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Abstract 

 

The aim of this study has been to examine school councelors experiences of the possibility to 

work with health promotion and preventive focus. According to Swedish law this should be 

their main focus but previous research shows that school councelors lack possibility to 

perform such work. In this study qualitative interviews have been conducted with five 

different school councelors that work in or near Stockholm with students in primary, middle 

and secondary school. The study has focused on in what way the school’s organisational and 

institutional factors affect the possibility to work with health promotion and preventive focus. 

The study shows that law as well as guidelines are inexplicit about in what way school 

councelors should work health promotive and preventive. The general idea from both 

colleagues and society is that they should work with individual interventions which also 

makes it difficult for them to focus on work on a structural level. The inexplicit law and 

guidelines as well as expectations from colleagues, parents and pupil’s means that the 

possibility to work health promotive and preventive in the end depends on the support from 

headmasters. 
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1. Inledning 

Skolkuratorn ingår i elevhälsan vars uppgift på skolan omfattar medicinska, psykologiska, 

psykosociala och socialpedagogiska insatser. Skollagen säger att för dessa insatser ska det 

utöver skolkurator finnas tillgång till skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska samt 

specialpedagoger. Fokus för hela elevhälsan är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

(Skollagen, SFS 2010:800, kap 2 §25). Skolkuratorns huvudsakliga fokus ligger på elevernas 

psykosociala situation vilket bland annat innefattar relationer, normer och värderingar 

(Skolinspektionen, 2015). 

 

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) har gemensamt gett ut dokumentet “Vägledning för 

elevhälsan” med syfte att bland annat precisera begreppen hälsofrämjande och förebyggande. 

Dokumentet ska även stärka elevhälsans arbete och bidra till en likvärdig utveckling av 

elevhälsan. Dokumentet poängterar att syftet med att samla insatserna och skapa ett 

elevhälsoteam var bland annat för att öka samverkan och att betona det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. Med tanke på att lagen inte förtydligar exakt vad som innefattas med 

förebyggande och hälsofrämjande arbete blir denna vägledning en viktig del i att tyda hur en 

skolkurator och elevhälsan ska arbeta på ett just förebyggande och hälsofrämjande sätt. Dessa 

formella styrande dokument är däremot otydliga och rum för tolkning finns helt klart, vilket 

på sätt och vis kan ge ökat handlingsutrymme samtidigt som det innebär bristande vägledning 

i arbetet (Isaksson, 2016, s. 55). 

 

Att riktlinjer och arbetsuppgifter för elevhälsan och skolkuratorer är otydliga har tidigare 

uppmärksammats och ansetts som problematiskt. Skolinspektionen, vars uppdrag är att 

undersöka kvaliteten i olika utbildningar och pedagogiska verksamheter som står under 

myndighetens tillsyn genomförde till exempel 2015 en granskning av just elevhälsan. 

Huvudsyftet med granskningen var att svara på frågan ifall elevhälsans förebyggande, 

hälsofrämjande och åtgärdande arbete uppfyller de behov eleverna har. Enligt resultaten 

upplevde inte eleverna att insatserna levde upp till deras behov för att kunna förhindra 

uppkomsten av psykisk ohälsa eller stöd att utveckla och bibehålla psykisk hälsa. Vidare 

framkom det i granskningen att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sällan 

omfattades av tydliga strategier eller systematiskt utvecklingsarbete (Skolinspektionen, 2015). 

Något som enligt mig kan tolkas som att organisatoriska faktorer hindrar det förebyggande 

och hälsofrämjande arbetet. 
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Att organisatoriska faktorer hindrar den typen av arbete framgår av Isaksson & Sjöström 

(2017, s. 199) som menar att skolkuratorerna själva säger sig förstå vikten av det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet och önskar kunna lägga mer tid på det eftersom det 

har en långvarigare effekt för elever. Däremot möjliggörs inte detta bland annat på grund av 

organisatoriska faktorer som de själva inte kan påverka, så som tidsbrist. Novus (2016) som 

för Akademikerförbundet SSR:s räkning gjort en undersökning och kartläggning av 

skolkuratorers arbetssituation tydliggör detta vidare med resultat som visar att majoriteten av 

skolkuratorer upplever att arbetsbelastning ökat till följd av att fler elever än tidigare behöver 

stöd. 9 av 10 skolkuratorer upplever att arbetet är akutstyrt i någon utsträckning och 7 av 10 

upplever att de inte hinner med förebyggande arbete i önskad utsträckning. 

 

Exakt vad som påverkar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för skolkuratorer kan 

såklart variera. Men tidigare forskning och undersökningar tyder på att det till viss del handlar 

om förutsättningar inom skolans organisation (Isaksson, 2016; Novus, 2016). Även Backlund 

(2007, s. 281) påvisar i sin doktorsavhandling resultat på att elevhälsans resurser vad gäller 

tillgång på skolkurator och skolpsykolog kunde variera stort beroende på skola och kommun. 

Ekonomi och politisk styrning hade betydelse för elevhälsans utformning och något som 

därmed tyder på att faktorer gällande skolans organisation påverkar arbetet för skolkuratorer.   

 

I och med otydligheten i lag och styrdokument och ett flertal faktorer inom skolan som verkar 

påverka och till stor del problematisera skolkuratorers arbete och brist på möjlighet att 

genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete är detta intressant att granska vidare. Att 

skolkuratorers arbete i stor utsträckning är akutstyrt och möjlighet inte ges till att fokusera på 

annat verkar av tidigare forskning bero till viss del på organisatoriska faktorer. Med detta i 

åtanke anser jag det relevant att undersöka vad skolkuratorer själva upplever påverkar deras 

möjlighet till att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka skolkuratorers upplevelse av möjligheten att utföra 

förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Mer specifikt handlar det om på vilket sätt 

påverkar de organisatoriska och institutionella ramarna skolkuratorernas förebyggande och 

hälsofrämjande arbete och hur skapas legitimitet för detta arbete. För att uppfylla detta syfte 

används följande frågeställningar.  



6 
 

• Hur definierar lagstiftning och de reglerande myndigheterna hälsofrämjande och 

förebyggande arbete i skolan och hur definieras det av skolkuratorerna i studien? 

 

• Vilket handlingsutrymme upplever sig skolkuratorer ha för att arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande? 

 

• Vilka förväntningar upplever skolkuratorer att arbetsledning, kollegor och omgivning 

har på deras arbetsuppgifter? 

 

2. Rättsligt ramverk 

Skollagen (SFS 2010:800) 2 kap 25 § reglerar elevhälsans omfattning och mål. Där står det 

bland annat att ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 

utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”. Lagen lyfter därmed att fokus för elevhälsan 

är att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Begreppen hälsofrämjande och 

förebyggande specificeras dock inte vidare och det blir därmed en vag beskrivning som är 

svår att dra slutsatser kring. Vägledning för vad arbetet ska innebära förtydligas inte och för 

att få en klarare bild av vad de faktiskt innebär kan man gå till förarbetena och propositionen 

bakom lagen. 

I prop. 2009/10:165, s. 656 hittar vi författningskommentarer gällande 2 kap 25 § och vad 

lagen faktiskt syftar till och innebär. Vad gäller första stycket i lagen och specifikt angående 

att elevhälsan främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande står det i prop. 2009/10:165 

följande: 

”Vidare anges att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande och omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Detta innebär att 

elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och 

hälsa. Här anges också att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens 

mål.” 

Ett förtydligande gällande vad det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för elevhälsan 

ska vara ges därmed inte eftersom det endast specificeras att de ”ska bidra till skapandet av 

miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa”.  
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Eftersom det endast finns allmänna och vaga beskrivningar gällande det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet för elevhälsan blir det en otydlig ram för vad arbetet ska vara. 

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) har tillsammans tagit fram dokumentet ”Vägledning 

för elevhälsan” med syfte att ge vägledning för att stärka elevhälsans arbete och för att 

möjliggöra en likvärdig elevhälsa i hela landet. Dokumentet ska vara ett kunskapsstöd och 

beslutsunderlag för elevhälsoarbeten och förtydligar att det inte är en föreskrift, nationell 

riktlinje eller ett allmänt råd. Det är just en vägledning och hjälp för elevhälsan och inte 

rättsligt bindande.  

I Socialstyrelsens och Skolverkets vägledningsdokument (2016, s. 89–90) finns det beskrivet 

hur elevhälsan kan arbeta just hälsofrämjande och förebyggande. Vägledningen anger att 

”hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnande” (s. 89). Vidare ges det exempel på vilka typer av hälsofrämjande 

arbeten elevhälsan kan göra vilket bland annat innefattar att elevhälsan kan vara med och 

kvalitetssäkra skolans värdegrundsarbete, handleda eller ge stöd åt pedagoger i 

konflikthantering eller viss undervisning, informera och diskutera med elever om hur en ska 

hantera prestationskrav och stress osv. 

Vad gäller förebyggande arbete beskriver Socialstyrelsens och Skolverket (2016, s. 90–91) att 

det ”handlar om att minska risken för ohälsa”. Det rör sig om att minska riskfaktorer och 

stärka skyddsfaktorer och kunskapen om vad som orsakar ohälsa ska ligga till grund i arbetets 

planering. De exempel som ges på typ av arbete är bland annat att elevhälsan kan kartlägga 

och identifiera riskområden i verksamheten, uppmärksamma elever eller grupper som kan 

vara sårbara för viss typ av belastning genom att möta elever i deras vardagliga situationer. 

Vidare ges exempel på att elevhälsan kan handleda och utbilda andra på skolan för att stärka 

deras förmåga att möta eller kommunicera med elever.  

Fortsättningsvis finns vissa specifika rubriker på områden där elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande arbete kan vara extra aktuellt. Dessa rubriker gäller arbetsmiljö, 

levnadsvanor, psykisk hälsa och ohälsa samt skolfrånvaro och extra anpassningar (ibid. 92–

121). Dokumentet beskriver tydligare än lag och förarbeten vad som faktiskt inryms i 

begreppen hälsofrämjande och förebyggande i relation till elevhälsans arbete. Det ges också 

många exempel på vad elevhälsan kan göra, med betoning på orden ”exempel” och ”kan”. 

Det finns ingen exakt beskrivning vad som bör göras utan snarare vad som kan göras och inte 

heller specificeras det vem inom elevhälsan som ska göra vilka insatser. Vad gäller 

uppdelningen av arbete så förtydligas det endast att skolkuratorn i vanliga fall utför 
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elevhälsans psykosociala insatser (ibid. s. 25). Vill en få en tydligare förståelse för 

skolkuratorns roll har Akademikerförbundet SSR (2015) tagit fram en kvalitetspolicy för 

skolkuratorer med syfte att säkra och utveckla kvaliteten i elevhälsoarbetet. I policyn tas det 

bland annat upp mål för arbetet, vem som ansvarar för vad, arbetssätt och arbetsuppgifter. 

Men även här är beskrivningarna generella och tydliggör inte vad skolkuratorn specifikt ska 

göra. 

De generella och allmänna beskrivningarna av elevhälsans och skolkuratorns arbete innebär 

till viss del lite vägledning och en otydlighet i vad som faktiskt ska göras i praktiken. Däremot 

finns det en fördel då otydlighet skapar utrymme och frihet i arbetet. Lagen riktar sig till alla 

skolor i hela Sverige från förskola upp till gymnasiet. Arbetet ska fungera för alla oavsett 

skola vilket skapar möjlighet för varje skola och elevhälsa att anpassa arbetet. Om vi ser till 

det övergripande ansvaret för skolväsendet så är det huvudmannen, vilket kan vara kommun, 

landsting, stat eller enskilda. I detta ansvar ingår bland annat att besluta om elevhälsans 

organisering, placering samt anställningsvillkor. För varje specifik skolenhet ligger sen 

ansvaret på rektorn att rent praktisk leda och samordna arbetet och besluta om sin skolas inre 

organisation (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016, s. 35–36).  

I skolinspektionens tillsyn har det framkommit att förutsättningarna för ett strategiskt och 

systematiskt utvecklingsarbete som skulle möjliggöra ett hälsofrämjande och förebyggande 

arbete saknas på de flesta skolor (Skolinspektionen, 2015, s 7). En del i Socialstyrelsens och 

Skolverkets (2016, s 115) vägledning som lyfter skolfrånvaro står det att elevhälsans ansvar är 

otydlig, deras roll och ansvar behöver på många skolor förtydligas och att varje skola behöver 

ha egna riktlinjer för när elevhälsan ska kopplas in. I och med detta tydliggörs det att ansvaret 

för det praktiska arbetet och hur det ska organiseras för elevhälsan ligger på huvudman och 

framförallt rektorn. Lag och styrdokument har gett varje enhet ett stort utrymme för hur 

arbetet ska genomföras i praktiken och det är upp till varje skolenhet att organisera, 

strukturera och anpassa så att arbetet fungerar på den egna skolan och samtidigt uppfyller de 

mål som elevhälsan och därmed skolkuratorn har. 
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3. Forskningsöversikt 

3.1 Sökprocess 

För att få fram tidigare forskning och litteratur på ämnet gjordes sökning via Stockholms 

biblioteks databas, Diva, google scholar samt Libris. Sökorden som användes var 

skolkurator*, skolsocialt arbete, ”school social work”, ”school councelor” tillsammans med 

förebyggande OR hälsofrämjande, preventive OR promotive samt handlingsutrymme och 

discretion. När det kommer till studier om skolkuratorer utifrån ett organisatorisk och 

institutionellt perspektiv har forskningen visat sig vara relativt begränsad. De undersöks oftast 

som en profession tillsammans med andra varpå forskning om elevhälsans arbete har varit 

relevant och använts genomgående i denna uppsats. För att hitta den forskningen användes 

även sökorden elevhälsa* samt ”student health”. För att få fram vidare litteratur och forskning 

om skolkuratorer och elevhälsans arbete har referenslistorna hos de framträdande verken inom 

forskningsfältet varit behjälpliga. Med tanke på skolkuratorns unika roll i Sverige jämfört med 

hur det ser ut internationellt har forskning utanför Sverige varit mindre relevant att undersöka 

och endast använts i liten omfattning. 

3.2 Skolkuratorers arbetssituation 

Som delvis redan nämnts ovan visar undersökningar och granskningar på att skolkuratorer 

och elevhälsan inte lever upp till elevernas behov att förhindra uppkomst av psykisk ohälsa 

eller att bibehålla psykisk hälsa (Skolinspektionen, 2015). Deras arbete är akutstyrt, i de flesta 

fallet individorienterat och tid för förebyggande och hälsofrämjande arbete är begränsat 

(Novus, 2016). Linblad & Backlund (2017, s. 56) beskriver en fallstudie gjord 2014 gällande 

förutsättningar för elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete där det visade sig att 

elevhälsan främst fokuserade på åtgärdande insatser och arbetet utgick från enskilda elevers 

svårigheter och problem. Även annan forskning gällande yrkesgruppen skolsköterska som 

också ingår i elevhälsan visar att insatserna oftast är individorienterade och problembaserade 

med anledning av en stressig arbetsmiljö som enligt skolsköterskan inte möjliggör 

förebyggande eller hälsofrämjande arbete (Morberg, 2008, s. 16). Även om de resultaten rör 

en annan yrkesgrupp blir det relevant forskning med tanke på att det bekräftar en rådande 

organisationskultur inom elevhälsan, där skolkuratorer ingår. Hylander & Guvå (2017, s. 11) 

bekräftar detta vidare med att elevhälsans alla yrkesgrupper upplever att de inte hinner med de 
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hälsofrämjande och förebyggande arbetet eftersom utredande insatser och insatser för 

enskilda elever tar all tid.  

 

På vilket sätt skolkuratorer vill arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande lyfter Lindblad 

& Backlund (2017, s. 59) med exempel om att de vill vara mer närvarande på skolorna, synas 

i korridor och klassrum samt informera och avdramatisera sin roll för eleverna. Däremot visar 

det sig vara svårt att prioritera ett sådant typ av arbete eftersom de upplevde att de knappt 

räckte till och hann med de elever som redan kom till dem. Även Isaksson & Sjöström (2017, 

s. 199) visar på resultat där skolkuratorerna också önskade få arbeta mer förebyggande 

eftersom de menar att det har en långvarigare effekt för eleverna, men att det är svårt att få till 

rent praktiskt inom organisationen. Guvå och Hylander (2012, s.147) visar på liknande 

resultat i sin artikel och menar att det finns ett stort glapp mellan vad elevhälsan säger att de 

ska och vill göra och vad som faktiskt sker i praktiken. Detta med anledning av att det finns 

en tradition av individuella insatser i det praktiska elevhälsoarbetet. 

3.3 Organisatoriska och institutionella faktorer 

När vi ser till tidigare forskning på elevhälsans och framförallt skolkuratorns arbete blir det 

tydligt att det finns faktorer inom skolans organisation som påverkar arbetet och möjligheten 

till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Men viktigt att poängtera är att det inte endast 

är organiseringen som påverkar rent praktiskt utan det finns även institutionella faktorer som 

präglar arbetet. Rent generellt förtydligar Hatch (2008, s. 12) detta genom att framhålla att 

arbetet på skolan i allmänhet ofta grundar sig i normer, värderingar, förväntningar och vad 

som anses vara rätt sätt att göra saker på snarare än att se till vad som är mest effektivt eller 

elevers faktiska behov. Eftersom skolkuratorers arbete formas av att de arbetar inom just 

skolan präglas de av skolan som en specifik organisation men också av skolan som institution 

(Backlund, 2017, s.23).  

 

Var gäller organisatoriska faktorer lyfter Backlund (2007, s. 281) i sin doktorsavhandling det 

faktum att det fanns stora skillnader mellan skolors resurser gällande tillgång till 

elevvårdspersonal. Främst var det skolkuratorer och skolpsykologer som den varierande 

tillgången gällde. Skolsköterskan betraktas däremot som en mer institutionaliserad resurs 

vilket innebär en tydligare plats och roll på skolan medan skolpsykolog och skolkurator fanns 

att tillgå beroende på typ av skolform och åldersgrupp i skolan. Även Höög (2011, s.22) 

påtalar att skolsköterskan är den starkaste professionen inom elevhälsan och att 
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tjänsteuppsättningen i övrigt varierar mycket inom organisationen vilket bekräftar hur skolan 

som institution påverkar. Fortsättningsvis menar Höög (2011, s.22) att det finns en stor 

variation mellan elevhälsans organisering överlag och att det inte verkar finnas någon given 

organisering eller ett arbetssätt som alla skolor eller elevhälsoteam använder sig utav. Linblad 

& Backlund (2017, s.58) tar också upp frågan om att elevhälsans resurser är varierade inom 

en och samma studerade kommun vilket påverkade möjligheten till vilket typ av arbete som 

kändes var genomförbart för kuratorerna. 

 

Om vi ser mer exakt på vilka organisatoriska faktorer som påverkar framförallt 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet har både Höögs (2011, s.10) undersökning och 

Skolinspektionens (2015, s. 27) granskning tagit upp detta. De resultaten visar att elevhälsans 

arbete ofta saknar tydliga strategier och ett systematiskt utvecklingsarbete som till exempel 

uppföljningar och analyser. Detta tas även upp av Runström Nilsson (2017, s. 25–26) och 

Lindblad & Backlund (2017, s. 62) som menar att det är bland annat den faktorn som saknas 

för att få en framgångsrik elevhälsa. Partanen (2012, s. 112–113) menar också att det är 

sådant typ av arbete som krävs för att hälsofrämjande och förebyggande insatser ska ta form, 

att kunna gå bortom det vardagliga arbetet, analysera och söka samband som inte har med det 

åtgärdande arbetet som idag ligger i fokus. Ett sådant arbete uppstår inte av sig själv utan 

måste organiseras fram. 

 

Guvå & Hylander (2012, s.145–146) säger fortsättningsvis också att när tydliga strategier 

eller teorier för hur ett främjande arbete ska genomföras saknas blir det svårt att genomföra 

sådant arbete i praktiken. De lyfter detta i samband med det faktum att en samlad elevhälsa 

med fokus på ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete är relativt nytt och det finns en 

stark tradition av att arbete individbaserat. Så en förklaring till att det skiljer sig så mellan det 

som sägs ska göras och det som faktiskt görs i praktiken är att traditionella förklaringar och 

arbetssätt när det kommer till elevärenden är lättare att tillgå. Även Hjörne & Säljö (2014, s. 

12) tar upp det faktum att institutionella traditioner fortfarande har fäste inom elevhälsan och 

att den tvärprofessionella kunskap som finns inom en samlad elevhälsa är svår att ta till vara 

på vilket i sig påverkar skolkuratorns arbete som en del av elevhälsan. 

3.4 Den professionella rollen 

Skolkuratorns roll på skolan och förutsättningarna de för med sig i arbetet är något som 

Isaksson (2016) tar upp i sin doktorsavhandling. Bland annat menar Isaksson (2016, s. 55–59) 



12 
 

att skolkuratorerna har begränsade förutsättningar i sitt arbete i och med att deras roll 

påverkas av att de har en perifer position i skolan. De arbetar på en plats där både chef och 

kollegor utgår från en pedagogisk logik. De har en oklar roll och otydliga arbetsuppgifter 

vilket medför att det finns olika åsikter från rektor, lärare och dem själva angående exakt vad 

deras arbetsuppgifter bör vara. Lärare till exempel tar för givet att skolkuratorn ska ta hand 

om avvikande fall och snabbt arbeta för att få eleven tillbaka till klassrummet. Hylander 

(2011, s. 8) bekräftar detta vidare och menar att lärarna upplever att elevhälsans uppdrag rent 

allmänt är diffus men förväntar sig främst att de ska finnas tillgängliga och bidra med konkret 

hjälp i elevärenden. Vidare menar Hylander (2011, s. 49) att skolkuratorerna själva upplever 

en svårighet att definiera sin egen roll och uppdrag vilket påverkar andras förväntningar på 

dem. Den tvetydighet inför sin roll som skolkuratorerna har menar också Richard & Villarreal 

Sosa (2014, s. 212) påverkar och försvårar samarbetet med andra professioner på skolan. 

 

Lindblad & Backlund (2017, s. 58) lyfter ett resultat från fallstudien 2014 som menar att en 

faktor inom skolans organisation som påverkade möjligheten till det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet var styrning och att förutsättningar för sådana insatser var beroende av 

stöd från rektorn. Även Guvå & Hylander (2012, s. 146) tar upp rektorn som en viktig del för 

att den samlade elevhälsan ska fungera. Syftet med att ha en samlad elevhälsa är att ta vara på 

de olika professionernas kunskap och för att ett team ska fungera och det tvärprofessionella 

arbetet ska bli gynnsam är rektorns roll väsentlig för att skapa ett öppet diskussionsklimat. 

Utan det kan det lätt bli att teamet har svårt att lyfta olika perspektiv och skapa konstruktiva 

dialoger som för arbetet framåt. Även Isaksson (2016, s. 57) menar att stöd från skolledning 

är en förutsättning för skolkuratorer att få legitimitet i sitt arbete och en faktor som bland 

annat påverkar deras handlingsutrymme. 

4. Teori 

I ett organisationsteoretiskt sammanhang beskriver Hasenfeld (1983 s.4–6) att 

människobehandlande organisationer kännetecknas av att de arbetar med just människor och 

att det är dem som utgör ”materialet” organisationen arbetar med. De människobehandlande 

organisationerna syftar till att på något sätt finnas till för, förändra eller hjälpa människorna i 

deras livssituation. Skolan är därmed i allra högsta grad en människobehandlande 

organisation i och med att de tar hand om och hjälper elever att utvecklas. Det som också är 

speciellt för människobehandlande organisationer är att det ofta finns förväntningar på dem 
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att leva upp till rådande normer i samhället vilket gör dem beroende av omgivningen 

(Hasenfeld, 2010, s.10). Av den anledningen blir det relevant att se på skolkuratorns arbete i 

ljuset av nyinstitutionell organisationsteori eftersom teorin i stora drag handlar om att 

organisationer påverkas utav världen omkring den genom att hela tiden behöva förhålla sig till 

rådande normer i samhället och institutionella faktorer i omgivningen (Johansson, 2006, s. 

17–18).  

4.1 Nyinstitutionell organisationsteori 

Ett centralt begrepp inom teoribildningen är organisatoriska fält vilket syftar till det område 

där flera organisationer ägnar sig åt liknande verksamheter, till exempel utbildning eller 

verksamheter som ägnar sig åt barn och unga. Enligt nyinstitutionell teori strävar 

organisationer inom ett organisatoriskt fält efter en strukturell överenskommelse för att få 

legitimitet. Det finns institutionella regler eller faktorer i organisationens omgivning och inom 

fältet som påverkar organisationens struktur. Det handlar om politiska beslut, lagstiftning och 

professionella grupper som tenderar att inom ett organisatoriskt fält bli sedda för att vara det 

“bästa” för organisationen och det är dessa faktorer som blir legitima att använda och präglar 

alla organisationer inom fältet. För att överleva och öka sin legitimitet behöver organisationen 

vara följsam för det som omgivningen anser bäst och som de förväntar sig att organisationen 

följer, ju mer en organisation är följsam för dessa faktorer desto mer belönas de med 

legitimitet. Dessa förväntningar och det organisationen gör för att leva upp till 

förväntningarna benämns inom teorin för rationaliserade myter och dessa myter inkorporeras 

in i den formella strukturen. Det problematiska med de rationaliserade myterna är att de inte 

nödvändigtvis fungerar bäst i praktiken men organisationer upprätthåller i så fall skenet av att 

myterna fungerar eftersom de vill behålla eller öka sin legitimitet. Detta även om de går emot 

vad som är mest praktiskt eller effektivt bäst (Meyer & Rowan, 1977, s.352). Det som ofta 

uppstår är något som inom teoribildningen kallas för lösa kopplingar. Med det menar man att 

det faktiska arbetet i praktiken ofta skiljer sig från det man inom organisationen visar eller 

påstår sig göra för omgivningen. Det finns alltså en lös koppling mellan det man säger att man 

gör och det man faktiskt gör (Levin, 2013, s.28). 

  

För att koppla detta till skolkuratorer så blir det relevant att se på deras arbete utifrån 

nyinstitutionell organisationsteori med fokus på legitimitet och vad som görs för att behålla 

eller öka den. Skolkuratorernas arbete är präglat av det organisatoriska sammanhang de 
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befinner sig i, som en del av skolan och elevhälsan. Skolan i sig är en organisation och 

institution inom ett organisatoriskt fält, elevhälsan kan ses som en egen organisatorisk del i 

detta och skolkuratorn har sin professionella roll som hela tiden strävar efter legit imitet i och 

av organisationen och dess medlemmar. Skolkuratorn försöker leva upp till förväntningar från 

omgivningen (kollegor, chef och den allmänna omgivningens syn på skolkuratorn) om hur en 

skolkurators roll och arbete bör utformas och vad arbetet ska innefatta. Det blir därmed 

relevant att analysera materialet utifrån nyinstitutionell organisationsteori där fokus ligger på 

frågan om legitimitet hos skolkuratorn för att se hur just det påverkar det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. 

4.2 Handlingsutrymme 

För att förstå skolkuratorernas roll och arbete i skolan mer specifikt blir det också relevant att 

se på deras möjligheter och hinder i arbetet utifrån begreppet handlingsutrymme. Begreppet är 

som mest känt utifrån Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater. Där gräsrotsbyråkraterna är 

personal inom myndigheter som socialtjänst, skola, polis etc och som har direktkontakt med 

medborgare och i sitt arbete har en särskild handlingsfrihet att fatta beslut som skiljer sig från 

andra byråkrater. I den här studien kommer begreppet handlingsutrymme däremot inte 

användas utifrån Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater utan istället används Svenssons 

(2010, s. 67) distinktion och indelning av begreppet. Svensson (2010, s.67) delar upp 

begreppet i informellt, formellt och reellt handlingsutrymme för att beskriva inom vilka ramar 

en anställd kan röra sig för att genomföra det individuella arbetet. Denna indelning och 

distinktion av handlingsutrymme anser jag mer relevant än Lipskys (2010) för att studera 

skolkuratorns position och legitimitet inom organisationen. 

 

Det handlingsutrymme individen har i praktiken kallar Svensson (2010, s. 15–16) för reellt 

handlingsutrymme. Det reella handlingsutrymmet och de handlingsmöjligheter individen har i 

praktiken formas utifrån det formella och informella handlingsutrymmet. Jag utgår från den 

betydelse Svensson (2010) lägger i begreppet formellt handlingsutrymmet vilket är ”det 

utrymme organisationen ger och kräver av positionshavaren för att utföra sitt arbete” (s.67). 

Det innebär de rättigheter och skyldigheter som organisationen eller arbetsplatsen ger 

arbetaren. Det är den position och det utrymme arbetaren får inom organisationen vilket styrs 

av formella regler såsom lagar och arbetsbeskrivning. Vad gäller informella 

handlingsutrymmet förklarar Svensson (2010) att det är ”det utrymme som en grupp 
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informellt ger sina medlemmar i det unika sammanhanget” (s. 70). Inom en organisation eller 

på en arbetsplats finns föreställningar och normer från andra i hur arbetet ska genomföras. Det 

är inte sådant som är nedskrivet utan det är andras tolkningar och förväntningar och det 

handlar mer om hur den anställdes handlingar tas emot på arbetsplatsen. (Svensson, 2010, s. 

68–70). I praktiken innebär det alltså det utrymme individen har att genomföra sitt arbete 

utifrån både formella regler och informella regler. De informella och formella sociala 

strukturer som finns på en arbetsplats formar den professionelles reella handlingsutrymmet 

(Isaksson, 2016, s.27). För att djupare se på vad som påverkar skolkuratorers hälsofrämjande 

och förebyggande arbete kommer materialet alltså ses på utifrån begreppet 

handlingsutrymme. Begreppet kommer att användas för att tydliggöra de formella och 

informella strukturer som finns på en skola och som påverkar det reella handlingsutrymmet 

för skolkuratorns arbete och därmed dess legitimiteten. 

 

5. Forskningsmetod 

I följande avsnitt redovisas och resoneras kring vald metod, urvalsprocessen, genomförandet 

och analys. Detta följs av etiska aspekter som övervägs samt ett resonemang kring validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. 

5.1 Metodval 

Då syftet med studien är att undersöka och få en djupare förståelse för skolkuratorers egna 

upplevelse av sitt arbete och förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande så 

har en kvalitativ metod varit lämplig att använda. I en kvalitativ metod vill forskaren få fram 

innebörden av ett visst fenomen (Widberg, 2002, s. 15). En undersökning med kvalitativ 

metod har intervjupersonernas perspektiv och uppfattning som utgångspunkt och metoden 

möjliggör därmed en fördjupad förståelse för skolkuratorers egna upplevelse av sitt arbete 

(Bryman, 2011, s. 371). För att fånga deras egna, subjektiva upplevelser genomfördes 

semistrukturerade intervjuer då det skapar en möjlighet att vara följsam för deras svar och 

flexibel för det som dyker upp under intervjuerna (Bryman, 2011, s. 413). 

5.2 Urval 

För att få fram ett tillräckligt stort antal respondenter till undersökningen användes det flera 

olika urvalsmetoder. Målet var från början att hitta sex skolkuratorer som arbetade på 
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grundskolor inom Stockholm stad. Avgränsningen till just Stockholm stad valdes med tanken 

att få ett resultat som specifikt kunde kopplas till ett avgränsat område. Från början var tanken 

också att avgränsa studien till skolkuratorer som arbetar med högstadieelever, för att alla 

respondenter skulle ha liknande målgrupp elever och därmed skulle resultatet kunna 

avgränsas och kopplas till skolkuratorer som arbetar med just de årskurserna. Däremot valde 

jag i slutändan att intervjua skolkuratorer i hela grundskolan, oavsett vilka årskurser de har 

elever inom. Orsaken till det var att årskursuppdelning visade sig variera så mycket i de olika 

grundskolorna och skolkuratorer som arbetar i en grundskola kan arbeta med elever i allt från 

förskola till årskurs 9 beroende på skolans uppdelning. Därmed blev det relevant att inte 

avgränsa till endast grundskolor med en specifik årskursuppdelning. 

För att hitta respondenter utgick jag från Stockholms stads lista över grundskolor. Listan hade 

en slumpmässig ordning varpå jag valde de 15 översta skolorna och mailade frågan till 

respektive skolkurator. Därmed blev sannolikheten att kontaktas för att ingå i urvalet 

slumpmässigt för alla personer inom målgruppen. För att få tag på respondenter använde jag 

mig därmed i första hand av ett målstyrt urval. Målstyrt urval är när forskaren väljer ut 

intervjupersoner som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 434). Eftersom 

endast skolkuratorer själva helt kan svara på hur de upplever sitt arbete och deras uppfattning 

av sina förutsättningar till förebyggande och hälsofrämjande arbete så blev valet att kontakta 

just dem målet. Alternativet att till exempel intervjua andra inom elevhälsan eller rektorer 

valdes bort då de saknar den egna upplevelsen av skolkuratorernas arbete, även om de 

möjligtvis kan vara insatta i det organisatoriska arbetet eller andra delar av elevhälsoarbete. 

Till att börja med fick jag svar från två skolkuratorer, varpå en av dem hade en kollega på 

samma skola som också kunde tänkas bli intervjuad. Därmed har valet av intervjupersoner 

även gjorts med hjälp av snöbollsurval vilket innebär att få hjälp av intervjupersonernas egna 

sociala kontakter för att få fler respondenter (Bryman, 2011, s. 434). Eftersom jag endast fick 

tre svar valde jag att kontakta en bekant som arbetar som skolkurator, vilket innebar att jag då 

även gjorde ett bekvämlighetsurval för att få fram respondenter. Bekvämlighetsurval består av 

respondenter som för tillfället finns tillgängliga (Bryman, 2011, s. 194). Denna skolkurator 

arbetade däremot inte inom Stockholm Stad utan i en kommun strax utanför Stockholm. Jag 

övervägde ifall detta skulle påverka studiens resultat med tanke på den avgränsning jag först 

tänkt. Eftersom jag däremot inte hade för avsikt att jämföra skolor eller kommuner var 

avgränsningen att endast kontakta skolor inom Stockholm Stad inte avgörande för studiens 

resultat och denna skolkurator var därmed en relevant respondent för studiens syfte. 
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Trots mitt mål att från början vilja intervjua sex kuratorer övervägde jag att efter de fyra första 

intervjuerna inte söka fler respondenter eftersom jag upplevde att de genomförda intervjuerna 

alla gav liknande information. Däremot valde jag till slut att söka fler respondenter eftersom 

jag dels förlorat 15 minuter av inspelningen från en av intervjuerna samt att två av kuratorerna 

jag intervjuat arbetade på samma skola vilket därmed kan påverka att just de två gett liknande 

utsagor och upplevelser. Så för att vara helt säker på att jag skulle nå en mättnadspunkt, där 

fler intervjuer inte skulle kunna ge ny kunskap eller information kontaktade jag fler 

skolkuratorer (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156). Jag mailade min fråga till tio nya 

skolkuratorer inom Stockholm stad via listan med slumpmässig ordning. Varpå en skolkurator 

svarade och önskade bli intervjuad. Sammantaget hade jag då intervjuer med fem 

skolkuratorer. Skolkuratorerna kom från en friskola i innerstan, en kommunal skola i 

innerstan, en kommunal skola i en stockholmsförort samt en kommunal skola i en kommun 

strax utanför Stockholm. Respondenterna var mellan 25–40 år och hade arbetat mellan 6 

månader och 3 år som skolkurator på den aktuella skolan. Två utav dem hade även arbetet 

som skolkurator tidigare men på annan skola. Tre utav respondenterna hade arbetat med annat 

socialt arbete tidigare efter sin socionomexamen. Tre av kuratorerna hade anställning på 100 

procent, en på 80 procent och en hade anställning på 20 procent.  

5.3 Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes under perioden mitten av november till början av december 

2018. Platsen har varierat helt utifrån intervjupersonernas önskemål. En önskade sitta i ett 

grupprum på socialhögskolan, tre av intervjuerna genomfördes på skolkuratorernas egna 

arbetsplats och en av intervjuerna genomfördes hemma hos intervjupersonen. Intervjuerna 

spelades in med min mobiltelefon, samtidigt som jag förde anteckningar.  

 

Till de semistrukturerade intervjuerna togs en intervjuguide fram som stöd och som låg till 

grund för intervjun. I en intervjuguide tas ett par övergripande teman fram som ska beröras 

under intervjun vilket i denna studie var bakgrund, arbetsuppgifter, organisering och 

handlingsutrymme. Under varje tema formulerades frågor med fokus att få fram de 

intervjuades upplevelse. Intervjupersonerna har däremot haft frihet att utforma svaren på sitt 

sätt vilket inneburit att frågorna inte följt exakt den ordning som intervjuguiden haft samt att 

följdfrågor kunnat ställas beroende på de svar intervjupersonerna gett. Intervjuprocessen med 

semistrukturerad intervjuguide har möjliggjort en flexibilitet och där fokus kunnat läggas vid 
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intervjupersonens tolkning av frågan och vad den upplever är viktigt (Bryman, 2011, s. 415–

419). På detta sätt har jag kunnat möjliggöra att verkligen få skolkuratorernas egna 

uppfattning av det jag frågar samtidigt som jag säkerställt för mig själv att viktiga teman och 

frågor blir ställde.  

5.4 Tematisk analys 

För att analysera det insamlade materialet valdes tematisk analys. Metoden kan ses som ett 

verktyg för forskaren att kunna samla in rikliga och detaljerade data från sitt material samt 

hjälpa till att identifiera och ta ut teman. En stor fördel med tematisk analys är dess flexibilitet 

och möjlighet att ta sig an empirin utan att förlora dess komplexitet (Braun & Clarke, 2006, s. 

78–79). I analysen användes de sex olika faserna som Braun & Clarkes (2006, s. 86–93) 

beskriver för att forskaren ska kunna ta sig an en tematisk analys och hitta mönster och teman 

i sitt material.  

I den första fasen ska forskaren bekanta sig med sitt material vilket gjordes genom 

transkribering och att noga läsa och läsa om det transkriberade materialet. Transkribering 

gjordes inom två dagar från att intervjun genomförts och genomläsning gjordes först en gång 

på dator och sedan två gånger när intervjuernas transkribering skrivits ut på papper. Nästa fas 

innebär att skapa en första kodning av materialet vilket innebar att ta ut relevanta data från 

materialet. Relevant data är sådant som uppfattas som intressant och som kan relateras till det 

som på ett grundläggande sätt beskriver materialets olika delar, det är inte tolkningar utan 

utdrag av materialet. I denna fas gjordes till exempel följande utdrag som kodades till ”prat 

om att tidsbrist hindrar möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete”, ”arbetet 

handlar mycket om att släcka bränder” eller ”de har varierande arbetsdagar beroende på vad 

som dyker upp”.  

I den tredje fasen påbörjas den faktiska analysen då forskaren söker efter teman bland 

koderna. Detta gjordes genom en tematisk mindmap för att organisera koderna till 

meningsfulla grupper. Alla koder skrevs ned och organiserades sen i en mindmap för att se 

vilka som hörde ihop och kunde kombineras till övergripande teman. Detta resulterade i flera 

olika teman och bland annat grupperades ovanstående exempel på koder till ett gemensamt 

tema eftersom de kunde grupperas och kopplas till varandra. Ett annat exempel handlade om 

koderna ”rektorn har huvudansvar och bestämmanderätt”, ”det som styr det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet är rektorn” och ”stöd i arbetet beror på rektorns engagemang” 

som kunde kopplas ihop till ett gemensamt tema. 
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Fas fyra och fem innebär att de teman som hittats gås igenom och definieras för att sedan 

namnges. Analysen resulterade först i tre övergripande teman med olika antal underteman. De 

tre övergripande teman som först hittades var ”Definition och tankar om hälsofrämjande och 

förebyggande arbete”, ”Arbetssituation i praktiken” och ”Förväntningar och stöd”. 

I fas fyra och fem omdefinierades teman flera gånger, de ändrades om och gavs olika namn 

för att på bästa möjliga sätt kunna vara tydliga. Syftet med att arbeta igenom teman, 

omdefiniera och döpa om var att kunna presentera teman som tydliggjorde empirin och ge en 

sammanhängande tolkning av materialet samtidigt som de olika teman skulle vara avgränsade 

från varandra (Braun & Clarke, 2006, s 87–93).  

Efter omarbetningen i fas fem konstaterades det till slut att flera av de underteman som hittats, 

som bland annat ”omgivningens påverkan”, ”osäker kunskapsbas” eller ”otydlig 

arbetsbeskrivning” var svåra att avgränsas till att endast höra till ett övergripande tema. Av 

den anledningen blev det relevant att frångå de övergripande teman och presentera materialet 

och resultatet utifrån varje specifikt tema för sig, utan några speciella huvudteman. 

5.5 Etiska överväganden 

Med tanke på studiens fokus och valet att intervjua skolkuratorer och få deras egna upplevelse 

av sitt arbete berättat för mig kan känslig information om t.ex. arbetsplats, ledning eller 

personliga åsikter aktualiseras under intervjun. Etiska frågor har väckts och etiska 

överväganden har behövt tas i beaktande under forskningsprocessen. 

För att underlätta för forskaren har Vetenskapsrådet tagit fram fyra etiska krav för att 

säkerställa individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att undvika att min forskning 

skulle ha ett oetiskt tillvägagångssätt har jag förhållit mig till de fyra kraven som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att intervjupersonerna ska vara informerade om studiens syfte, 

hur undersökningen ska genomföras och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär 

att intervjupersonerna själva ska godkänna sitt deltagande i studien och då själva godkänna de 

villkor som finns för deras deltagande. Respondenterna jag fick via det målstyrda 

slumpmässiga urvalet fick till att börja med förfrågan om deltagande över mail där 

information om studiens syfte och villkoren för deras deltagande fanns beskrivet samt att 

studien var frivillig. Respondenten jag fick via bekvämlighetsurvalet hade jag diskuterat 

studien med och hen fick då all information muntligt i första hand. Respondenten som kom 



20 
 

via snöbollsurvalet kunde jag inte vara säker på fått all information av sin kollega innan hen 

tackat ja. För att säkerställa att alla respondenter faktiskt var informerade och deltog frivillig 

fick de därför även en beskrivning om studien och villkoren för deras deltagande innan 

intervjun började. Denna information läste alla igenom och skrev under varpå jag då kunde 

vara säker på att informationskravet och samtyckeskravet var uppfyllt.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna har rätt till anonymitet, att forskaren har 

tystnadsplikt samt att materialet hanteras säkert. Nyttjandekravet innebär att den information 

respondenterna gett endast används till studiens syfte. För att säkerställa 

konfidentialitetskravet har allt som kan kopplas till individen avkodats under transkriberingen 

för att inte avslöja respondenternas identitet. Allt annat material som kan kopplas till 

respondenter så som inspelning kommer att raderas efter studien är klar vilket alla 

respondenter fått information om på förhand. Eftersom allt material kommer att raderas när 

studien är klar minskar det risken för att det skulle användas till något annat. Att jag dessutom 

är själv att genomföra studien så hanteras allt material av endast mig vilket minskat risken för 

att materialet skulle hamna hos någon annan. 

5.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

För att se till forskningens kvalitet har begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

inte samma relevans inom kvalitativ forskning som inom kvantitativ forskning varpå fokus 

snarare kommer ligga på studiens tillförlitlighet. Det finns fyra delkriterier när det kommer till 

frågan om tillförlitlighet som har varsin motsvarighet till kvantitativ forskning. Det handlar 

om begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2011, s. 351–353). 

 

Det första delkriteriet rör studiens trovärdighet och lyfter det faktum att det inom kvalitativ 

forskning ofta finns flera möjliga beskrivningar av en social verklighet och då behöver läsaren 

kunna avgöra ifall forskarens beskrivning och resultat är trovärdigt. Eftersom den här studien 

undersöker de egna upplevelserna hos respondenterna är beskrivningen och presentationen av 

deras utsagor av stor vikt för trovärdigheten. För att öka trovärdigheten har jag använt mig av 

respondentvalidering och låtit respondenterna få ta del av transkribering med möjlighet att 

kommentera, stryka eller förtydliga sina utsagor så att de tolkas på rätt sätt. Två av fem har 

bekräftat transkriberingar som de är och en av respondenterna valde att kommentera (ibid, s. 

354–355). 
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För att vidare se till studiens tillförlitlighet handlar det också om att studien ska vara pålitlig. 

För att öka studiens pålitlighet menar Bryman (2011, s. 355) att det krävs ett granskande 

synsätt från forskaren själv samt att det med fördel ska granskas av andra forskare. Ett 

alternativ för att öka pålitligheten skulle kunna vara att vara flera som genomför forskningen 

vilket är en begränsning i denna studie då jag genomför den ensam. Den kommer inte heller 

granskas av andra forskare i den utsträckning som Bryman (2011, s.355) syftar till. Däremot 

är forskningsprocessen och alla delar noga presenterade och utförligt beskrivna med syfte att 

vara så transparent som möjligt samt kan handledarens delaktighet och kommentarer gällande 

de val som görs ses som en granskande del. 

 

När det kommer till överförbarhet kan det också kopplas till extern validitet som rör i vilken 

utsträckning resultatet kan generaliseras till andra situationer eller sociala miljöer.  

Eftersom den här studien studien rör en liten grupp (vilket är normalt inom kvalitativ 

forskning) handlar det om att få ett djup snarare än bredd. Det kan då vara svårt att dra 

slutsatser ifall resultatet kan överföras till andra kontexter och forskaren uppmanas istället 

möjliggöra för läsaren att avgöra resultatets överförbarhet (Bryman, 2011, s.355). Med det i 

åtanke blir begreppet analytisk generalisering som beskrivs av Kvale & Brinkman (2014, 

s.312) i detta fall och i den här studien därför aktuellt att använda. Analytisk generalisering 

handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan ge vägledning för vad som kan ske i en annan 

situation och analysen bygger på de båda situationernas olikheter och likheter. Det är läsaren 

som ska få möjligheten att avgöra om resultatet kan generaliseras till en annan situation 

genom att de själva tar del av detaljerade beskrivningar. För att möjliggöra detta har 

ambitionen varit att välja ut och lyfta fram innehållsrika och fylliga citat. 

 

När det kommer till det Bryman (2011, s.355–356) menar med “möjlighet till att stärka och 

konfirmera” syftas det till att det ska framgå att forskaren t.ex. inte låtit personliga värderingar 

påverka slutsatserna. För att försäkra mig om detta har jag genomgående försökt vara noga 

med att tolkningarna av materialet är förankrade och kopplade till teorin och inte personliga 

värderingar samt att det funnits en transparens av forskningsprocessen så att detta kan förstås 

av läsaren.  
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5.7 Metoddiskussion 

Under studiens början gjordes eftersökning av vilka teorier som kunde vara relevanta att 

använda på studien. Den teoretiska utgångspunkten av nyinstitutionell organisationsteori och 

begreppet handlingsutrymme gjordes efter genomläsning av tidigare forskning och med 

studiens syfte i åtanke, vilket kännetecknar deduktion. Däremot har den kvalitativa ansatsen 

med semistrukturerade intervjuer möjliggjort en följsamhet och även om den teoretiska 

ansatsen till viss del funnits med sedan början av studien är det först efter den tematiska 

analysen som det helt tillförts materialet, vilket speglar induktion (Bryman, 2011, s.26–27).  

Både innan och under studiens gång har professionsteoretiskt perspektiv funnits med som ett 

alternativ för den teoretiska utgångspunkten. Studiens syfte och fokus kan starkt relateras till 

den professionella rollen och med en sådan utgångspunkt och perspektiv skulle studiens fokus 

och analys kunnat ta en annan riktning. Men både innan och under studien reflekterades det 

kring detta och fokuset på de organisatoriska och institutionella ramarna ansågs genomgående 

kunna relateras och analyseras mer med hjälp av den valda och aktuella teorin. Däremot har 

resultatet och analysen haft detta i åtanke och med hjälp av tidigare forskning (Isaksson, 2016; 

Backlund, 2007) lyfts ämnet med det professionsteoretiska perspektivet i beaktande, men utan 

en djupare analys av det. 

Urvalet och dess avgränsning till område och skolkuratorer med relativt kort tid på sin 

arbetsplats har med största sannolikhet påverkat studien och dess resultat. Även om fokus 

varit på att få ett djup snarare än bredd är det möjligt att om en ny studie skulle göras skulle 

det kunna vara intressant att försöka få med skolkuratorer som arbetat olika länge samt i flera 

typer av bostadsområden för att fånga bredden i själva arbetet vilket då skulle kunna innebära 

att resultatet skiljer sig något från den aktuella studien. 

  

6. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultat av den insamlade empirin i åtta olika teman. Till en 

början presenteras hur hälsofrämjande och förebyggande arbete definieras och tolkas. Därefter 

redogörs det för vad i empirin som framkommit gällande arbetsbeskrivningar och 

arbetssituation för skolkuratorerna. Detta följs sedan av vilka olika typer av förväntningar och 

stöd de angav finns från kollegor, ledning och omgivningen samt vad de menade påverkade 

dessa förväntningar. Genomgående till varje tema görs kortare redogörelser för analys som 
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sedan kommer sammanfattas tydligare och diskuteras i den avslutande diskussionen. Empirin 

presenteras med hjälp av citat från alla respondenter som har en egen kod, t.ex. K1 (Kurator1) 

för att läsaren ska veta vem som sagt vad.   

6.1. Diffusa och otydliga begrepp 

I empirin framkom det att alla respondenter upplevde en otydlighet gällande definitionen av 

hälsofrämjande och förebyggande arbete och vad som menades med det rent konkret. Det 

fanns ingen gemensam tydlig definition som alla använde sig utav och det framkom inte 

någon exakt beskrivning som de tyckte sig känna till rent generellt. Det som var gemensamt 

för alla var att hälsofrämjande och förebyggande arbete som begrepp och innebörd var just 

diffusa, övergripande och svåra att beskriva specifikt: 

  

“...Och det är ju svåra begrepp att faktiskt sätta ord på fullt ut. För det är så stort att, det är 

nästan inte greppbart för att..det känns som att det är så himla mycket områden och så 

mycket man ska täcka under det här” – K4 

  

Vidare framkom det att eftersom definitionen och begreppen är diffusa var det inte heller 

tydligt vad som skiljer hälsofrämjande från förebyggande och tvärtom. En av skolkuratorerna 

sa till exempel: “Asså, njae, jag tycker ändå dom går hand i hand. Så jag särskiljer dom inte 

sådär jättemycket.”. Två av de andra skolkuratorerna höll med om att detta då de inte 

särskilde dem och använda begreppen växelvis. De övriga två skolkuratorerna började 

däremot under samtalet reflektera över skillnaden när ämnet kom på tal och menade först att 

det hälsofrämjande kanske var något som skolsköterskan mer ägnade sig åt. Samtidigt som de 

under tiden de pratade kunde känna att det fortfarande var diffust och att allt egentligen är 

förebyggande och att de själva även arbetar delvis hälsofrämjande. En av kuratorerna sa till 

exempel: 

  

“Nej, asså egentligen inte. Det känns som att det hälsofrämjande kanske går lite in på det 

skolsköterskan gör mer än...men det blir ju också förebyggande på något sätt oavsett vad man 

gör. “– K4 

  

Vidare uttryckte en av skolkuratorerna en viss frustration över sådana här typer av begrepp 

eller skrivelser eftersom de just kan tolkas lite hur som helst och de säger ju egentligen 
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ingenting om vad som faktiskt ska göras: “Jaa, jag tänker..det är såna typiska formuleringar 

tycker jag, vad säger dom liksom…?”- K5 

 

När lagar och styrdokument är otydliga menar Svensson (2010, s.67) att det ger ett stort 

formellt handlingsutrymme. Resultatet styrker det Isaksson (2016, s. 59) konstaterat angående 

att det formella handlingsutrymmet är stort i och med att formuleringarna på den legala 

arenan saknar precision. Vilket per automatik skapar ett stort utrymme för tolkning och 

möjlighet till anpassning.  

6.2 Att arbeta individuellt eller strukturellt 

I empirin framkommer det att alla respondenterna är av uppfattningen att enskilda samtal med 

elever ingår i deras uppdrag. Majoriteten ansåg att det var en viktig del av deras arbete och det 

som kunde uppta mycket av deras arbetstid. Uppfattningen eller inställningen till hur stor del 

av arbetet det bör ta var däremot lite olika. En av skolkuratorerna sa till exempel: 

  

”Ja men asså, huvudsakliga är ju, asså dels har ju vi i uppdrag att faktiskt jobba 

förebyggande och mitt huvudsakliga område är ju trygghet. Så det är ju någonting som jag 

ständigt hela tiden tänker på. Vad är det vi behöver. Men enskilda samtal tar ju väldigt 

mycket tid. Och det känner jag är ett stort behov av det, och det vill jag liksom inte släppa helt 

och hållet.” – K3  

  

Medan en av de andra menade att även om det delvis var hens uppgift att ha individuella 

samtal så är det inte huvuduppdraget. Om hen inte prioriterade och la tid på det förebyggande 

arbetet och den planering som det kräver så skulle hen kunna sitta i endast enskilda samtal 

hela dagarna: 

  

”Men framförallt tänker jag att min roll när det gäller individ är att de får rätt vård, om det 

är vård dom ska ha nån annanstans. Väldigt mycket är ju inte skolrelaterat överhuvudtaget. 

Och jag tror mycket mer att är jag en kurator på x-antal elever, så behöver jag jobba 

förebyggande och jag behöver jobba på gruppnivå. Jag kan inte ta varenda elev som mår 

dåligt. Det blir en orimlighet. Därför tror jag att jag gör ett bättre jobb på gruppnivå.” – K5  
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När det kommer till det hälsofrämjande och förebyggande arbetet finns det en gemensam 

uppfattning och förståelse hos alla respondenter att de bör och ska arbeta mer strukturellt men 

att det är svårt att veta exakt vad det innebär i praktiken. Det finns en del liknande drag i deras 

arbetssätt samtidigt som vissa delar skiljer sig markant åt mellan respondenterna. Angående 

hur deras arbete är utformat och deras tolkning av sitt uppdrag finns det en någorlunda 

gemensam uppfattning hos alla att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet behöver ske 

ute i klassrummen, antingen att skolkuratorn själv kommer in och pratar om vissa ämnen eller 

att det integreras i den dagliga undervisningen. Alla skolkuratorer nämnde också värdegrund 

och trygghet som en viktig del i deras arbete ut mot alla elever och att det handlar om att alla 

på skolan ska jobba tillsammans. 

  

“Asså jag tänker att det är det arbetet som liksom går ut till alla elever. Att det är dom som 

når..det är inga insatser riktade mot en person eller en grupp utan det är där vi jobbar med 

värdegrund och arbetsmiljö för alla. Aa, nog så, det är riktat till alla, alla ska med” – K2 

  

Vidare lyfter alla skolkuratorer på något vis vikten av att dem som kuratorer finns tillgängliga, 

syns och är närvarande. En skolkurator menade att synas och att det är okej att bara “hänga” 

på hens rum är bra för att knyta kontakter eftersom det kan underlätta för eleverna att söka 

upp hen vid senare tillfälle om behov skulle uppstå. Två andra pratade också om att de 

försökte lägga tid på att vara ute i till exempel cafeterian med syftet att finnas till hands, synas 

och kunna fånga upp ifall något händer. En av kuratorer har också startat ett projekt där hen 

ska träffa alla skolans elever för korta individuella samtal med anledning att få bort tabun att 

prata med kuratorn. 

 

Alla tyckte att de behövde visa sig tillgängliga och några menade specifikt också att om de 

visade sig på skolan så kunde det underlätta för eleverna att söka kontakt vilket delvis kunde 

vara en del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. En av kuratorerna som arbetar på 

en skola där hen inte hade ett eget rum kom in på att det påverkar möjligheten att vara 

tillgänglig för elever och att det egentligen då också påverkar möjligheten till det 

hälsofrämjande arbetet eftersom eleverna inte vet var de ska vända sig och kanske då håller 

sin problematik inne tills det istället blir akut och uppdagas på annat vis. 

 

Av empirin rörande ovanstående område framkommer det att skolkuratorerna tolkar hur det 

hälsofrämjande och förebyggande arbete bör utföras relativt lika varandra i bred bemärkelse. 
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Det finns en grundläggande syn på att trygghet och värdegrund är viktiga delar i framförallt 

det förebyggande arbetet och att det delvis behöver integreras i den dagliga undervisningen. 

Att alla skolkuratorer pratade om att vilja finnas tillgängliga och synas ligger helt i linje med 

tidigare forskning som också lyfter skolkuratorernas vilja att göra det mer när det kommer till 

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet (Lindblad & Backlund, 2017; Isaksson & 

Sjöström, 2017; Guvå & Hylander, 2012).  

6.3 Otydlig arbetsbeskrivning  

För alla respondenter visade det sig att det även fanns en otydlighet i deras arbetsbeskrivning 

på skolan. Några hade en som de inte upplevde var uppdaterad medan andra kunde tycka att 

det var ungefär samma innehåll som i lag och riktlinjer. Att deras fokus bör vara 

hälsofrämjande och förebyggande men någon vidare precisering fanns inte vilket innebar att 

beskrivningen inte riktigt gick att ta fasta på och en av skolkuratorerna menade till exempel 

att det framförallt påverkade när hen skulle börja sin anställning:  

 

“Nää, det har varit väldigt luddigt. Vilket har varit väldigt frustrerande som helt ny och 

oerfaren. Ja men vad är det jag ska göra egentligen”. – K1 

 

En annan förklarade att det såklart skapade mycket utrymme men att det på samma gång blir 

svårt då det hänger på en själv att vara påhittig:   

  

“Det är ju ingenting som säger att du måste göra just den här uppgiften eller berätta om just 

det här utan det är ju upp till mig att bestämma vad jag tycker är förebyggande egentligen. 

Vilket också är jättesvårt ibland för det är inte alltid man kommer på saker att säga” – K4  

  

Fyra av fem respondenter berättade också att de själva känner en frustration över att det är så 

diffust och att de har suttit tillsammans med elevhälsoteamet för att försöka tydliggöra 

arbetsbeskrivningen. Några har suttit tillsammans med rektor och andra har gjort det på eget 

initiativ för att sen kunna lägga fram det till rektorn som förslag. 

  

“Nä asså vi känner nog snarare att det behövs, för att det är alltid diffust, vad är en 

skolkurator, och vad ska en skolkurator göra och jag nämnde tidigare vi har ju en träff och 

dom gör liksom något helt annat än vad jag och xxx (kuratorkollegan) gör om dagarna. Det 
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beror helt..det är så stort och brett och olika så att vi kände, vi kände ett behov. Vi behöver se 

över det här” – K3 

  

När det vidare kom till ämnet om att utvärdera och analysera arbetet visade det sig vara 

vanligare att i elevhälsoteamet utvärdera individuella insatser som satts in men att det inte var 

lika stort fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Ett genomgående resultat var 

att utvärderingar efterfrågades eller helt saknades i förhållande till det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Tre av respondenterna har specifikt själva bett ledningen om hjälp att 

hitta en struktur och möjlighet att analysera det arbetet och två av respondenterna upplevde att 

de var på god väg: “Finns det idag, nej, håller vi på att jobba för det, Ja, skulle jag säga”. – 

K2  

 

Studiens resultat gällande vag arbetsbeskrivning och relativt stor brist på analyserande 

utvecklingsarbete tyder på att det formella handlingsutrymmet är stort även på själva 

arbetsplatsen (Svensson, 2010, s. 67). Även detta går i linje med Isakssons (2016, s. 60) 

resultat från tidigare forskning som också bekräftar resultatet att den höga graden 

handlingsfrihet kan upplevas som problematisk. Avsaknaden av tydlig arbetsbeskrivning och 

framförallt frånvaron gällande utvärdering och analys av arbetet tyder på att skolan som 

organisation inte alltid ser till att möjliggöra ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för 

skolkuratorn. Ovanstående resultat kan kopplas till nyinstitutionell organisationsteori och 

framförallt lösa kopplingar (Meyer & Rowan, 1977). Den redovisade empirin om vag 

arbetsbeskrivning och bristande utvecklingsarbete innebär att skolan som organisation inte 

möjliggör eller vägleder skolkuratorn till ett hälsofrämjande och förebyggande arbete vilket 

innebär en lös koppling mellan den formella strukturen och det som sker i praktiken. 

Resultatet visar också att skolkuratorerna själva strävar efter att fylla ut det formella 

handlingsutrymmet vilket tyder på att de försöker skapa sig en tydligare roll och därmed öka 

sin legitimitet. 

  

En otydlig arbetsbeskrivning, bristande vägledning och avsaknad av strukturerat 

utvecklingsarbete påverkar det dagliga och praktiska arbetet för skolkuratorerna. Effekten 

enligt flera av informanterna blir att deras uppgifter påverkas av det som händer och sker i 

stunden, det blir individbaserat och akutstyrt. 
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6.4 Akutstyrt arbete  

Fyra av fem skolkuratorer lyfter uttryckligen att arbetet antingen är akutstyrt eller att det inte 

finns tid för att hinna med allt de borde. Framförallt, menar de, att det innebär att det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet blir lidande. En av skolkuratorerna säger: 

  

“För mig är det nog väldigt mycket verksamheten som påverkar. Och anledningen till varför 

mina dagar inte ser ut som på dom flesta dagarna, asså det är ju att allt är behovsstyrt 

egentligen. Och tyvärr så har det ju varit så den här terminen så har det varit väldigt mycket 

konflikter och det blir ju så att då lägger jag väldigt mycket tid på det. För det har varit 

väldigt mycket släcka bränder. Så jag skulle säga att verksamheten styr nog mig väldigt 

mycket i hur mina dagar ser ut. Det kan vara allt från att det har hänt något som gör att jag 

behöver ha gruppsamtal två veckor framåt för att den här konflikten behöver redas ut.” – K3  

  

En av de andra skolkuratorerna nämnde att trots att de har ett avsatt elevhälsoteamsmöte varje 

vecka specifikt med fokus på att prata om hälsofrämjande och förebyggande arbete så är det 

svårt att alltid få till eftersom “det har blivit mycket släcka bränder prat.”. De andra 

kuratorerna lyfter problematiken med att arbetet bland annat gärna ska ske ute i klassrummet 

eftersom det ska genomsyra det dagliga arbetet men det är inte alltid möjligt att till exempel 

komma in och ta lektionstid från lärarna: 

 

“Ja sen kan det vara svårt att hitta tiden till allt man vill göra. För man vill inte ta för mycket 

lektionstid, varken från eleverna eller lärarna. Så det kan ju vara ett hinder.” – K4 

  

Ett avvikande resultat i empirin är en av skolkuratorerna som till skillnad från de andra 

upplever sig hinna göra det förebyggande arbetet i ungefär den utsträckning hen själv vill. 

Den respondenten hade arbetat som skolkurator tidigare och när hen började på den 

nuvarande skolan så var det uttalat att fokus skulle vara förebyggande och att utforma det var 

en del av arbetsuppgiften. Hen jobbar på en stor skola med många elever och har för sig själv 

insett att det inte är möjligt att gå in i individuella samtal allt för mycket även med en 

heltidsanställning. Trots den enskilda skolkuratorns inställning kunde däremot situationer och 

perioder dyka upp även för hen då det blev överbelastning när akuta ärenden dök upp. Så trots 

denna skolas och skolkurators tydliga inriktning på arbetsuppgiften finns det en viss risk för 

att arbetet kommer styras av akuta situationer trots aktiv prioritering och fokus på 
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förebyggande arbete, men upplevelsen av hur mycket tid det tog var definitivt mindre än hos 

de övriga respondenterna. 

 

Om vi ser till detta område i resultatet kommer en annan aspekt av handlingsutrymmet upp till 

ytan. Att skolkuratorn hanterar allt som akut dyker upp och ’släcker bränder’ kan kopplas till 

att det finns en föreställning om att det är just skolkuratorns uppgift att ta hand om sådana 

situationer vilket vi kan se utifrån det informella handlingsutrymmet. Det informella 

handlingsutrymmet relateras till hur ens handlande mottas inom organisationen och att 

skolkuratorn tar hand om de akuta situationerna kan ses som avlastande för andra och 

uppfylla deras föreställningar om skolkuratorns uppgift (Svensson, 2010, s. 69). Att vara 

effektivt och hantera akuta ärenden innebär att skolkuratorn lever upp till andras 

förväntningar och på så sätt blir det ett sätt att öka legitimiteten. Effekten blir däremot att det 

praktiska arbetet är löst kopplat från det som skolan säger att de ska genomföra och det 

skolkuratorerna vill göra. Detta resultat kan alltså också ses i ljuset av nyinstitutionell 

organisationsteori och begreppet lösa kopplingar (Meyer & Rowan, 1977). För att ge en 

tydligare förklaring till detta kan vi ta exemplet från empirin om att det på en av skolorna 

fanns avsatt tid för elevhälsoteamet att planera för det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet men enligt informanten prioriterades det bort och i praktiken kom förebyggande och 

hälsofrämjande arbete inte på tal i den utsträckning det skulle göra enligt denne. 

6.5 Konfliktlösaren 

Att arbetet är akutstyrt kan vi av ovan resultatet som nämnts förstå delvis beror på en 

bristande struktur och arbetsbeskrivning. Men det finns fler aspekter inom skolans 

organisation och institution som påverkar det dagliga arbetet för skolkuratorn. När vi ser till 

kontakten med kollegor visar resultat på en tydlig förväntan på vilken roll skolkuratorn ska 

spela, framförallt finns denna förväntan från pedagogerna. 

 

Alla skolkuratorerna uttryckte att de kände andras förväntningar på deras arbete, vilket enligt 

några bland annat grundar sig i att deras professionella roll är otydlig. Den största 

förväntningen fanns från pedagogerna på skolan som, enligt skolkuratorerna, är av 

uppfattningen att skolkuratorn finns till för att lösa alla konflikter mellan elever och att de kan 

ta hand om alla problem på både grupp och individnivå: 
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“Men det minns jag när jag kom så var ju alla, eller många mentorer var bara så här; men 

gud vad skönt att du är här, typ som att nu kommer kuratorn och löser allt. Och ja kände 

hjälp, jag kan ju ingenting.” – K1 

  

“Ja vissa tror att jag kan trolla. Att jag kan göra det bra över en dag liksom. Men det 

fungerar ju inte så riktigt.” – K4 

  

En problematik i dessa förväntningar innebär enligt skolkuratorerna att det ökar 

arbetsbelastningen för dem. Alla respondenter upplevde att lärarna på något sätt förväntade 

sig att skolkuratorn skulle ta hand om situationer som de menade att lärarna lika gärna kunde 

eller borde hantera själva. Många gånger grundar det sig i att de framförallt i början av sin 

anställning varit mer benägna att vara hjälpsamma. Det upplever flera av respondenterna har 

lett till att skolkuratorn blivit den i organisationen som andra kunnat lämpa över sådant som 

man haft svårt att hantera. Det i sin tur menar några utav dem har lett till att de har formats in 

i en viss roll som varit svår att ändra på: 

 

“Som när det är väldigt små grejer så är det egentligen mentorns uppgift eller den som ser 

det som händer att dom ska ta tag i det och det har vi pratat om mycket men det känns lite 

som att dom är konflikträdda. Dom vill inte behöva ringa till föräldrar och berätta vad eleven 

har gjort eller vad den har blivit utsatt för och då är det lätt att lämna över det på mig. Så får 

jag sitta och skriva kränkningsanmälningar hela dagarna istället. När det egentligen är lika 

mycket deras ansvar att skriva dom anmälningarna.” – K4 

  

En av respondenterna kände en tydlig förväntan från framförallt pedagogerna att 

skolkuratorns uppdrag är av traditionell karaktär, en “mystant” som eleverna kan gå och prata 

med, en samtalstearapeut som endast sitter på sitt rum. Två av de fem skolkuratorerna 

uttryckte explicit också en känsla av motstånd från pedagogerna angående att följa 

skolkuratorns råd och tips om hur de skulle kunna anpassa undervisningen för elever med 

speciella behov eller att pedagogerna visade bristande vilja att delta på de projekt som 

skolkuratorn tagit fram i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Två av de andra 

skolkuratorerna uttryckte inte detta ordagrant men kunde däremot känna att deras möjlighet 

till att arbeta hälsofrämjande och förebyggande hindrades eftersom pedagogerna inte förstod 

att deras tid behöver läggas på den typen av arbete och därmed att det inte kunde vara 
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skolkuratorns ansvar att alltid vara tillgänglig för att lösa alla konflikter eller finnas till för 

samtal jämt.   

  

“...nackdelen blir också att det är den personen som är tillgänglig som ser allting, som oftast 

är med eller man vet att man kan rycka och dra i mig. Så att där är ju en väldigt fin 

balansgång. Och jag tror att det behövs vara klart och tydlig från skolledningen, hur vill man 

använda kuratorerna, för att som sagt vi ska ju jobba hälsofrämjande, vi ska ju jobba 

förebyggande, men i verkligheten så försvåras det enormt mycket, när det ser ut som det gör.” 

– K3 

  

Viktigt att förtydliga var att det inte direkt var tydliga konflikter mellan pedagoger och 

skolkuratorn, utan många gånger uttryckte skolkuratorerna att de kände stöd eller uppmuntran 

från sina kollegor. Men de menade att det fanns en grundläggande förväntning och 

föreställning om vad skolkuratorn ska göra som påverkade deras arbetsuppgifter så pass 

mycket eftersom de ständigt fick förhålla sig till förväntningarna på något sätt.  

 

Vidare framkom det i empirin också att alla respondenter uppgav att de mer eller mindre hade 

en känsla av att deras arbete påverkades av att de var ensamma i sin profession på skolan. De 

kunde känna sig ensamma eller motarbetade eftersom det var svårt att hävda sin plats och det 

arbete de vill göra. Just med anledning av att det övergripande syftet på skolan är 

undervisning och att deras profession som socionomer i skolan arbetar utifrån ett annat syfte 

så behöver de hela tiden förhålla sig till det i sitt arbete. En av kuratorerna sa: 

 

“Mm, jag brukar tänka att det känns ganska ensamt att vara kurator på skolan. För du är den 

enda socionomen, du är den enda med din utbildning och du är nästan den enda som inte 

jobbar med pedagogik i en pedagogisk verksamhet.” - K5  

 

Även om de flesta kände en samhörighet och ett stöd från elevhälsoteamet som de mer kunde 

relatera till än till pedagogerna, så hade de andra inom elevhälsoteamet inte exakt deras 

synsätt eller fokus.  

 

”Ja men helt klart ensamt. Det var bara jag som hade den professionen på hela skolan och 

jag kände att jag som kom från socialtjänsten som jobbar i team och alltid, ja men minst 20–

30 personer som gjorde samma sak som en själv gjorde. Så det var ju en enorm omställning 
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att komma helt själv. Och framförallt, asså skola det blir en helt ny värld. Det är ju bara 

pedagoger och dom har ju sitt perspektiv...” – K3 

 

Av resultatet framgår det att skolkuratorerna är utsatta för omgivningens påverkan och 

framförallt av pedagogerna inom organisationen. Även om de själva inte håller med eller 

alltid anpassar sig efter pedagogernas föreställningar och förväntningar så begränsas det 

informella handlingsutrymmet eftersom skolkuratorn alltid behöver förhålla sig till hur 

kollegorna uppfattar och mottar deras arbete (Svensson, 2010, s. 70). När det kommer till 

skolkuratorernas upplevelse av att vara ensamma i sin profession styrker tidigare forskning att 

skolkuratorerna har en perifer position på skolan och är omgärdande av starkare professioner 

(Isaksson, 2016, s. 15). Backlund (2007, s 285) menar att detta kan vi förstå utifrån att 

skolkuratorn saknar en egen teknologi. Det vill säga att de saknar egna specifika 

arbetsmetoder eller uppgifter som endast kan utföras av skolkuratorn. När det finns en vaghet 

kring vad som avgränsar skolkuratorns insatser från andras blir de mer beroende av att få 

legitimitet från andra. Att leva upp till andras förväntningar betyder att de blir begränsade i 

det informella handlingsutrymmet men det kan ibland upplevas som ett måste för att få 

legitimiteten. 

6.6 Bristande kunskapsbas 

Två av skolkuratorerna lyfte explicit problematiken med att socionomutbildningen helt saknar 

förberedelse för skolkuratorsyrket. När de kommer till en arbetsplats utan en tydlig 

arbetsbeskrivning, menar de att det blir det svårt att faktiskt veta vad som förväntas av en och 

vad en ska göra.  

 

“Och framförallt förstår inte folk att det finns i princip ingenting på socialhögskolan i alla 

fall när jag gick där som förbereder mig överhuvudtaget för att bli skolkurator. Och det tyckte 

jag var markant när jag började jobba” – K5 

 

En annan av respondenterna sa också:  

 

“Ja precis i skolan har det ju varit väldigt lite, typ inget alls skulle jag säga, kanske nånting, 

nån gång. Men nej det här är ju sånt som jag har lixom tagit reda på själv” – K1 
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Tre av kuratorerna lyfte att i det rent praktiska arbetet så tar de mycket hjälp av hemsidor och 

till exempel facebookgrupper för att få inspiration på vad en skolkurator ska göra samtidigt 

som det inte alltid känns bra eftersom det är svårt att veta kvaliteten på det som delas: 

  

“Sen finns det ju, asså det finns så mycket som man kan göra. Internet svämmar ju över med 

övningar, tips och råd. Det jag tycker är svårt är snarare vad är det som är bra då. Ja, här 

finns det ju jättemycket, men man vill ju ändå har någon form av evidensbaserat, eller att det 

liksom ska funka.” – K1 

 

En av skolkuratorerna berättade att hen studerade vid sidan av arbetet med ämnen som var 

relevanta för skolkuratoryrket och specifikt för ämnen som kunde lyftas inom det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Denna skolkurator menade att hen upplevde en 

trygghet i sin roll bland annat på grund av detta då det innebar en hen var uppdaterad och 

hade specialkunskap inom specifika ämnen.  

 

Ovanstående exempel visar på att fortsatt utbildning och längre erfarenhet kan bidra till ökad 

legitimitet då det stärker den professionella rollen och individens trygghet i sitt arbete. När 

legitimitetsbärande resurser som till exempel en tydlig arbetsbeskrivning saknas blir 

erfarenhet och utbildning av större vikt. Det vi kan tolka av detta är delvis att 

skolkuratorsyrket med dess fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete lätt kan bli 

personstyrt eftersom det hänger på skolkuratorerna själva att skapa sig den bas de behöver när 

grundutbildningen inte ger de förutsättningar som krävs. Detta resultat ligger också i linje 

med Backlunds studie (2007, s. 285) att eftersom skolkuratorer saknar egen teknologi krävs 

det att de får sin legitimitet på annat sätt. 

6.7 Att ligga rätt i tiden 

Det finns som nämnts ovan flera faktorer som ligger till grund för vilka ämnen och vilket 

fokus skolkuratorn ska ha i sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Något som också 

kom på tal av flera respondenter var hur området skolan låg i och där eleverna bodde 

påverkade. En som tidigare hade jobbat utanför Stockholm nämnde till exempel att det var en 

annan stämning bland eleverna på den skolan hen nu arbetade på och att det påverkade 

arbetet. En av de andra kuratorerna sa: 
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“aa asså det är ju ett faktum att den här skolan ligger i ett socioekonomiskt utsatt område och 

det speglas i våra elever, skulle jag säga. Och det påverkar ju vårat arbete i och med att vi 

som skola, vi måste vara kompensatorisk för det som dom här eleverna inte får med sig 

hemifrån. Vilket är..det blir ett mycket större uppdrag då än för en skola som ligger i 

innerstan kanske” – K2 

  

Vidare framkom det i empirin att skolkuratorernas arbete och vilka ämnen de tog med in i 

arbetet hade en koppling till det som det allmänt togs upp i samhällsdebatter. Det talades om 

att vissa ämnen var viktiga att lyfta bland eleverna eftersom de var aktuella och att skolan 

hade ett ansvar att uppmärksamma dessa ämnen för eleverna. En av skolkuratorerna sa till 

exempel följande: 

  

”Ja just dom temana för att det ligger så i tiden, det är så aktuellt. Som Metoo, det blev ju 

väldigt, jaa man fattade ju att vi behöver göra något, vi behöver lyfta det här. Och med 

nätmobbning, det är ju någonting som försiggår dygnet runt, hela tiden. Det är så stor del 

av..asså våra barn bor ju på nätet. Och vi kan inte blunda för det, vi måste ta itu med det.” – 

K1 

  

En skolkurator nämnde också att vissa ämnen ska man prata om i skolan och att hen kunde se 

en skillnad från när hen själv gick i skolan. Till exempel genus hade hen själv aldrig pratat om 

under sin skoltid men nu var det tydligt att det skulle ingå i undervisning och till exempel vara 

en del av temaveckor. En av de andra skolkuratorerna nämnde också att det underlättade 

arbetet att de ämnen hen fokuserade på i sitt arbete låg rätt i tiden: 

 

”Men jag upplever nog generellt ändå att det är ganska fritt så, och eftersom mina ideér 

ligger så extremt rätt i tiden. Asså som sagt det var inte ens ett år sedan som skolverket gick 

ut och sa att vi måste jobba med det här… och Meeto. Så jämställdhetsfrågor, matchonormer, 

hbtq, allt det där, det är så aktuellt. Så jag vet inte riktigt, det är ganska svårt att 

ifrågasätta.” – K5 

 

I ovanstående resultat tyder empirin på att ämnen som ligger rätt i tiden mer eller mindre 

påverkar det skolkurativa arbetet. Skolkuratorerna upplever också att elevernas mående och 

beteende påverkas av var de bor, skolans plats och att de behöver anpassa sitt arbete efter de 
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förutsättningar och platsspecifika behov eleverna har. Vidare finns det fler faktorer som 

utöver att täcka upp för elevernas behov påverkar det dagliga arbetet. Resultatet visar att 

samhällets syn på vilka normer och värderingar som ska gälla också påverkar vad skolan bör 

tillgodose eleverna. Att vara mottaglig och följsam för samhällsdebatten kan vara ett sätt för 

skolan som organisation att bli positivt sedd av omgivningen eftersom en 

människobehandlande organisation är beroende av omgivningen för att erhålla sin legitimitet 

(Hasenfeld, 2010, s.10). Vidare kan skolans beroende av omgivningen och anpassning till 

rådande normer ses ur nyinstitutionell organisationsteori och rationaliserade myter. I en 

institutionell organisation som skolan är erhålls legitimiteten genom att anpassa arbetet efter 

institutionella föreställningar om hur organisationen bör se ut och arbeta och inte 

nödvändigtvis vad som är mest effektivt. Det finns en risk att de teman och ämnen som väljs 

inte nödvändigtvis är det bästa eller mest effektiva för ett hälsofrämjande och förebyggande 

arbete men samhällets föreställning om att skolan behöver täcka upp för detta kan göra att 

skolan förhåller sig till dessa ämnen och på så sätt får sin legitimitet (Meyer & Rowan,1977). 

Det blir även tydligt i denna studie att skolkuratorernas egna arbete och val av ämnen blir 

svårare att ifrågasätta om de ligger rätt i tiden och därmed ett sätt för dem själva att hävda sin 

egen legitimitet.  

 

6.8 Rektorns engagemang är avgörande 

Vidare framkom det at mycket av förutsättningarna i arbetet också påverkas av ledning och 

rektorn. Beroende på vilket stöd skolkuratorerna har i sitt arbete och vilket engagemang 

rektorn har påverkar möjligheterna att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Tidigare citat 

från en skolkurator visar att ju tydligare skolledningen är angående vilken roll skolkuratorn 

ska ha, desto lättare blir det att förhålla sig till kollegors förväntningar. 

  

Informanterna i studien beskriver samtliga att de fått nya rektorer under sin arbetstid. För fyra 

av dem har rektorn på skolan bytts ut och för en utav dem har omorganisering av elevhälsan i 

kommunen inneburit att hens chef nu finns via kommunen men att rektorn på skolan 

fortfarande har övergripande ansvar och är som skolkuratorns handledare istället. Alla 

respondenter upplevde att beroende på rektor så påverkas arbetet eftersom de kommer in med 

sitt eget fokus, engagemang samt olika uppfattningar om skolkuratorns arbete. 
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“För rektor styr ju också väldigt mycket. Jag tänker, nu när jag har varit med om tre stycken 

rektorer så förstår jag ju att dom har ju såklart deras vision och lite agenda över hur dom vill 

att skolan dels ska styras med hur det ska se ut, så det har jag ju också förstått att det kan ju 

vara jätteolika.” – K3 

  

Alla skolkuratorer känner också att de har en stor frihet i sitt arbete, att deras rektor har stor 

tillit till vad dem gör men att detta också är en svårighet eftersom det fortfarande är rektorn 

som bestämmer i slutändan. Det verkar finnas en problematik och obalans vad gäller att 

skolkuratorerna delvis styr sitt eget arbete och mycket av initiativen ska komma från dem, 

samtidigt behöver de anpassa sig till vad deras rektor tycker de ska göras och inte göra. 

  

“Det är rektorn som bestämmer i slutändan, det är hen som har ansvar för skolan och det är 

därför hen också som bestämmer vad vi får och inte får göra. Eller vad vi ska och inte ska 

göra liksom. Och ibland så känns det...ibland så tycker jag att det kan var väldigt lätt att få 

igenom förslag och ibland så är det väldigt svårt och det har jag inte riktigt kunna sätta 

fingret på när, vad som är skillnaden...”- K2 

  

En skolkurator poängterade specifikt hur viktigt det varit för hen i början av sin anställning att 

rektorn lyfte hen och att hen kände sig uppbackad av rektorn när det kunde komma upp 

diskussioner eller föreställningar om skolkuratorns arbete från andra kollegor. 

  

“Och det kanske dom inte vara vana vid att en kurator gjorde och jag har ju aldrig varit 

skolkurator så jag tänkte att jag börjar om och jag vill göra så här. Så att det tog ett tag, men 

det är återigen, jag hade ju en rektor som lyfte upp mig väldigt mycket så jag fick ju liksom 

hur mycket plats som helst. Så att det är, asså rektor gör otroligt mycket.” – K3 

 

Ovanstående visar tydligt att rektorn har en avgörande roll för skolkuratorernas arbete och 

legitimitet, precis som tidigare forskning konstaterat (Linblad & Backlund, 2017; Isaksson, 

2016; Guvå & Hylander, 2011). Det är rektorn som i slutändan bestämmer vad som ska göras 

och inte göras och ju bättre samarbete och förståelse det finns mellan rektor och skolkurator 

desto lättare verkar arbetet bli. I resultatet vad gäller handlingsutrymmet kan vi se en 

balansgång för skolkuratorerna då rektorn många gånger verkar ge ett stort formellt 

handlingsutrymme, att skolkuratorn rent retoriskt har frihet att komma med idéer och utforma 
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arbetet. Däremot begränsas denna frihet av det informella handlingsutrymmet då det för alla 

upplevs som att det trots allt ändå hänger på att det går i linje med rektorns vision och 

slutgiltiga beslut (Svensson, 2010, s. 67–70). Det finns även en stark koppling till det faktum 

att rektorn är en avgörande legitimitetsbärande resurs för skolkuratorerna. Ju mer stöd rektorn 

ger och desto mer rektorn lyfter skolkuratorerna, desto mer legitimitet får dem för sitt arbete 

och kan då känna sig tryggare i sina uppgifter när det kommer till relationen till övriga 

kollegor eller omgivning. 

7. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad skolkuratorer själva upplever påverkar 

deras möjlighet till förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Till syftet har tre 

frågeställningar utformats som i följande diskussionsavsnitt ska försöka besvaras med stöd av 

empiri, teori och tidigare forskning.  

 

Utifrån uppsatsens frågeställning om definitionen av hälsofrämjande och förebyggande arbete 

har det undersökts vad skollagen (SFS 2010:800) syftar till när den säger att elevhälsan främst 

ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Genom att ha undersökt både propositionen till 

lagen (prop. 2009/10:165) samt vägledande dokument (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016) 

kan det konstateras att det finns en generell definition som innebär att hälsofrämjande arbete 

ska stärka eller bibehålla det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos elever medan 

förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa (Socialstyrelsen och Skolverket, 

2016, s.89–91). Den generella beskrivningen är otydlig och kan uppfattas som svår att tolka 

och använda i det praktiska arbetet, rättsläget är därmed oklart. Empirin styrker detta eftersom 

alla skolkuratorerna upplever det som komplext att veta vad lagen faktiskt innebär och hur en 

exakt ska definiera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det är svårt att utifrån 

empirin få en enhetlig bild om hur begreppen definieras av skolkuratorerna själva eftersom de 

ofta talar om dem växelvis och menar att det är svårt att definiera begreppen specifikt. För att 

förstå hur de definierar eller i alla fall tolkar begreppen kan vi se till hur de anser att ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbete bör genomföras. Även här skiljer det sig delvis åt 

vad gäller vilka ämnen som ska lyftas, men en gemensam tolkning hos alla är att ett sådant 

typ av arbete ska rikta sig mot alla elever och gärna utföras i klassrummet.  

 

Den vaga definitionen från lag och vägledande dokument gällande hur ett hälsofrämjande och 

förebyggande arbete ska genomföras skapar ett stort formellt handlingsutrymme (Svensson, 
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2010, s.68). Eftersom alla skolkuratorer också hade en bristande arbetsbeskrivning eller helt 

saknade det blir det formella handlingsutrymmet fortsatt stort då det inte finns mycket som 

styr eller bestämmer vad som bör eller inte bör göras. Inga eller otydliga arbetsbeskrivningar 

upplevdes som delvis positivt då de kunde känna större frihet att bestämma och styra arbetet 

själva. Men precis som tidigare forskning av Isaksson (2016, s. 60) upplevde skolkuratorerna 

inte att friheten kunde upplevas problematiskt då ökat handlingsutrymme snarare innebar 

bristande vägledning och kontroll. 

 

Skolkuratorernas arbete och handlingsutrymme har vidare påverkats av hur deras handlingar 

mottas från andra framförallt inom organisationen. Det gäller det informella 

handlingsutrymmet som styr hur mycket frihet de upplever sig ha (Svensson, 2010, s. 69). 

Empirin visar på tydliga begränsningar i det informella handlingsutrymmet då skolkuratorerna 

upplever att framförallt pedagogerna på skolan har förväntningar på dem att lösa konflikter 

och avlasta pedagogerna från till exempel kränkningsärenden. Skolkuratorernas arbete 

påverkas i stor utsträckning av detta eftersom det samtidigt finns en otydlighet i den formella 

strukturen om vad deras roll och arbete ska innebära. Om skolkuratorn är osäker på sin roll 

blir hen helt i händerna på det som dyker upp i stunden så som akuta konflikter och 

individbaserat arbete. Detta eftersom det informella handlingsutrymmet är begränsat, rollen är 

oklar och förväntningarna från kollegor präglar det dagliga arbetet. Effekten kan då bli att 

arbetet blir mer individinriktat snarare än strukturellt med fokus på förebyggande och 

hälsofrämjande eftersom det finns en oklarhet i vad som bör vara fokus.  

 

Om vi ser till vad som framkommit i empirin och vad den allmänna målsättning och 

vägledningen faktiskt säger så kan vi konstatera att den här problematiken inte kan eller ska 

lösas av skolkuratorn själv. Däremot är det enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016, 115) 

upp till varje skola att själva hitta en arbetsstruktur för det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet vilket innebär att skolkuratorns reella handlingsutrymme i det stora hela påverkas av 

ledning och rektorn. När vägledningen är diffus blir det upp till varje skola genom rektor och 

skolkurator att tillsammans hitta en lösning och struktur på arbetet. Empirin visar tydligt på 

hur avgörande rektorn är för skolkuratorns roll och arbete. Den slutsats vi kan dra av detta är 

att när rektorn har en vision och ett engagemang likt skolkuratorn blir det informella och 

formella och därmed även det reella handlingsutrymmet stort. Men om rektorns visioner 

skiljer sig från skolkuratorn vad gäller arbetet så blir det reella handlingsutrymmet mindre. 

Samma sak gäller om rektorn saknar engagemang eller tydliga visioner för vad skolkuratorns 
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arbete ska innebära, då blir det reella handlingsutrymmet litet. I en första anblick kan vi 

därmed tolka att skolkuratorns handlingsutrymme påverkas delvis av riktlinjer, vägledning 

och kollegor. Dessa tillsammans utgör informellt och formellt handlingsutrymme och med det 

i åtanke kan vi tolka att det är rektorn som i slutändan är avgörande för det reella 

handlingsutrymmet eftersom de kan begränsa eller öka både det formella och informella 

handlingsutrymmet för skolkuratorn. 

 

Genom att se på handlingsutrymmet tydliggörs det också hur mycket förväntningarna som 

finns på skolkuratorerna och deras arbetsuppgifter påverkar deras förebyggande och 

hälsofrämjande arbete. Det blir tydligt att handlingsutrymmet påverkas av deras legitimitet 

vilket i sig gör att vi kan se hur resultaten kan förstås och kopplas till nyinstitutionell 

organisationsteori.   

 

Den organisatoriska strukturen som framkommer angående att arbetet ofta är akutstyrt och 

behöver prioriteras tycks hindra möjligheten för skolkuratorerna att hinna med det 

hälsofrämjande och förebyggande, ett resultat som ligger i linje med flera tidigare forskningar 

(Linblad & Backlund, 2017; Hylander & Guvå. 2017; Isaksson & Sjöström, 2017; Novus, 

2016). Att arbetet lätt blir akutstyrt kan vara exempel på lösa kopplingar då skolan har ett 

behov som den organisatoriska strukturen inte kan tillgodose. Arbetet i praktiken innebär 

alltså att skolan kopplar sig loss från det de ska och säger sig göra för att möta upp de behov 

som finns inom organisationen (Meyer & Rowan, 1977). 

 

Det som i empirin framkommer gällande avsaknaden av eller otydliga arbetsbeskrivningar 

tillsammans med det faktum att det finns en brist på analyserande och strukturellt 

utvecklingsarbete kan också relateras till lösa kopplingar. Lagen och styrdokumenten ger 

varje enskild skola stort utrymme att själva forma arbetet vilket lägger ett stort ansvar på 

ledningen och rektorn. Däremot visar empirin på att det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet i majoriteten av fallen inte finns strukturerat på skolorna. Det strukturella arbetet är 

därmed inte utvecklat i den utsträckning som organisationen bör ha eller säger sig ha, vilket 

innebär att det praktiska arbetet är löst kopplat från det som sägs och ska göras, dvs den 

formella strukturen (Meyer & Rowan, 1977). När det kommer till tidigare forskning bekräftas 

mina egna resultat av Guvå & Hylander (2012, s. 145–147) som menar att det finns ett glapp 

mellan det som elevhälsan säger att de ska och vill göra och det som sker i praktiken.  
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Vidare menar Guvå & Hylander (2012, s.145–147) samt även Hjörne & Säljö (2014, s. 12) att 

anledningen till detta delvis kan bero på traditionella roller inom elevhälsan och institutionella 

traditioner av att arbeta individbaserat. De institutionella rollerna kan relateras till det studiens 

empiri lyfter angående kollegors förväntningar och skolkuratorernas egna uppfattningar om 

att deras roll på skolan är otydlig. Eftersom de själva har svårt att exakt definiera sin egen roll 

och faktumet att det finns bristande tydlighet från rektor och arbetsbeskrivning medför att de 

traditionella och institutionella rollerna påverkar vad andra förväntar sig att de ska göra.  

Eftersom de själva har svårt att definiera och ha legitimitet för det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetsfokus de ska ha formas de av andras uppfattningar om den traditionella 

föreställningen av vad en skolkurator ska göra. Det i sig medför att det är svårt att legitimera 

det arbete de vill och ska göra eftersom det blir andras förväntningar som styr.  

 

Den otydliga professionella roll som stundom upplevs av skolkuratorerna kan av resultatet att 

döma delvis också bero på den bristande kunskapsbas de får från utbildningen. Detta resultat 

skulle också kunna ses ur ett mer professionsteoretiskt perspektiv. Den här studien har inte 

utgått från ett professionsteoretiskt perspektiv och analysen görs inte utifrån det, men med 

tanke på vad som kommit fram i resultatet är det relevant att nämna i sammanhanget. Till 

exempel menar Brante (2014, s. 203) att professioner får sin status via vetenskapen vilket 

legitimerar deras position och strategier. Skolkuratorn har i organisationen skolan svårt att 

vila på och hävda sin vetenskapliga och professionella legitimitet i och med de institutionella 

rollförväntningarna som finns. Samt med det faktum att de har en perifer position på skolan 

då både kollegor och chef har en annan utbildning och huvudsakligt mål med arbetet. När det 

är svårare att få sin legitimitet från vetenskapen och den professionella rollen söker 

skolkuratorerna andra sätt att stärka den professionella legitimiteten genom att till exempel 

ligga rätt i tiden vad gäller val av teman och ämnen, leva upp till förväntningarna från 

kollegor genom att hantera akuta ärenden och uppfylla den institutionella rollförväntningar 

som finns på skolkuratorer. Backlunds (2007, s 285) resultat angående att skolkuratorerna 

saknar en tydlig teknologi förtydligar och bekräftar vidare skolkuratorernas beroende av att 

andra legitimerar deras arbete och en anledning till varför det kan vara svårt att ibland arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande i den utsträckning de vill. Eftersom rektorn i princip alltid 

har en pedagogisk utbildning och samtidigt ett avgörande inflytande på skolkuratorernas 

legitimitet påverkas möjligheten till det hälsofrämjande och förebyggande arbetet av deras 

relation och kommunikation. Precis som lyfts fram i empirin är kommunikationen mellan 
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rektor och kurator av stor vikt för att få igenom sina idéer och en rektor som lyfter en 

skolkurators arbete är ett avgörande inflytande för hens professionella roll och legitimitet. 

 

Den redovisade empirin har också lyft det faktum att skolans verksamhet är följsam till det 

som ’ligger i tiden’. Eftersom skolan som människobehandlande organisation är beroende av 

omgivningen behöver verksamheten anpassa sig till samhällets normer vilket kan leda till att 

de arbetssätt som dominerar skolans värld inte alltid är effektivast eller bäst. Det är 

nödvändigtvis inte dåligt att prata med elever om aktuella ämnen i vår samtid, däremot finns 

aspekten att de för många saknas ett analyserande utvecklingsarbete vilket innebär att det är 

svårt att veta om de ämnen som lyfts inom det som ska vara hälsofrämjande och förebyggande 

arbete faktiskt är effektivt eller hjälpsamt för att stärka elevernas välbefinnande eller minska 

risken för ohälsa. Men eftersom det är aktuellt, ligger rätt i tiden och en del av omgivningens 

uppfattning att skolan ska ta upp dessa ämnen kan vi förstå det som en rationaliserad myt som 

ger legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). Detta kan dock leda till att det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet inte utförs på bästa möjliga sätt. I och med detta kan vi också se att 

skolkuratorernas behov av att vara följsamma och leva upp till förväntningar innebär att de 

hindras i att utveckla ett hälsofrämjande och förebyggande arbete som är bäst och mest 

effektivt för de elever som går på den skolan. Återigen blir aspekten med rektorn en 

avgörande del i arbetet eftersom det i slutändan är rektorn som bestämmer och avgör. Av 

empirin att döma och tidigare forskning är min tolkning att det är rektorn som kan skapa en 

tydlig arbetsbeskrivning som förtydligar rollen för skolkuratorn. Det är rektorn som kan 

hjälpa till att starta ett strukturellt utvecklingsarbete där arbetsfokus och ämnen som lyfts kan 

analyseras och som då inte helt behöver styras av omgivningen. Det är också rektorn som kan 

ge skolkuratorn den professionella legitimitet hen behöver ha i sitt arbete för att inte ligga helt 

i händerna på tillfälligheter som akuta konflikter eller kollegors rollförväntningar. Rektorn är 

därmed avgörande för skolkuratorers möjligheten att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande.   

 

Studiens resultat visar på hur skolkuratorernas roll påverkas av flera olika faktorer och att 

deras legitimitet oftast och främst ligger i händerna på rektorn. Det skulle vara intressant att 

vidare studera ämnet utifrån rektorernas upplevelse och vilka förutsättningar de har att leda en 

yrkesgrupp med en annan utbildning och ett annat huvudfokus än deras egna. Vidare är det 

också relevant att lyfta att efter genomförd studie kan det konstateras att utbildningen för 

skolkuratorer inte förbereder dem på yrket. Om skolkuratorer som yrkesgrupp ska kunna 
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genomföra ett gott socialt arbete för elever i skolan finns det ett behov av förberedelse från 

socionomutbildningen och något som kan vara värt att utveckla och undersöka vidare. 
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Bilaga 1 

INFORMATIONSBREV 

Vill du delta i en studie om: 

Skolkuratorers förebyggande och hälsofrämjande arbete med elever  

Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer upplever sitt arbete med det fokus på det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet med elever. Jag vill också undersöka hur det 

organiseras och möjliggörs på arbetsplatsen. Studien är en C-uppsats och ingår i 

kandidatexamen på socionomprogrammet vid Stockholms universitet. 

 

Alla som intervjuas kommer att vara anonyma och all information kommer att avidentifieras 

så att det inte går att koppla till enskilda personer. Intervjuerna spelas in på band och 

inspelningen raderas så fort uppgiften är godkänd och klar. Ditt deltagande i studien är helt 

frivillig och väljer du att delta kan du när som helst ångra dig och avbryta. 

 

 

Sofia Askesjö skriver uppsatsen och handledare är fil. Dr och lektor Francesca Östberg.  

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig. 

Mina kontaktuppgifter är:  

Sofia Askesjö 

073 704 xxxx 

sofiaaskesjo@hotmail.com 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning  

Underskrift intervjuperson: _______________________Ort/Datum: ____________________   

Underskrift student: ____________________________Ort/Datum_____________________  
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 

 
•Vad är din grundläggande utbildning 
• Hur länge har du arbetat som skolkurator - endast på denna skola eller annan skola tidigare? 
• I vilken omfattning är din anställning – i procent, arbetar du på fler än en skola? 
• Hur många elever ska du finnas till för? Och för vilken åldersgrupp elever är du kurator för? 
 
Arbetsuppgifter 
• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

• Vill du förklara lite kort hur elevhälsan är organiserad på din skola?  

• Har din chef samma utbildning som du? 
• Finns hen i samma organisation som du? 

• Vad är det som påverkar att du gör just det du gör en arbetsdag? 

• Om arbetsbeskrivning finns – tycker du den är bra, arbetar du/ni efter den? 

 
Syn och definition av förebyggande arbete  
• Hur definierar du förebyggande och hälsofrämjande arbete? Och skiljer begreppen sig åt? 
•  Är definitionen din egna tolkning eller utgår du från någon beskrivning/definition  

• Känner du till en vedertagen definition? 

• Vad anser du att det typ av arbete innebär för en skolkurators arbete? 

• Vad består det förebyggande och hälsofrämjande arbetet av på just din skola? 
• Hur organiseras det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan - Vem gör vad och vem 

bestämmer vad (vilka professioner gör vad)  

  
Organisation  

• Vad styr och påverkar hur ditt arbete utformas?  

• Upplever du några specifika förväntningar från övriga professioner/personal i skolan av dig som 
kurator) 
• Hur mycket upplever du att ditt arbete påverkas av att det utförs i just en skola, och i skolmiljön  
• Hur ser kontakten ut med andra skolkuratorer - Har du något annat sammanhang där du har kontakt 
med andra skolkuratorer? 
• Vilket stöd upplever du dig ha från ledningen och kollegor vad gäller ditt arbete?  
• Upplever du att du kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande i den utsträckning du vill? Om nej, 

varför inte – vad gör du istället? 
• Finns det tydliga strategier på skolan och inom elevhälsan för utvecklingsarbete? Sker det i så fall 

systematiskt  
• Har du några egna strategier för att utveckla ditt arbete, och framförallt det hälsofrämjande och 
förebyggande 

• Utgår du från några specifika metoder i ditt arbete? Om några specifika, varför just dem? 
• Vilka områden har ni satsat på? (teman, ämnen, problemområden) Varför? Hur?  
• Upplever du att arbetet påverkas av aktuella händelser eller samhällsnormer i det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet? T.ex. machokultur, metoo etc. 
 
Handlingsutrymme 
• Hur stor frihet/påverkansmöjlighet har du i din roll vad gäller ditt arbete? 

• Vilka förutsättningar upplever du dig ha för att bedriva just förebyggande och/eller hälsofrämjande 
arbete? 

 • Hur påverkar din personlighet och dina erfarenheter det förebyggande arbetet? (tidigare erfarenheter, 

initiativtagande, engagemang i frågor) 
• Finns det något du tycker är viktigt som jag glömt fråga om, något du vill tillägga innan vi rundar 

av? 


