än så, det är hemskt … jag gillar ju 
det här med samtal, det skulle jag ägna mer tid åt [om jag hade mer tid]. Och 
jag skulle göra mer runtomkring. Men jag gör det jag hinner, det blir bra ändå. 
Men jag skulle nog göra på ett annat sätt om jag [hade mer tid], också för mig 
själv. Att hinna andas mellan varven, man påverkas ju av att man är på jobbet 
under press hela tiden och det är ju inte bra. Inte för mig heller (Respondent 5) 

Ja, jag skulle säga att det är tidsbrist … det känns så sjukt att det ska vara så i 
socialt arbete, att det inte ska finnas tid … det känns som att skolan i sig har 
tidsbrist, lärare har tidsbrist… (Respondent 8) 

Känslan av att inte hinna med allt det som önskas hinnas med, härleds bland annat av respon-
denterna till det stora antalet elever de ska finnas tillgängliga för. När respondenterna talar om 
det stora elevantalet, talar de indirekt också om bristen på personal, i det här fallet kuratorer, 
på skolorna. Med fler anställda kuratorer skulle antalet elever per kurator också minska, och 
därmed skulle möjligen också kuratorernas handlingsutrymme för både riktade och generella 
insatser öka. 

Jag skulle väl kanske önska att man hade lite färre elever tror jag. För att kunna 
vara mer flexibel och kunna ha mer tid för att sitta med öppen dörr och inte vara 
så uppbokad. Det är väl det jag skulle kunna önska. (Respondent 1) 

Högre personaltäthet och ökade ekonomiska resurser är något respondenterna uttrycker skulle 
öka handlingsutrymmet, både deras egna, men även skolornas i sig. De menar nämligen att 
skolorna behöver ges större möjligheter till att kunna möta elevernas mående och göra an-
passningar utifrån individens behov. Detta är något som de inte anser görs i tillräcklig ut-
sträckning idag. Dessutom skulle ökade resurser kunna bidra till att både kuratorer, men även 
andra vuxna, kan vara mer synliga ute i skolans korridorer och liknande. 

Dels så tänker jag rent generellt att om en elev inte mår bra så kanske den per-
sonen skulle behöva mer anpassning från skolan till exempel. Större förståelse 
från skolan, att det fanns mer resurser, tillräckliga resurser för att möta upp det 
här dåliga måendet på nåt sätt. Att man kan göra anpassningar som gör att ele-
ven mår bättre. Och det kan jag väl säga fungerar lite sådär tycker jag. För att 
det är i praktiken svårt att få till de extra anpassningarna som behövs i skolan. 
Det finns inte riktigt utrymme och resurser för det (Respondent 1) 

Jag tror att det behövs fler vuxna i rörelse ute på skolan. Det skulle underlätta 
mycket för det här med ensamhet och bråk och sådär. Det är det stora liksom. 
Och då är det inte bara jag, det kan vara vilken vuxen som helst, men det måste 
röra sig fler vuxna på skolan. Det skulle underlätta väldigt mycket. (respondent 
4) 

Inga	  direktioner,	  inga	  yrkesbeskrivningar	  
En skolkuratorers arbete regleras och styrs genom skollagen och generella yrkesbeskrivningar 
som bland annat återfinns hos Akademikerförbundet SSR och Sveriges skolkuratorers före-
ning, däremot saknas detaljerade arbetsbeskrivningar. En kurators handlingsutrymme är såle-
des till synes väldigt stort, då de som resultat av avsaknaden av arbetsbeskrivningar har en 
stor möjlighet att bestämma över sitt eget arbete. Dock har vi tidigare visat att det även är 
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andra aspekter som påverkar detta handlingsutrymme. Hur en kurator ska lägga upp sitt arbete 
samt vilka arbetsuppgifter som bör ingå är något respondenterna fått bestämma själva och lära 
sig med tiden. De flesta upplevde detta som både en fördel och en nackdel. Att arbetet inte 
detaljstyrs beskrevs som en fördel och frihet då kuratorerna själva kunde planera sitt arbete 
utefter aktuella behov. Samtidigt var avsaknaden av klara direktiv en utmaning och det svåra 
med arbetet som kurator, då det inte någonstans går att bocka av att det man gjort också är det 
som ska göras. Däremot uppgav flera av kuratorer att de genom att medverka vid utformning-
en av elevhälsoplanen kunnat sätta ramar för sitt arbete. 

Ja alltså, vi har en allmän arbetsbeskrivning men där står ju precis allt och 
inget, samtidigt. (Respondent 6) 

Ja alltså, jag har nog inte haft någon i hela mitt liv … men det står ju ungefär 
vad en kurator ska göra. Så det finns ju riktlinjer inom socionomförbundet SSR, 
och det finns inom Sveriges skolkuratorers förening. Så jag är inte ovetande! 
Men det finns ingen arbetsbeskrivning som hör till skolan. Men vi har skrivit en 
sån här elevhälsoplan, och där har jag skrivit själv vad jag ska göra. (Respon-
dent 5) 

Respondenterna uppgav också att de saknade direktiv och arbetsbeskrivningar från sina chefer 
och arbetsplatser. Arbetet sker i samverkan med chefer och andra anställda på skolan, men 
inte på så sätt att kuratorerna upplevde att deras chefer bestämde vad de ska göra. Många che-
fer saknade också insikt i exakt vad en skolkurator ska göra, vilket kanske inte är förvånande 
då det som ovan nämnts saknas tydliga och utförliga arbetsbeskrivningar. Respondenterna 
upplevde dock att de hade förtroende från sina chefers sida.  

Men annars är det ju ganska så luddigt och jag tror att rektorerna inte riktigt har koll på vad 
vi gör eller vad vi kan eller hur dom ska använda sig av oss … jag tror att det skulle vara, jag 
tror att jag skulle uppleva det som en positiv skillnad om det var tydligare förväntningar 
uppifrån för då känner man också att. Ja men då kan man checka av att man gör det som för-
väntas av mig. Nu är det väl mer att, det känns inte som att dom riktigt vet vad det är man gör 
åh… det kan kännas lite sådär ostimulerande ibland för att det är ändå viktigt att man får 
feedback på saker man gör och att man har en dialog kring det tänker jag… med ens chef och 
sådär. (Respondent 1) 

Teoretisk	  resultatdiskussion	  
Kuratorerna uppgav att många elever på skolorna mår dåligt av olika anledningar, men att de 
flesta mår bra. Hur arbetar då kuratorerna för att minska den psykiska ohälsan i skolan? För 
att försöka besvara frågeställningen ”Hur upplever gymnasiekuratorerna handlingsutrymmet 
när det gäller generella och riktade insatser i ett tidigt stadium?” resonerar vi kring det i 
resultatet som behandlade riktade och generella insatser. Genom att studera samarbetet med 
andra professioner ges vi en möjlighet att delvis besvara denna frågeställning. Resultatet 
visade att den största delen av kuratorernas arbete bestod i riktade insatser mot elever på 
individnivå, men att de även arbetar med generella insatser på grupp- och organisationsnivå. 
Dock inte i den utsträckning de önskade på grund av tidsbrist. Kuratorerna poängterade att det 
var viktigt att insatser skedde i ett tidigt stadium, men att de tidiga insatserna delvis 
begränsades av brister i samarbetet med mentorerna när det gäller arbetet med frånvaro. 
Frånvarorapportering upplevdes nämligen som ett viktigt verktyg för att identifiera psykisk 
ohälsa tidigt. Det formella handlingsutrymmet (Svensson, 2010, s.68), i detta fall tydliga 
arbetsrutiner, riktlinjer och handlingsplaner när det gäller arbetet med frånvaro, ramar in 
kuratorns möjligheter till insatser. Det formella handlingsutrymmet ger i en första anblick 
goda förutsättningar till att sätta in insatser i ett tidigt stadium.  
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Kuratorernas informella handlingsutrymme (Svensson, 2010, s.69-70) förhandlas i detta fall 
fram tillsammans med elevernas mentorer, vilket kan leda till att handlingsutrymmet blir 
personbundet om inga tydliga krav ställs från rektorer. Kuratorerna upplevde att de å ena 
sidan har goda möjligheter att sätta in insatser i ett tidigt stadium i de fall då de har god 
kontakt med mentorer till berörda elever, medan de å andra sidan inte ges tillräckligt reellt 
handlingsutrymme när inga relationer är skapade till berörda mentorer. Det reella 
handlingsutrymmet är nämligen summan av det formella och informella handlingsutrymmet 
(Svensson, 2010, s.70). Några kuratorer uppgav att det samarbetet blev bättre av att arbeta 
med generella insatser ute i klasserna, träffa lärare på arbetslagsmöten samt göra 
arbetsuppgifter som inte är deras, då det ansågs vara relationsskapande med lärare och 
mentorer. Det informella handlingsutrymmet kan således bli större av att befinna sig i miljöer 
där de träffar lärare i högre utsträckning. Eftersom kuratorernas möjligheter att arbeta med 
generella insatser, och därmed vara ute mer i klasserna samt träffa lärare, begränsas av antalet 
elever, ekonomiska resurser samt tidsbrist, har de liten möjlighet att förhandla fram ett större 
informellt handlingsutrymme med mentorer. Det reella handlingsutrymmet blir således 
begränsat i arbetet med frånvaro så till vida att kuratorerna inte delges tillräcklig information 
om frånvarande elever, och möjligheterna till riktade insatser i ett tidigt stadium begränsas. 
 
Inom elevhälsan upplevde kuratorerna att samarbetet i stort fungerade väl och att elevhälsan 
arbetar mot samma mål, även om grundperspektivet ofta ansågs skilja sig emellan 
professionerna. Kuratorn är den som för in det psykosociala perspektivet och flera av 
kuratorerna upplevde att man tar hjälp av varandras kunskaper. Kuratorns jurisdiktion 
(Svensson m.fl. 2008, s.86) upplevdes som tydligast i förhållande till lärarna, där kuratorerna 
upplevde att lärarna ibland överskred gränserna för vad de ska göra. Inom elevhälsan 
upplevdes det förvisso vara tämligen tydlig jurisdiktion mellan professionerna, men eftersom 
elevhälsan arbetar mot samma mål har de ibland också samma arbetsuppgifter. Detta kan vara 
en förklaring till varför överskridande av professionernas gränser inte alltid upplevs som 
inkräktande, även om vissa uppgifter är typiska för exempelvis kurator. Genom ett tätt 
samarbete inom elevhälsan ges kuratorerna bättre möjligheter till riktade och generella 
insatser i ett tidigt stadium. Att kurator-elevhälsa samarbetar mycket tätare och därmed har 
skapat starkare relationer än mellan kurator-lärare kan delvis vara en förklaring till att det inte 
upplevdes som gränsöverskridningar i deras arbete. Alla kuratorer framhävde det täta 
samarbetet med skolsköterskan som viktigt, vilket möjligen kan härledas till att båda 
professionerna i sitt grundperspektiv arbetar för elevers fysiska och psykiska välmående. 
Kuratorns jurisdiktion är således tydligare gentemot lärare än inom elevhälsan och de har inte 
alltid monopol över sina arbetsuppgifter (Svensson m.fl. 2008, s.86), även om deras 
ansvarsområde i många avseenden är tydligt. 
 
Genom att studera kuratorernas arbetsbeskrivningar och riktlinjer för arbetet försöker vi 
besvara frågeställningen ”Vad upplever gymnasiekuratorerna sätter ramarna för deras 
handlingsutrymme?”. Kuratorerna upplevde att de i stor utsträckning hade möjlighet att 
planera och utföra sina arbetsuppgifter utifrån sin egen kunskapsbas, vilket också resulterar i 
en hög grad av autonomi (Svensson m.fl. 2008, s.86). Inga eller otydliga arbetsbeskrivningar 
och riktlinjer upplevdes av några kuratorer som delvis begränsande, medan andra upplevde 
det som enbart positivt att styra över sitt eget arbete. Deras komplexa arbetsuppgifter kräver 
en hög grad av autonomi och deras formella handlingsutrymme är således stort (Svensson, 
2010, s.68). Eftersom respondenterna upplevde inga eller otydliga arbetsbeskrivningar 
och/eller direktioner från rektorer ramade flertalet in sitt arbete i elevhälsoplanen. Det kan 
möjligen ses som att kuratorerna ramar in sitt egna formella handlingsutrymme i den 
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elevhälsoplan som senare förväntas följas i arbetet. De individuella kuratorernas höga grad av 
autonomi inom den egna organisationen verkar även skapa en starkare yrkesprofession. 
Faktumet att kuratorerna agerar kollektivt för att förbättra relationen med grundskolans 
kuratorer är möjligen ett tecken på detta. Den starka yrkesprofessionen förstärker i sin tur 
kuratorernas gemensamma handlingsutrymme, och ger dem en möjlighet att påverka 
organisatoriska frågor så som överföring av information mellan grundskolan och gymnasiet. 
En bättre överföring från grundskolan kan i framtiden leda till att kuratorernas reella 
handlingsutrymme ökar, vilket bör leda till att såväl förhållandevis generella insatser som 
riktade insatser gentemot elever som har en problematik sedan tidigare kan ske i ett tidigt 
stadium. 
 
För att försöka besvara frågeställningen ”Hur upplever gymnasiekuratorerna att deras 
samverkan med utomstående organisationer möjliggör eller begränsar deras möjligheter att 
göra generella och riktade insatser i ett tidigt stadium?” studerade vi kuratorernas upplevelser 
kring samarbete med utomstående organisationer. Något som var tydligt i resultatkapitlet var 
att samarbetet med utomstående organisationer, och då främst med socialtjänsten och 
grundskolan, i många fall var bristfälliga. Kuratorerna upplevde att svårigheterna till stor del 
berodde på obefintliga relationer till handläggare på socialtjänsten samt till kuratorer inom 
grundskolan. I de fall då samarbetet med socialtjänsten var välfungerande uppgavs det bero på 
att kurator och handläggare tidigare varit i kontakt med varandra och upprättat en relation. 
Att ”få ett ansikte” på någon verkade genomgående i intervjuerna vara viktigt för att 
underlätta samarbetet. Vi anser att det var tydligt i resultatet att kuratorerna upplevde att det 
befintliga samarbetet med socialtjänst och grundskola delvis begränsade handlingsutrymmet 
när det gäller att göra generella och riktade insatser i ett tidigt stadium. Bristen på information 
från socialtjänst och grundskola medförde nämligen att de inte fick vetskap om vilka elever 
som var i behov av stöd, vilket resulterar i att generella och riktade insatser i vissa fall istället 
sker i ett sent stadium.  
 
Mot bakgrund av vårt val av grundad teori som analysmetod, men med reservation för att vi, i 
egenskap av studenter, kan vara ute på ”djupt vatten”: Även om Svensson (2010, s.69-70) 
menar att det informella handlingsutrymmet förhandlas fram med andra inom den egna 
organisationen, menar vi att det kan vara relevant att i framtiden diskutera kuratorers 
informella handlingsutrymme i relation till utomstående myndigheter och organisationer. Som 
kuratorerna påpekade berodde möjligheterna till att få överföring av information från 
grundskolan om relationsskapande med berörda grundskolekuratorer, samt ett 
motivationsarbete från deras sida. Likaså är samarbetet med socialtjänsten beroende av att 
relationer mellan kurator och handläggare skapas. Svenssons (2010) avgränsning av 
informellt handlingsutrymme till att gälla den egna organisationen gör således att vi inte kan 
studera ovanstående stycke utifrån informellt handlingsutrymme. Därför kan inte heller 
kuratorernas reella handlingsutrymme vid samarbete med utomstående organisationer 
förklaras av summan av det formella och informella handlingsutrymmet, eftersom det som 
sagt är begränsat till att gälla den egna organisationen. Med koppling till vårt val av grundad 
teori som metod, kan det därför vara intressant att studera kuratorers samarbete med 
utomstående organisationer utifrån termen utomstående informellt handlingsutrymme. Detta 
nya begrepp syftar på det informella handlingsutrymme som förhandlas fram med 
utomstående organisationer. Kuratorns roll som samordnare är så pass tydlig, vilket leder till 
kontinuerliga kontakter med utomstående organisationer. Ett handlingsutrymme måste därför 
förhandlas fram i interaktion med dessa. Frågeställningen ”Hur upplever gymnasiekuratorerna 
att deras samverkan med utomstående organisationer möjliggör eller begränsar deras 
möjligheter att göra generella och riktade insatser i ett tidigt stadium?” kan därmed förklaras 
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av formellt handlingsutrymme och utomstående informellt handlingsutrymme, vilka 
gemensamt skapar det reella handlingsutrymmet.  

Diskussion	  
Diskussionskapitlet inleds med en redogörelse för hur vårt resultat relaterar till den tidigare 
forskningen. Därefter förs en diskussion kring uppsatsens metodval följt av ett avslutande 
avsnitt som diskuterar kring implikationer för socialt arbete och förslag till vidare forskning. 
 

Resultatdiskussion	  i	  relation	  till	  tidigare	  forskning	  
Den tidigare forskningen visade att elevhälsan syftar till att arbeta hälsofrämjande och före-
byggande, men att den i praktiken arbetar med mer riktade insatser, trots att de generella in-
satserna är effektivare och hjälper fler (Guvå, 2014; Eriksson och Bremberg, 2010). Detta 
stämde överens med vårt resultat då flera av kuratorerna upplevde att de arbetade med riktade 
insatser i hög utsträckning. Som (Lynn m.fl. 2003) visade i sin studie leder de generella insat-
serna och det förebyggande arbetet till att behovet av riktade insatser minskar. Som diskutera-
des i vårt resultatkapitel förbättras även kuratorers samarbete med lärare genom generella 
insatser, och således kan det vara en förklaring till varför de riktade insatserna minskar. 
Alltså, genom att skapa relationer med lärare ges kuratorerna tidig information om elever vil-
ket gör att det förebyggande arbetet möjligen kan minska de riktade insatserna. Dessutom når 
de generella insatserna fler elever i ett tidigt skede vilket gör att insatser sker innan problema-
tik uppstått, vilket i sin tur också minskar de riktade insatserna. 
 
Forskning om skolkuratorers handlingsutrymme finns i begränsad utsträckning, och när det 
gäller svensk forskning kring detta ämne finns ytterst få studier att tillgå. Som tidigare nämnts 
i kapitlet om tidigare forskning har ingen studie oss veterligen gjorts om gymnasiekuratorer i 
Sverige explicit, och hur deras handlingsutrymme påverkas av dels den kontext de befinner 
sig i, samt det faktum att eleverna blir myndiga under gymnasietiden. Här saknas alltså tidi-
gare forskning, varför vi fann detta område intressant att studera. När det gäller studier om 
skolkuratorer och samarbetet mellan dessa och lärare, visar forskning att förhållandet dem 
emellan är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för elever att lyck-
as i skolan (Lynn et al., 2003). Den tidigare forskningen belyste dessutom vikten av att skolan 
bör anpassa pedagogiken efter elevers individuella behov, och inte tvärtom (Guvå, 2014; 
Lynn et al., 2003). En av respondenterna i vår studie berättade uttryckligen om att elever med 
problematik inte ska behöva anpassa sig, utan att skolan istället måste bli bättre på att anpassa 
organisationen och undervisningen efter eleverna. Några respondenter upplevde dessutom en 
resursproblematik där möjligheter till dessa anpassningar saknades. 
 
I samverkan med lärare förhandlas också en del av skolkuratorers informella handlingsut-
rymme fram (Isaksson, 2014). Detta stämmer väl överens med vårt resultat då alla gymnasie-
kuratorer upplevde att samarbetet med lärare var viktigt för att tidigt få information om elever 
som mår dåligt. Flera respondenter berättade om vikten av att lärare fångade upp psykisk 
ohälsa och delgav denna information till elevhälsan för att de skulle kunna agera. En viktig 
del var frånvarorapporteringen från klassernas mentorer som upplevdes bristfällig, vilket 
ledde till att kuratorerna ofta gjorde generella och riktade insatser i ett senare stadium än som 
var önskvärt. Det var tydligt i resultatet att detta informella handlingsutrymme förhandlas 
fram via relationer, och samarbetet visade sig ofta vara obefintligt med de lärare som respon-
denterna inte hade någon relation till. I den tidigare forskningen kring samarbetet mellan lä-
rare och kurator kunde vi även utläsa att det är viktigt att lärare är med i planeringen och ge-
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nomförandet av insatser (McManama O’Brien et al., 2011). Flera av våra respondenter ut-
tryckte att det var positivt med lärare som var intresserade av elevhälsa, så länge de inte gick 
över gränsen för vad de skulle göra. Det var därför viktigt för kuratorerna att hålla en tydlig 
gräns gentemot lärare.  
 
Tidigare forskning visade dessutom att begränsningen av kuratorers legitimitet i skolan be-
rodde på att kuratorns roll ofta var oförstådd och undervärderad av andra professioner (Alts-
huler & Reid Webb, 2009). Exempelvis hade studievägledare mer definierade rollförvänt-
ningar än kuratorer enligt studien. Begränsad legitimitet till andra professioner har visat sig 
begränsa det informella handlingsutrymmet (Altshuler & Reid Webb, 2009). Generella yrkes-
beskrivningar och skollagen som ramlag har i tidigare studier visat sig kunna ge skolkuratorer 
svag legitimitet och begränsa det formella handlingsutrymmet (Isaksson, 2014; Höög, 2014). I 
vårt resultat visade det sig att kuratorerna, likt tidigare forskning, inte hade några tydliga ar-
betsbeskrivningar eller förväntningar från organisationen eller rektorer. Istället hade de stor 
möjlighet att utforma sitt eget arbete utifrån deras egen kunskapsbas. Några av kuratorerna 
upplevde detta som begränsande, vilket den tidigare forskningen styrker, medan andra upp-
levde en frihet och formella handlingsutrymmet som stort. Avsaknaden av riktlinjer och tyd-
liga direktioner kan möjligen vara en anledning till varför en del lärare och mentorer inte ser 
kuratorn som en given samarbetspartner, då de inte riktigt har grepp över vad en kurator arbe-
tar med. Otydliga riktlinjer och förväntningar skapar således en hög grad av autonomi, men 
minskar också det informella handlingsutrymmet gentemot övriga professioner – och då 
främst lärare.  

Metoddiskussion	  
Eftersom vi använder en så pass induktiv metod som grundad teori valde vi att inte använda 
den teoretiska referensramen vid analysen av insamlade data, då en teoretisk analys i det 
stadiet inte skulle ha samverkat med metodvalet. Valet av grundad teori har både för- och 
nackdelar. Å ena sidan kan det vara enkelt för läsaren att följa med i de resonemang som förs 
kring resultatet då analysen har en tydlig induktiv prägel. Reflektionerna kring 
respondenternas utsagor får därmed en närmare koppling till materialet. Å andra sidan kan 
reflektionerna uppfattas som innehållsfattiga beroende på att ingen teori används. För att 
kompensera för detta använde vi istället den teoretiska begreppsramen i sammanfattningen av 
resultatet. Användandet av den teoretiska begreppsramen vid utformningen av 
intervjufrågorna upplever vi dock ha bidragit till att de teoretiska resonemang som förs i 
sammanfattningen av resultatet är samstämmiga. Det bidrog till att vi kunde besvara 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Genom att analysera resultatet utifrån den teoretiska 
begreppsramen i sammanfattningen är det möjligen svårare för läsaren att följa de teoretiska 
resonemang som förs, då direkta kopplingar till empirin blir svårare att följa. Genom att 
använda grundad teori hade vi som sagt en tydligare induktiv prägel på analysen vilket 
förhoppningsvis bidrog till att resultatet framställdes någorlunda korrekt utifrån 
respondenternas utsagor. Det var svårt för oss att frigöra oss från förförståelsen och de 
teoretiska begreppen i analysen av materialet vilket kan ha lett till att de koder, kategorier och 
teman som skapades inte har en fullständigt induktiv prägel. 
 
Som nämndes i metodkapitlet bygger grundad teori på tanken om att forskaren ska formulera 
en egen teori som används vid resonemangen kring resultatet. Dock hävdar Flick (2004, 
s.149) att det är ett för stort krav att ställa på studenter. Vår användning av grundad teori 
användes inte därför på den krävande nivå som den Glaser och Strauss (1967) egentligen 
förutsätter. Det kan därför vara viktigt att resonera kring varför inte exempelvis en 
innehållsanalys användes istället för grundad teori. Padgett (2008, s.142) hävdar att en 
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innehållsanalys i högre utsträckning fokuserar på själva texten och inte på den bakomliggande 
meningen som exempelvis grundad teori gör. Kvale och Brinkmann (2014, s.218-219) 
redogör för en skillnad mellan grundad teori och innehållsanalys och menar att man med 
innehållsanalys kvantifierar koder och analyserar hur ofta de förekommer i materialet. Som vi 
redogjorde för i metodkapitlet avgjordes inte huruvida en kod behölls eller inte utifrån hur 
ofta den förekom, utan utifrån hur relevant den var för studien (Padgett, 2008, s.153). Padgett 
(2008, s.142) hävdar dessutom att vid valet mellan en innehållsanalys och en mer tolkande 
metod bör en kvalitativ forskare välja den senare.  
 

Implikationer	  för	  socialt	  arbete	  samt	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Genom de slutsatser som kunnat dras i studien anser vi att faktorer som sätter ramar för kura-
torers handlingsutrymme och möjligheter till att göra riktade och generella insatser för ung-
domar i ett tidigt stadium framträtt, även om vår studie inte kan ses som forskning i den be-
märkelsen att den är generaliserbar i vid mening. Kuratorernas upplevelser av hur handlings-
utrymme förhandlas fram gentemot olika professioner och på olika arenor, visar på komplexi-
teten med att vara ”spindeln i nätet” och autonom inom ett yrke där tydliga yrkesbeskrivning-
ar och direktiv saknas. Då forskning om skolkuratorers, och speciellt gymnasiekuratorers, 
handlingsutrymme är ett relativt outforskat fält inom svensk forskning ser vi ett behov av yt-
terligare studier. Det skulle vara intressant med forskning kring hur gymnasiekuratorer upple-
ver samarbetet med utomstående organisationer så som socialtjänsten och grundskolan. Denna 
studie visade på bristfälligt samarbete och samtliga respondenter upplevde ett behov av ett 
närmare samarbete med dessa. Ett bättre samarbete tror vi skulle leda till bättre överföring av 
information och därmed ett större handlingsutrymme till att göra insatser i ett tidigt stadium. 
En tanke som föddes hos oss under arbetets gång var att även om kuratorernas handlingsut-
rymme och möjligheter att göra riktade och generella insatser för ungdomar i ett tidigt sta-
dium i sig är ett intressant forskningsfält, så skulle denna kunskap kunna kompletteras och 
fördjupas ytterligare med ett elevperspektiv. Eleverna är ändå de som i slutänden är målgrupp 
för skolkurativt arbete. Överföringen av information från grundskolan till gymnasieskolan, 
som vi redogjort för och diskuterat tidigare i uppsatsen, upplevs av respondenterna som pro-
blematisk. Att information inte följer med upp till gymnasieskolan ansåg kuratorerna försvå-
rar arbetet med att kunna sätta in tidiga insatser. Här skulle elevers och föräldrars upplevelse 
skulle kunna ge djupare förståelse och kanske indikatorer på hur sådana ärenden bäst hante-
ras, och om informationsöverföringen är önskvärd från ”klientens” håll. Tidigare forskning 
visade att skolkuratorers arbete är viktigt för att elever ska kunna fullgöra skolan (Bye m.fl., 
2009), samt att fullgörandet av skolgången i sig är en viktig faktor för ungdomars nuvarande 
och framtida psykiska hälsa (Ahnquist & Bremberg, 2010, s.131-133; Franklin m.fl., 2009). 
Med anledning av detta vill vi slutligen poängtera att gymnasiekuratorer är socionomer som 
utför ett betydelsefullt socialt arbete och att deras kompetens och roll bör tydliggöras så att 
deras kunskaper tas tillvara på. 
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Bilaga	  1.	  Intervjuguide	  
 

Hur upplever gymnasiekuratorerna handlingsutrymmet när det gäller generella och 
riktade insatser för ungdomar i ett tidigt stadium? 

Kan du berätta lite om skolan som du jobbar på? 

Hur mår eleverna på skolan? 

Hur länge har du jobbat som skolkurator?  

Hur många elever ansvarar du för?  

Har du arbetat inom något annat område i socialt arbete?  

Om du skulle beskriva ditt arbete för någon som inte är skolkurator – hur skulle du göra det 
och vad ingår i ditt arbete?  

Kan du berätta lite om hur arbetet med elevhälsofrågor är organiserat på skolan? 

Hur ser arbetet inom elevhälsan ut? 

Finns det några mål uppsatta för elevhälsoarbetet? 

Vad skulle du säga särskiljer kuratorsyrket från andra områden i socialt arbete? 

Om du arbetar förebyggande, på vilket sätt gör du det?  

Om du arbetar åtgärdande, på vilket sätt gör du det?  

Tycker du att det finns förutsättningar för att sätta in insatser i ett tidigt stadium?  

Tänker du samhällsekonomiskt kring de insatser som görs/inte görs?  

 

Vad upplever gymnasiekuratorerna sätter ramarna för deras handlingsutrymme? (Frå-
gor kring formellt och informellt handlingsutrymme) 

Har du någon arbetsbeskrivning? 

Har du fått instruktioner om vad som förväntas av dig på skolan? 

Hur tas beslut här på skolan? (Vilka bestämmer riktningen för hur skolan arbetar med elevhäl-
sofrågor, arbetsklimat, riktade och generella insatser, informella ledare?) 

Vem är din chef?  

Hur upplever du arbetsklimatet på skolan? 

Tycker du att det är ”högt eller lågt” i tak? Är det skillnad när det gäller olika arbetsgrupper? 
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Hur ser du på arbetsrelationen med andra yrkesgrupper på skolan? (Finns det skillnader dem 
emellan?)  

Upplever du att man i kommunen satsar på elevhälsan/skolkurativt arbete? 

Upplever skolkuratorerna att de kan utföra arbetet på det sätt de anser vara adekvat? 
(Frågor kring bl.a. jurisdiktion och autonomi) 

Finns det skillnader i hur man ska arbeta som skolkurator, hur du vill arbeta och hur du fak-
tiskt arbetar? 

Upplever du att du får gehör för dina förslag när det gäller arbetet med hälsorelaterade frågor? 

Finns det skillnader i vilket gehör du får beroende på vilka områden som diskuteras/ska arbe-
tas med? (Drogförebyggande, sex och samlevnad, frånvaro etc.) 

Händer det att du upplever att du arbetar med områden som du egentligen inte ska arbeta 
med? 

 

Hur upplever skolkuratorerna att deras samverkan med utomstående organisationer 
möjliggör eller begränsar deras möjligheter att göra generella och riktade insatser i ett 
tidigt stadium? 

Kan du berätta lite generellt om vilka andra ”instanser” som du/ni samverkar med? (skolor, 
socialtjänst, ungdomsmottagning, kyrkan, boenden) 

Hur tycker du att samverkan med andra instanser fungerar? 

Vad tror du påverkar samverkan med andra instanser? (Om det fungerar bra/dåligt, vad beror 
det på?) 

Hur ser du på sekretessen som råder mellan olika instanser och hur påverkar det ditt arbete 
med eleverna? 

Har du en tilltro till att de instanser du kommer i kontakt med är till hjälp för eleverna? 
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Bilaga	  2.	  Missivbrev	  
Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen, 
Socionomprogrammet 
 
En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 
vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 
skolkuratorer upplever handlingsutrymme och möjligheter att göra generella och riktade in-
satser till ungdomar i ett tidigt stadium. Studien är fokuserad på vad som sätter ramarna för 
kuratorers handlingsutrymme, om kuratorer upplever att de ges förutsättningar att arbeta på ett 
för dem adekvat sätt samt hur kuratorer upplever samverkan med andra instanser och organi-
sationer. Sådana kunskaper är viktiga för att belysa hur kuratorer ges förutsättningar att bed-
riva socialt arbete inom skolan. 

Du tillfrågas därför, som arbetsverksam skolkurator, att delta i denna studie. Studien kommer 
bestå av individuella intervjuer som pågår cirka 60 minuter på en tid och plats utefter inter-
vjupersonens önskemål. Vi hoppas kunna genomföra dessa intervjuer under april månad. Vi 
har planerat att använda ljudinspelning under intervjutillfället, självklart endast om intervju-
personen samtycker. Deltagandet är naturligtvis frivilligt för alla deltagande och kan när som 
helst utan särskild förklaring avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att 
endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidenti-
fieras. Särskilt samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer.  

 

Uppsala den 7 april 2015 

Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Åkerman   Annica Masalin 
Socionomstudent   Socionomstudent 
Telefon: 070-508 98 35   Telefon: 073-933 92 44 
E-post: stefan.akerman89@gmail.com  E-post: annicamasalin@yahoo.se 
 
Handledare: 
Thomas Öst 
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Bilaga	  3.	  Analysförfarande	  
Följande tabell över exempel på hur analysen av empirin har gått till är inspirerad av Grane-
heim och Lundman (2004).  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Ja, men många 
mår dåligt med 
depression och 
så. Det kan ju 
vara droger 
också… 

Elever kan må 
dåligt på olika 
sätt 

Många mår då-
ligt 

Elevernas må-
ende 

Riktade och ge-
nerella insatser 

Sen har vi ju 
också, jag tänker 
alla samtal på 
individnivå som 
jag har, är ju 
också ett sätt att 
förebygga psy-
kisk ohälsa och 
förebygga att det 
ska gå sämre än 
vad det gör och 
sådär. 

Individuella 
samtal förebyg-
ger psykisk 
ohälsa. 

Individuella 
samtal 

Kuratorns insat-
ser 

Riktade och ge-
nerella insatser 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Så vi är väldigt 
beroende av att 
mentorer och 
lärare snappar 
upp problem 
och vi förväntar 
oss då att de tar 
det vidare till 
oss 

Vi är beroende 
av att lärare och 
mentorer för 
vidare informat-
ion 

Information från 
lärare 

Samarbete med 
lärare och men-
torer 

Samarbetet med 
andra profess-
ioner i skolan 

Skolsköterskan 
träffar alla ele-
ver på hälso-
samtal och då 
får ju jag, hon 
lägger då märke 
till … och mär-
ker att ”här kan 
det här behö-
vas”. 

Skolsköterskan 
träffar alla ele-
ver och märker 
om kuratorns 
insatser behövs 

Samarbete med 
skolsköterskan 

Samarbete inom 
elevhälsan 

Samarbetet med 
andra profess-
ioner i skolan 
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Det tar ju otro-
ligt mycket tid 
… om du ringer 
och försöker få 
tag i en social-
sekreterare så 
brukar det ju ta 
en vecka innan 
du får tag i per-
sonen. 

Det tar lång tid 
att få tag på so-
cialsekreterare 

Hinder i kontakt 
med socialtjäns-
ten 

Socialtjänsten Spindeln i nätet 

Alltså har man 
problem är det 
ju inte alltid 
man vill att för-
äldrarna vet om 
det. Och är man 
18 och har en 
chans att säga 
nej så är det ju 
många som gör 
det. 

Eleverna vill 
inte alltid att 
föräldrarna får 
reda på problem 
när de har blivit 
18 år. 

Myndighet för-
svårar föräldra-
kontakten 

Myndig Spindeln i nätet 

Det hade varit 
bättre, vi hade 
kunnat hjälpa 
bättre och varit 
mer till stöd om 
vi fått mer in-
formation. 

Vi hade kunnat 
hjälpa bättre 
med mer in-
formation om 
elever. 

Brister i överfö-
ringen av in-
formation 

Överföring från 
grundskolan 

Spindeln i nätet 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Större förståelse 
från skolan, att 
det fanns mer 
resurser, till-
räckliga resur-
ser för att möta 
upp det här då-
liga måendet på 
nåt sätt. Att 
man kan göra 
anpassningar 
som gör att ele-
ven mår bättre. 

Med mer resur-
ser skulle sko-
lan kunna an-
passa sig mer 
för att elever 
ska må bättre. 

Anpassa skolan 
efter individen 

Resurser Struktur 
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Jag tror att jag 
skulle uppleva 
det som en posi-
tiv skillnad om 
det var tydligare 
förväntningar 
uppifrån för då 
känna man 
också att. Ja 
men då kan man 
checka av att 
man gör det 
som förväntas 
av mig. 

Det skulle vara 
positivt med 
tydligare för-
väntningar från 
chefer så att 
man vet att man 
gör det man 
ska. 

Önskar en ar-
betsbeskrivning 

Inga direktioner, 
inga arbetsbeskriv-
ningar 

Struktur 

 


