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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att undersöka möjliga kopplingar mellan yrkeskultur och 
samverkan inom skolans organisation. För att närma oss begreppet samverkan 
valde vi att se till samarbetet mellan olika yrkesgrupper inom skolan utifrån 
organisation, sekretess, yrkeskultur och hierarki. Yrkesgrupperna vi valde att 
inrikta oss på var skolkurator, skolsköterska och lärare. Vi har intervjuat totalt sex 
respondenter från tre olika yrkesgrupper. De två teoretiska perspektiv vi valde var 
det socialkonstruktivistiska perspektivet och organisationsteorin. Resultatet 
analyserades utifrån fenomenologin. I det empiriska resultatet har vi redovisat 
respondenternas upplevelser kring samverkan, yrkeskultur och organisation. Vi 
fann både likheter och skillnader i respondenternas upplevelser. Samtliga 
respondenter tycker dock att samverkan är något viktigt och nödvändigt. Av 
respondenternas svar framgick vidare att organisatoriska positioner och skilda 
målsättningar ibland kan stå som hinder för en tillfredställande samverkan.   
 
 
Nyckelord: samverkan, samarbete, yrkeskultur, organisation, skola, 
socialkonstruktivism, organisationsteori.  
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Inledning 
 

Intresset för samverkan väcktes hos oss under de praktikperioder vi har haft under 
utbildningens gång. Vi har där fått ta del av hur samarbetet mellan olika yrkesgrupper ser ut 
och tar sig form. Vår uppfattning har då varit att det inte alltid är en dans på rosor. Men också 
att det är en nödvändighet för ett bra resultat i det dagliga arbetet.  

Samverkan är ett begrepp i tiden, och öppnar för nya möjligheter till förändring 
och nya arbetsformer växer fram genom samverkan. Danermark och Kullberg (1999) menar 
att samverkan inte längre är något som olika aktörerna kan välja att göra eller inte göra. Idag 
är samverkan en nödvändig arbetsform (s.9). Yrkesidentiteten har enligt Danermark (2000) en 
central roll i samverkan, i vilken grad aktörerna är nöjda med sig själva i sin yrkesroll, vilket 
erkännande och vilken respekt man erhåller av övriga medverkande yrkesgrupper samt vilken 
betydelse den egna insatsen tillmäts i samarbetet (s.36). En annan viktig faktor som vi tror kan 
påverka samarbetet är organisationen. Som exempel kan vi se att socionomens yrkesroll och 
yrkesutövning får olika betydelse och ser olika ut beroende på vilken organisation denne 
befinner sig i. På socialkontoret har denne en central, självklar och tydlig roll. Som kurator 
har socionomen en diffus och/eller mindre central roll. Skolan är till exempel inte lagstadgad 
att ha någon kurator, så där är kuratorn villkorad av hur organisationen ser ut.  

Vi vill med vår studie undersöka möjliga kopplingar mellan olika yrkeskulturer 
och samverkan inom en organisation som är beroende av samarbete mellan olika 
yrkesgrupper. Som organisation har vi valt skolan. Eftersom skolan kan ses som en arena där 
olika yrkesgrupper möts. 

Undersökningen riktar sig till dem som arbetar inom skolan, och även inom 
andra organisationer, som i sin dagliga verksamhet behöver ha ett nära samarbete med andra 
yrkesgrupper.  

 
Förförståelse 
 
Vår förförståelse inom ämnet utgörs av att vi båda har såväl positiva som negativa upplevelser 
av att tillhöra en yrkesgrupp, och hur det kan påverka samarbetet med andra yrkesgrupper. Vi 
har också erfarenheter från praktikplatser där samarbete mellan olika yrkesgrupper har varit 
en del av arbetsuppgifterna. Vår upplevelse av samarbetet har då varit att det finns hinder med 
att få ett fungerande samarbete främst utifrån hierarkiska positioner och den kunskap som är 
mest accepterad. Samarbetet har, som vi har upplevt det, dock också fungerat tillfredställande 
och har kommit att bli en nödvändighet.  

 
Problemformulering 
 
Skolan har varit grund för vår undersökning. Dels för att skolan är ett viktigt samhällsorgan, 
dels för att skolan är en arena där olika yrkesgrupper möts. Inom skolväsendet finns flera 
olika yrkeskategorier som i många situationer samarbetar med varandra. I vissa situationer, 
som inom elevvården, är de till och med ålagda att samarbeta. Trots detta råder inte sällan 
oklarheter rörande vad samarbete egentligen är för något, samt rörande hur samarbete 
egentligen utövas. Därför har vi valt att se på förekomsten av samverkan mellan olika 
yrkeskulturer inom samma organisation.   
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Syfte 
 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka en möjlig koppling mellan yrkeskultur 
och samverkan inom skolans organisation. För att närma oss begreppet samverkan har vi valt 
att övergripande se till samarbetet mellan olika yrkesgrupper inom skolan utifrån 
organisationens och de olika yrkeskulturernas betydelse. Vi har även valt att se till betydelsen 
av yrkesgruppernas skilda sekretessregler och en eventuell hierarkisk ordning yrkesgrupperna 
emellan. Yrkesgrupperna vi valt att inrikta oss på är skolkurator, skolsköterska och lärare.  

 
Forskningsfrågor 
 
För att uppnå vårt syfte har följande forskningsfrågor utarbetats: 
       
1. Vilken betydelse har skolans organisation för samverkan mellan olika yrkesgrupper? 
2. Hur ser de olika yrkesgrupperna inom skolan på begreppet samverkan? 
3. Vilken betydelse har de olika yrkesgruppernas yrkeskultur för samverkan med andra 

yrkesgrupper?  

 
Uppsatsens disposition  
 
Vår studie är indelad i olika kapitel. I kapitlet som heter bakgrund har vi skrivit om skolans 
övergripande organisation, elevvård och sekretess. Därefter kommer begreppsdefinitioner där 
vi har gått närmare in på vissa begrepp som återkommer under studiens gång. I kapitlet 
tidigare forskning kommer vår huvudsakliga tematisering för första gången in i studien på ett 
tydligt sätt. Våra tre huvudteman är; organisation, samverkan/samarbete och 
yrkeskultur/yrkesgrupp. Sekretess och hierarki ligger som underteman till organisation 
respektive yrkeskultur/yrkesgrupp. 

För vår studie har vi valt det socialkonstruktivistiska perspektivet och 
organisationsteorin som teoretiska perspektiv. Vi har tagit upp dessa i kapitlet teoretiska 
utgångspunkter, där vi också har berättat hur vi kommer att använda oss av teorierna för vår 
analys. I metoddelen har vi beskrivit vilken metod vi har haft för datainsamling, hur vårt urval 
av respondenter, intervjuguidens utformande samt hur genomförandet av intervjuerna gick till 
väga. Vi har också beskrivit hur bearbetning av intervjumaterialet skedde. Som analysverktyg 
i vår studie har vi valt att använda fenomenologin. Den förklarar vi kort, vad den innebär för 
vår studie. Metoddelen avslutas med ett avsnitt om etiska aspekter i forskningsprocessen samt 
tankar kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
 I det empiriska resultatet har vår tematisering åter igen dykt upp. Dock har ett 
tema, bakgrund, lagts till då vi har sett att det har betydelse för vårt resultat och vår analys. Vi 
har valt att redovisa resultatet utifrån varje tema. Under varje tema har vi sedan redovisat vad 
respektive yrkesgrupp har svarat. Vi har valt att benämna respondenterna med A och B för att 
på så sätt lättare kunna skilja de två respondenterna ur varje yrkesgrupp åt. Vår resultatdel har 
förstärkts och belyst med relevanta citat från respondenterna.  

I analyskapitlet har vi analyserat respondenternas svar utifrån teorierna och 
tidigare forskning tema för tema. De viktigaste slutsatserna från resultatkapitlet har vi vävt in i 
analysen. Analysdelen avslutas med att vi har besvarat forskningsfrågorna.  
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Uppsatsen sista kapitel är vår diskussion där vi har tagit upp det som vi har kommit fram till 
och de tankar vi har haft före och under arbetets gång. Därefter följer förslag på fortsatt 
forskning inom samma område. Sist ligger referenslista och bilagor.  
 

Bakgrund  
 
I det här kapitlet har vi valt att fördjupa oss i begreppen elevvård och sekretess eftersom dessa 
dyker upp vid flera tillfällen i studien. Vi har valt att lägga det under det här kapitlet eftersom 
vi anser begreppen vara för vida för att enbart definieras, och att det krävs en mindre 
fördjupning för förståelsen av dem. Vi har även med en kort beskrivning av skolans 
övergripande organisation. 
 
Skolans övergripande organisation 
 
Alla barn mellan sju och sexton år i Sverige är skolpliktiga. Till den obligatoriska skolan 
räknas grundskolan, sameskolan, specialskolan och särskolan. Genom läroplaner, statlig 
lärarutbildning, ett omfattande regelverk och en hierarkisk organisation med många nivåer 
mellan riskdag/departement - ner till det egna klassrummet, har staten haft ett fast grepp över 
det allmänna skolsystemet. Det senaste decenniet har dock detta förändrats till viss del. 
Decentraliseringen har ökat och skolan har blivit ett kommunalt ansvar (Hansen, 1999, 
s.133f).  

Den senaste läroplanen för obligatoriska skolan trädde i kraft 1994. Läroplanen 
anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. Varje kommun ska fastställa 
en skolplan som visar hur kommunens skolor ska organiseras och utvecklas. Läroplanen, 
skolplanen och kursplanerna ger sedan utrymme för den enskilda skolans rektor, lärare och 
elever att anpassa innehåll, organisation och arbetssätt till lokala förhållanden 
(www.skolverket.se, 13 december, 2005).  
 
Elevvård 
 
Vi upplever att elevvård är ett komplext och svårdefinierbart begrepp. Vi har inte funnit 
någon enhetlig förklaring på vad elevvård egentligen är och vad som ingår i den. Det finns 
olika uppdelningar mellan elevvård och skolhälsovård och även inom elevvården. Inom 
elevvården finns det olika grupper där de olika yrkesgrupperna får tillfälle att träffas. De kan 
bl.a. kallas elevvårdsgrupp och elevvårdsteam. Det väsentliga med elevvården, som vi har 
funnit, är att den innefattar alla skolans anställda och är allas angelägenhet (D-Wester, 1996, 
s.4). Ofta görs det skillnad på elevvård och särskild elevvård. Beroende på skola kan den 
särskilda elevvården innefatta skolhälsovården, kurator, skolpsykolog och specialpedagoger. 
Den övriga elevvården innefattar lärare och övrig personal inom skolan (Olsson, 2001, s.69). 

Den särskilda elevvården har till uppgift, utöver att vara elevvårdare, att vara ett 
serviceorgan, till hjälp för lärarna i deras viktiga arbete med eleverna. De ska förmedla 
kunskaper om barns identitets- och mognadsutveckling, vilka underlättar för läraren att se 
elevens individuella behov, samt ge handledning kring eleverna (D-Wester, 1996, s.4f). 
Läraren, som inte innefattas av den särskilda elevvården, är dock den viktigaste elevvårdaren. 
Det är dennes möte med eleven eller klassen som ligger till grund för elevens känsla av 
trygghet och trivsel i klassen och i skolan som är en förutsättning för ett gott studieresultat. 
Kan lärare möta elevers skolsvårigheter och se dessa som utmaningar istället för problem 
resulterar det i ett givande samarbetet och kunskapsutbyte med lärarkollegorna (D-Wester, 
1996, s.5). 
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Sekretess 
 
De regler om sekretess som finns för offentlig barnomsorg och skola finns i kapitel 7 i 
sekretesslagen, vilken trädde i kraft i januari 1981. Kapitlets utgångspunkt är skydd och 
respekt för den enskilda människans personliga integritet (Bengtsson, 2002, s.211).  

Begreppet sekretess innebär i lagens mening; 
 

”Förbud att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom att allmän handling lämnas 
ut eller på annat sätt. Uppgiften får inte heller utnyttjas utanför den verksamhet i vilken det 

råder sekretess.” (Bengtsson, 2002, s.237) 
 
Begreppet handlar således inte bara om tystnadsplikt i betydelsen förbud att muntligen lämna 
ut sekretessbelagda uppgifter som man får reda på i sin verksamhet utan också om 
handlingssekretess och alla andra sätt som man kan avslöja hemligheter på.  
 
Skolhälsovården   
 
Skolsköterskan regleras i SekrL 7:1-3 (och 7:6) (se bilaga). Skolhälsovården är en 
självständig verksamhetsgren inom skolans organisation, men ingår även i den särskilda 
elevvården. Skolläkaren och skolsköterskan som arbetar inom skolhälsovården har den 
starkaste sekretessen för och gentemot personal inom skolan (Olsson, 2001, s.113).  

Huvudregeln för skolhälsovårdens sekretess är att… 
 

”…uppgift om eleven eller närstående till denne får inte röjas får obehöriga om det 
finns minsta risk för att uppgiften är menlig för den enskilde.” (Olsson, 2001, s.113) 

 
Det finns dock undantag från huvudregeln, exempelvis om eleven eller vårdnadshavaren ger 
sitt samtycke till att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till annan personal inom skolan. 
Dessutom kan skolhälsovården råda annan personal om lämpliga åtgärder kring en elev utan 
att avslöja omständigheterna kring denne - utan samtycke från elev eller vårdnadshavare 
(Bengtsson, 2002, s.296).  
 
Särskilda elevvården  
 
I SekrL 7:9 och 7:38 finns bestämmelser för skolpsykolog och skolkurator (se bilaga). 
Huvudregeln för dessa yrkesgrupper är i alla sammanhang sträng sekretess (Olsson, 2001, 
s.119). Om samtycke från den berörda finns kan uppgift lämnas till annan personal vid behov 
(Bengtsson, 2002, s.302; Olsson, 2001, s.122). Skolkuratorn får dock lämna ut 
sekretessbelagda uppgifter, med stöd av generalklausulen (se bilaga), till annan myndighet 
eller självständig verksamhetsgren inom den egna myndigheten…  
 

”…om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför 
det intresse som skall skyddas.” (Bengtsson, 2002, s.311) 

 
Skolkuratorns personliga omdöme spelar därför stor roll i hur elevärenden hanteras och vilken 
information som lämnas ut (Bengtsson, 2002, s.303). 
 
Övrig elevvård 
 
Under 7:9 i SekrL finns bestämmelser för den övriga elevvården, där bl.a. lärare ingår som en 
yrkesgrupp (se bilaga). Inom den här gruppen finns ofta ingen sekretess personalen emellan. 
Dessutom finns det inget hinder för lärarna att lämna ut information om den enskilde eleven 
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vid överlämnande till annan skolverksamhet, dock bör vårdnadshavarna underrättas om detta 
sker (Olsson, 2001, s.102).  

 
Begreppsdefinitioner 
 
Studiens teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktivistiskt perspektiv och 
organisationsteorin, med ett fenomenologiskt synsätt. Utifrån fenomenologin, och i princip 
även utifrån socialkonstruktivismen, så finns inga säkra begreppsdefinitioner. För att 
underlätta genomförandet av studien och läsandet har vi dock valt att ge vår syn på en sorts 
definitionsramar rörande de begrepp som vi finner centrala och relevanta. Dessa begrepp är; 
samverkan/samarbete, yrkesgrupp, yrkeskultur och hierarki.  
 Vissa begrepp som förekommer har vi valt att inte definiera. I Tidigare 
forskning kapitlet förekommer begreppet professionalitet, vi har valt att inte ge definition av 
detta då vi inte finner begreppet relevant för vår studie. Vi har istället valt att använda oss av 
begreppen yrkesgrupp och yrkeskultur. Yrkesroll är ett begrepp som blir återkommande i den 
empiriska resultatdelen och analysen. Vi har valt att inte definiera begreppet då vi, i denna 
studie, ser det synonymt med begreppet yrkeskultur.  
 
Samverkan/Samarbete 
 
I Nationalencyklopedin (www.ne.se, 11 november, 2005) förklaras innebörden av orden 
samverkan och samarbete vara; Samverkan - gemensamt handlande för visst syfte, Samarbete 
- arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte. 

Vår tolkning av begreppens innebörd är att man handlar tillsammans för ett 
gemensamt syfte. Sedan kan det diskuteras vilket av begreppen som är starkast i dess 
innebörd. Mallander (1998) menar att samarbete kan definieras som temporära kontakter, 
såsom att man kommunicerar för att uppnå ett gemensamt mål med exempelvis en elev. 
Samverkan menar han istället handlar, till skillnad mot samarbete, om en relation som har en 
varaktighet, en viss form av formalisering och som säger något om karaktären av relationen 
deltagarna emellan (s.136; Danermark, 2000, s.15). 

I en definition av begreppen från Socialstyrelsen (2000) fann vi istället att 
begreppet samarbete har en starkare innebörd och innebär på sikt att värderingar förändras. 
För samarbetet krävs det en förändring av attityder för aktörerna vilket betyder en värderings- 
förändring genom erfarenhetsutbyte eller gemensam arbetsplanering. Vid samverkan menar 
Socialstyrelsen istället att organisationen bibehåller sitt ursprungsmål, och att olika 
samverkansgrupper går parallellt med varandra (s.14f).   

Samverkan och samarbete är komplexa begrepp – det finns inget enhetligt svar 
på hur dessa ser ut. I vår studie har vi valt att använda begreppet samverkan och samarbete 
som synonymer med varandra. Vi vill understryka att vi under studiens gång inte gör någon 
skillnad på begreppen. I löpande text har vi dock använt begreppet samverkan mer kopplat till 
organisationen.  
 
Yrkesgrupp 
 
Vi börjar med att definiera vad en grupp är.  En grupp kan ses som…  
 

”… en samling individer som uppfattar sig själva som medlemmar av en och samma sociala 
kategori. Det väsentliga kännetecknet för en grupp enligt denna definition är att varje 
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medlem har en medveten föreställning om gruppen och att de är medlemmar av den.” 
(Stensaasen & Sletta, 2000, s.28) 

 
Vi kan ingå i flera grupper samtidigt. En grupp har både instrumentella och socio-emotionella 
aspekter. Den instrumentella aspekten handlar om en yttre påverkan. De socio-emotionella 
aspekterna handlar om behov av social trygghet och gemenskap, att betyda något för någon 
annan och att utvecklas som människa (Granér, 1991, s.20).  

En yrkesgrupp kan definieras som… 
 

 ”…en grupp människor med ett gemensamt yrke och utbildning som tillsammans 
kommer att dela vissa sätt att uppfatta sin gemensamma vardag.” (Hansen, 1999, s.25)  

 
De delade innebörderna avser de aspekter av det dagliga livet tillsammans som rör 
yrkesinnehållet och yrkesutövningen. Vidare är dessa delade innebörder dels medvetna och 
formulerbara, dels omformulerade och förgivettagna och sammantaget utgör de den 
gemensamma yrkeskulturen (Hansen, 1999, s.25).  
 
Yrkeskultur 
 
Att tillhöra en yrkesgrupp är att också tillhöra en kultur. Kultur är ett samlingsbegrepp för 
människors sätt att leva, tänka och verka inom ett visst område vid en viss tid. Människan 
ingår i alla möjliga konstellationer som bildar en kultur, t.ex. tillhöra den svenska kulturen 
kan vara att tala samma språk, att ha en historia och samma traditioner. Innebörden av en 
kultur blir olika beroende på om det är en man eller kvinna, eller vilken samhällsklass denne 
kommer ifrån (Hansen, 1999, s.21ff). De kulturella sammanhangen påverkar även vårt språk 
och hur vi uttrycker oss. En förutsättning för kommunikation är att man talar samma ”språk”, 
definitionen av ordets innebörd varierar med den talandes perspektiv.  
 

”Vi kommunicerar med vår omvärld via språket och detta språk står i ett dynamiskt 
förhållande till hur vi tänker och handla och förstå innebörden av andra människors 

handlingar i olika situationer. ” (Hansen, 1999, s.23) 
 
Yrkesutbildning och arbete innebär att vi blir delaktiga av en ny partiell kultur. Vi 
socialiseras in i yrkeskulturen såsom små barn socialiseras in i den samhälleliga kultur som 
råder i det samhälle där barnet växer upp (Wetherell & Maybin, 1998, s.279). 
Yrkessocialiseringen ses som en process där yrkets yttre samhälleliga ramar, villkor, historia 
och utbildning, och även individens egen tolkning och förståelse av yrket samspelar i 
formandet (Hansen, 1999, s.40). 

Yrkeskulturen har en formell så väl som en informell påverkan. En formell del 
som påverkas av en reglerad del med lagar och föreskrifter. Den informella delen formas av 
det sociala trycket, d v s i interaktionen i och utanför den arbetsgrupp man ingår i (Hansen, 
1999, s 37f).  Det sociala trycket kan innefatta vilka förväntningar som finns på en person 
utifrån den yrkesgrupp denne tillhör, eller förväntningar av vad personen i fråga kan tillföra 
en arbetsgrupp både som medmänniska och kunskapsmässigt.  
 
Hierarki   
 
I Nationalencyklopedin (www.ne.se, 11 november, 2005) förklaras hierarki vara en social 
rangordning där auktoritet och status är systematiskt fördelade i över- och 
underordningsförhållanden som ofta innehåller klara regler vad gäller besluts- och 
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ansvarsfördelning. Utmärkande är vidare att olika roller i en hierarki legitimeras via deras 
funktioner för helheten.  

Vår användning av begreppet hierarki i studien utgår från den status och 
legitimitet som respektive yrkesgrupp har inom organisationen, d vs vilken kunskap som är 
mest accepterad.  
 
 

Tidigare forskning 
 
Mycket av den forskning som finns kring samverkan, undersöker mellanorganisatorisk 
samverkan. Efter att studerat den litteratur vi har kommit över kring ämnet har vi funnit att det 
är samma faktorer som hindrar såväl som befrämjar samverkan både inom en organisation och 
mellan flera organisationer. Vi valde därför att inkludera mellanorganisatorisk samverkan, 
även om vår undersökning riktar sig till inomorganisatorisk samverkan.  

Monica Hansen (1999) har skrivit en avhandling om samverkan mellan läraren 
och fritidspedagogen. Syftet med studien var att se på samarbetet mellan två närstående 
yrkesgrupper med skilda yrkeskulturer (s.17). Vår studie bygger på samma princip; se på 
samarbetet utifrån olika yrkeskulturer. Skillnaden är dock att vi ser på tre skilda yrkesgrupper. 
Vi har ändå gjort valet ta med Hansens forskning då vi fann den vara relevant för vår studie, 
då vi undersöker synen på sin egen yrkeskultur och andras med utgångspunkt för samarbete.  

Mycket av den tidigare forskning som vi funnit visar att faktorer för att förstå 
och som förutsätter samverkan är; Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer – olika 
utbildningar, olika sätt att se på och förklara problem, därmed olika sätt att angripa problem. 
Formella och informella regler – lagstiftning, regelverk, anvisningar och avtal. 
Organisatorisk situation – olika organisationer eller organisationspositioner. (Danermark och 
Kullberg, 1999, s.12; Danermark, 2000, s.12;  Socialstyrelsen, 2000, s.9) Vi har valt att dela 
upp den tidigare forskningen i samma övergripande teman som vi använt i intervjuguiden; 
organisation, samverkan/samarbete och yrkeskultur/yrkesgrupp. Som underrubriker har vi 
lagar, regler, målsättning och definitioner och hierarki.   
 
Organisation  
 
Organisationen spelar som verksamhet en central roll för samarbetet – olika mål och lagar, 
organisationens inre hierarki och ordning påverkar hur samarbetet ser ut och fungerar 
(Socialstyrelsen, 2000, s.106f). Skolans organisation har det senaste decenniet genomgått en 
större förändring. Skolans styrning har förändrats från stark politisk styrning till svagare 
politisk styrd. Den minskade politiska styrningen har lett till en större frihetsgrad för 
yrkesgrupperna och skolledarna inom skolans organisation (Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 
1999, s.207f). I två studier om skolkultur (Berg, 1995; Berg et al., 1999) har det framkommit 
att skolans förändring har lett till konflikter och grupperingar i lärargruppen. Grupperingen 
kommer från ökad samarbetsbefrämjande undervisning och traditionell individualistisk 
undervisning (Berg, 1995, s.109). Samarbetet inom lärarnas egna ämnen har förbättrats, 
medan de har svårt att få till stånd samarbete med andra kollegor mer än i triviala frågor 
(Berg, 1995, s.105). Samtidigt kan kraven på lärare att samarbeta idag uppfattas vara större än 
tidigare, måste de kunna ha ett samarbete med föräldrar, kollegor, skolledning och många 
instanser utanför skolan (Andersson, 1996, s.27). Samverkan innebär nya arbetsmetoder…  
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”…som bygger på att också ta med andra professioners kompetens samt söka lyssna 
mer på behov och individer utan att alltid lägga på sin egen profession.”  

(Socialstyrelsen, 2000, s.84) 
 
Arbetet har blivit mer individfokuserat, och samarbetet har blivit en viktig förutsättning. Nya 
arbetsmetoder har visat sig kräva både tid och kontinuitet (Socialstyrelsen, 2000, s.84). 
Läraren har tidigare vana av att arbeta ensam – för ett förbättrat samverkansarbete skulle detta 
ensamarbete förändras till ett lagarbete. Ett problem har då visat sig vara att kunna släppa 
kontrollen – den mentala omställning det innebär att släppa ett invant och förgivettaget 
arbetssätt (Hansen, 1999, s.360). Osäkerheten av nya arbetsuppgifter har visat sig lett till 
bristande förtroende för skolledaren inom lärargruppen (Berg et al., 1999, s.152, 169). 
 Socialstyrelsens (2000) studie har visat att samverkan inom en organisation ofta 
har lett till en förändrad roll av ledarskap. Istället för att cheferna är självutnämnda ledare blir 
det istället vanligt att…  

 
”…projektledare för samverkansprojekt eller olika personer med uppdrag att 

stimulera samarbete över gränser som blir interorganisatoriska ledare.” 
(Socialstyrelsen, 2000, s.89) 

 
Ledarskapet kommer då att handla om att kunna bortse från organisationens intresse och se 
till de behov som finns. Detta har inte sällan visat sig lett till att ledaren hamnar i en dubbel 
lojalitet som strider mot organisationens mål och intressen. De professionella har dock inte 
upplevt några svårigheter med ett sådant ledarskap, men de anser att det saknas i stor 
utsträckning (Socialstyrelsen, 2000, s.89). 
 
Lagar, regler, målsättning och definitioner 
 
Danermark och Kullberg (1999) har i sin forskning kommit fram till att när flera aktörer 
samverkar kring ett gemensamt problem så uppstår det många gränsdragningsfrågor. Olika 
perspektiv bryts mot varandra och skilda regelverk motverkar samarbetet. Ansvarsfrågan får 
betydelse för hur ett problem definieras. Utifrån lagstiftning visar sig verksamhetsmålen i 
många fall motstridiga (Danermark & Kullberg, 1999, s.104f). Exempel på detta har visat sig 
vara organisationernas eller yrkesgruppernas olika sekretess. Trots att sekretessen försvårar 
samarbetet mellan olika myndigheter, så måste kravet på individens integritetsskydd komma 
först (Danermark & Kullberg, 1999, s.167). Inom elevvården finns det dock möjligheter till 
samarbete, även mellan den särskilda elevvårdspersonalen och övriga inblandade i 
elevvårdsarbetet. Information kan då lämnas avidentifierat och sedan kan elevvårdsgruppen 
komma överens om vem som ska åta sig ärendet. Yrkesetiskt förhållningssätt gäller för att 
inte sprida information i onödan. (Olsson, 2001, s.141f).   

I Socialstyrelsens (2000) studie, beskrivs ett hinder för ett bra samarbete för 
individen vara organisationernas mål och uppdrag. 
 

”Ska dessa följas till punkt och pricka ges inget utrymme för eget handlande. Drivkrafterna 
relaterat till individen blir mycket olika.” (Socialstyrelsen, 2000, s.82) 

 
Ytterligare hinder har visat sig vara organisationernas och yrkesgruppernas olika definitioner 
av begrepp. Ansvaret för individen utkrävs från mål, uppdrag och begrepp. Enligt de som 
intervjuades i Socialstyrelsens (2000) studie faller många individer igenom på grund av olika 
definitioner (s.83). Problem med begreppsdefinitioner är något vi har funnit vara ett 
genomgående hinder för samverkan i forskning kring fenomenet. Olika definitioner har 
inneburit olika sätt att handla i olika situationer, det har visat sig ta lång tid att diskutera fram 
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gemensamma begrepp och det leder ofta till konflikter (Hansen, 1999, s.353; Socialstyrelsen, 
2000, s.88). 
 
Samverkan/Samarbete 
 
Danermark och Kullberg (1999; 2000) menar att man kan urskilja olika grader av samverkan 
– beroende på hur den organiseras. Författarna delar upp den i fyra ambitionsnivåer; 
Kollaboration, koordination, konsultation och integration. 

- Kollaboration; myndigheters samverkan sker i vissa former, och kring specifika 
frågor, som är klart avgränsbara – d v s en yrkesgrupp kallas in för att ge råd och stöd i 
ett arbete (Danermark & Kullberg, 1999 s.35; Danermark, 2000, s.17). 

- Koordination eller samverkan; olika myndigheters insatser adderas till varandra för att 
uppnå bästa resultat (Danermark & Kullberg, 1999, s.35; Danermark, 2000 s.17). 

- Konsultation; en yrkesgrupp från en organisation gör tillfälliga insatser inom en annan 
organisation. 

- Integration eller sammansmältning; två eller flera verksamheter slås samman och alla 
eller de flesta uppgifter blir gemensamma (Danermark & Kullberg, 1999, s.35).  

 
Danermark (2000) menar dock att samverkan ofta initieras på en låg nivå för att sedan med 
tiden utvecklas till nya samverkansformer (s.18). Samverkan är inte något som kan styras 
uppifrån, hierarkiskt genom traditionella styrinstrument. Det är något som byggs upp genom 
värdet för dem som är engagerade, och bygger på ett aktivt engagemang och en ömsesidighet 
från de involverade (Socialstyrelsen, 2000, s.9). En viktig förutsättning för ett fungerande 
samarbete har visat sig vara att det finns ett stort utrymme för kommunikation och en dialog 
mellan olika samarbetsparter. Genom en öppen kommunikation har man haft möjlighet att 
klargöra olika synsätt och parterna har lyssnat på varandra. Dialogen har visat sig bygga upp 
en ny gemensam kunskap (Socialstyrelsen, 2000, s.70).  

Socialstyrelsen (2000) har funnit att det tycks vara lättare att samarbeta på 
mindre orter och där det finns ett tydligt syfte. Har det inte funnits ett förtroende och en tillit 
mellan de parter som samarbetar har det varit svårt att få till ett fungerande samarbete. Detta 
har förutsatt att parterna har lärt känna varandra och kunnat jobba ihop under en tid. På 
mindre orter har det visat sig finnas ett erfarenhetsutbyte i större utsträckning, och detta har 
ofta skett som en koordinering av olika insatser (s.59).    
 
Yrkeskultur/Yrkesgrupp 
 
Socialstyrelsens (2000) studie har visat att ett viktigt hinder för samarbete finns hos de 
anställda själva.  

 
”En osäkerhet på och dålig kunskap om andra verksamheter är måhända de viktigaste 

orsakerna. Värderingar och människosyn påverkar också möjlighet till samarbete. Attityder 
och värderingar har växt fram under lång tid och utgör normer som är mycket svåra att 

förändra.” (Socialstyrelsen, 2000, s.85)  
 

I Hansens (1999) studie framkom det att bilden av den egna yrkesrollen hos de intervjuade var 
komplex, djup och varierad, medan bilden av ”den andres” yrke var relativt ytlig och föga 
nyanserad, trots en nära kontakt mellan yrkesgrupperna (s.350). Detta berodde från 
fritidspedagogernas sida på en generell, schablonmässig bild av lärarna, medan det från 
lärarnas sida berodde på okunskap och liten kännedom om fritidspedagogernas yrke (Hansen, 
1999, s.350). Socialstyrelsens (2000) studie har visat att tryggheten i sin egen yrkesroll spelar 

 12



in i samarbetet, samt möjligheten att kunna distansera sig från sina egna intressen. Studien har 
visat att om inte tryggheten finns så kan det bli så att man i en samarbetsgrupp blir rädd för att 
bli försvagar och det slutar med att man försöker hävda sin yrkesroll. Finns tryggheten i 
yrkesrollen så har studien istället visat att kan man vara lyhörd mot andra yrkesroller och 
deras kunskapsområden (s.88). 

Samarbetet mellan olika yrkesgrupper kan försvåras om de professionella 
upplever varandras arbetssätt som hotfullt och det uppstår konkurrensförhållanden. Det har 
visat sig vara viktigt att yrkesgrupperna har respekt för varandra både som personer och 
yrkesmänniskor, att kunna ge sig tid till att lära känna sina arbetskamrater för att förstå deras 
yrkesutövande (Andersson, 1996, s.28). En annan svårighet för att få till stånd ett samarbete 
har visat sig vara när yrkesgrupperna har olik grundsyn och olika ambitionsnivåer eller 
försöker fostra varandra. Samarbetet med andra yrkesgrupper ställer stora krav på den 
professionellas personliga egenskaper. Det krävs att man har en hög grad av integritet, 
trygghet och inre mognad (Andersson, 1996, s.28f).  

Olika språk eller varierad kunskap tycks dock inte ha varit något problem för 
samverkan, däremot har det visat sig finnas ett ifrågasättande av belöningssystemet inom 
samverkansgrupper. D v s vad som förväntas av yrkesgruppen eller organisationen. Det 
handlar om vilket förtroende som funnits hos chefer/cheferna eller vilken legitimitet eller 
auktoritet yrkesgrupperna har haft som samverkar (Socialstyrelsen, 2000, s.88). Ofta tycks 
förväntningar på yrkesgruppen, eller organisationen som helhet, komma ur…  

 
”…formulerade mål som inte är realistiska att nå eller som de professionella ser 

som svåra att förstå.” (Socialstyrelsen, 2000, s.88) 
 

Att tillhöra en verksamhetskultur består av olika sätt att förstå och rama in ett problem – 
vilken verksamhetsuppfattning som dominerar. Denna aspekt kan belysas utifrån hierarki och 
legitimitet av yrket –hur väl yrket är förankrat i samhället. Danermark och Kullberg (1999) 
menar att detta är det största problemet för samverkan (s.105).   

 
Teoretiska utgångspunkter 
 
Valet av de teoretiska perspektiven kommer ifrån att vi ville ha teorier som kunde angripa 
studiens ämne från olika håll, samt att det finns en samhörighet teorierna emellan. De teorier 
vi fann lämpligast att applicera på fenomenet samverkan mellan skilda yrkesgrupper inom 
samma organisation, var det socialkonstruktivistiska perspektivet och organisationsteori. 
Naturligtvis fanns det även andra teorier som kunde vara fruktbara. Vi ansåg dock att det 
fanns en koppling mellan teorierna, och att de i grunden hade samma utgångspunkt – det 
föränderliga.  

Både organisationsteori och det socialkonstruktivistiska perspektivet tar upp 
begreppet kultur för på oss relevant sätt (Lilja & Larsson, 2005, s.315). Vi var ute efter att 
undersöka bl.a. hur respektive yrkesgrupps yrkeskultur påverkar samverkan. Det 
socialkonstruktivistiska perspektivet kan förklara hur yrkeskulturer uppkommer medan 
organisationsteori kan hjälpa till att förklara hur yrkeskulturerna verkar och samverkar inom 
organisationens ramar. 
 Organisationsteori och socialkonstruktivistiskt perspektiv ser vi som två 
övergripande teorier med olika ”grenar” av teorier och perspektiv under sig. Det kan finnas 
svårigheter att analysera utifrån dessa teorier då de är så breda. Inom båda teorierna finns 
många delar som påverkar och verkar samtidigt. Vi ser det som att teorierna lägger upp för 
egna tolkningar, att det blir tolkarens glasögon som blir avgörande.  
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Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet utgår från att jaget är en socialt konstruerad 
företeelse. Jaget är inte ett objekt som går att studera, utan ses som ständigt föränderligt 
(Wetherell & Maybin, 1998, s.240, 243). Vi är inte ”färdiga” från början och vi blir aldrig 
fullbordade. Vi är… 
 

”… en produkt av den sociala verklighet, att hur vi tänker och känner (och hur vi relaterar 
till andra människor) har utformats av sociala handlingsmönster och av vår kulturs sätt att 

tolka olika slags upplevelser.” (Wetherell och Maybin, 1998, s. 298) 
 

Wetherell och Maybin (1998) menar att vi socialiseras in i samhället genom beteendemönster 
och rutiner, vilket innefattar en ömsesidighet mellan samhällets aktörer. Genom att vi 
socialiseras in i ett samhälle placeras vi i olika roller och mönster. Dessa roller och mönster 
kan variera i tid och rum, och de är inte enhetliga – det är i relationen till andra och kontexten 
som man definierar sig själv (s.254f). Den process där människor formas till sociala varelser 
startas redan från första början av våra liv. Andra människor i vår omgivning och den 
kulturella miljö vi befinner oss i kommer att ha en stor inverkan på vår utveckling (s.279).  

Genom en socialisering antar vi nya tankemönster, ny syn på oss själva och nya 
positioner i förhållande till andra (Wetherell & Maybin, 1998, s.254). Den nya sociala 
identiteten måste vara rimlig utifrån vad som tidigare skett och kunna samexistera med 
tidigare identiteter. Annars kan vi få svårt att definiera oss själva (Wetherell & Maybin, 1998, 
s.255ff). Vi måste kunna se vår egen roll i relation till andra och kontexten.  
 I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv spelar språket en central roll. Språket i 
sig ses som en social handling. Genom språket konstrueras innebörder av begrepp och 
föremål och relationer med andra byggs upp (Wetherell & Maybin, 1998, s.270f). 
Socialkonstruktivismen utgår från att alla språkliga yttranden både säger (slår fast) något och 
gör något (d v s en handling).  Kommunikation är ingen enkel process. Först är det viljan att 
säga något, därefter ska sändaren koda tanken till ord, sist ska sändaren överföra budskapet 
till annan. Att samtala är inte någon neutral redovisning – orden i sig konstituerar både 
individens personliga och sociala värld (Wetherell & Maybin, 1998, s.275). Genom språket 
bjuder man in andra i sitt inre;  
 

”Hur människor positionerar sig i socialt samspel och i samtal är nära förknippat 
med hur de refererar till sig själva både med hjälp av språket och av andra aspekter 

av de sociala situationer de befinner sig i. Grammatiken och vardagsspråkets 
pragmatik kan lägga fokus på vissa delar av identiteten och de sociala relationerna.” 

(Wetherell & Maybin, 1998, s.261) 
   
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi se hur samverkan kommer till form i 
samspelet mellan individer och kontexten. Hur man samarbetar påverkas också av de roller 
och mönster som skolan och individerna hjälper till att bidra med. Precis som vi socialiseras 
in i samhället likväl så socialiseras vi in i vår yrkesroll, och denna socialisering sker via 
skolans organisation. Perspektivet med alla dess utgångspunkter blir en påminnelse för oss om 
att samarbetet inte ska ses som något statiskt.  
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Organisationsteori 
 
Valet av organisationsteori grundade sig i att skolan som är huvudmål för vår undersökning är 
en organisation, och att vår hypotes är att denna organisation är i ständig process och 
påverkan. Dessa processer påverkar både hur yrkesgrupperna ser på samverkan i 
organisationen, och hur samverkan sker. Vi är medvetna om att det inte finns en enda och 
enhetlig teori om organisationer. Organisationer är ofta uppdelade, och de innehåller olika 
dimensioner och sociala världar (Lilja & Larsson, 2005, s.305). Teorin lägger upp ett 
”smörgåsbord” av perspektiv som skulle kunna belysa samarbetet ur olika synsätt, så som 
samhälls-, kultur -, individ - , eller konfliktperspektiv (Lilja & Larsson, 2005, s.306-311).   

Då en organisation består av dynamiska processer behöver man för att förstå 
dessa studera och observera de röster som olika medarbetare och avdelningar kan ge uttryck 
för, och inte enbart berätta hur ledningen skildrar verksamheten. Man behöver identifiera 
vissa förhållanden eller begrepp för att ha möjlighet att studera och analysera en organisation, 
t.ex. mål, struktur och relationerna på arbetsplatsen (Lilja & Larsson, 2005, s.305f). Vi 
kommer att använda dessa förhållanden för att få en uppfattning av våra respondenters 
upplevelser och syn på skolan som organisation.  

 
Perspektiv inom organisationsteori 
 
Som tidigare nämnts så innefattar organisationsteori en mängd olika perspektiv. För att snäva 
in oss har vi valt att se på skolan som organisation utifrån kunskaps-, kulturella-, psykiska 
system och organisationer som organismer. Dessa fyra perspektiv anser vi belyser det vi avser 
att undersöka i studien.  

Kunskapsperspektivet visar på att det inom en organisation som skolan existerar 
olika yrkesgrupper med olika kunskaper. Vi ser att dessa yrkesgrupper måste fungera med 
stor kreativitet och kunna kommunicera med andra yrkesgrupper inom skolans organisation. 
Skolan som organisation blir således en arena där olika typer av delidentiteter inom respektive 
yrkesgrupp tillåts utvecklas för att kunna få fram en större flexibilitet. De olika 
delidentiteterna representerar olika sätt både att tänka och bearbeta problem (Lilja & Larsson, 
2005, s.307). 

Ett kulturellt perspektiv tar hänsyn till den kultur som organisationen kan sägas 
vara. Inom en organisationskultur existerar olika subkulturer som uppstår genom olika 
yrkesbakgrunder och erfarenheter. Till följd av olika kulturer inom en organisation får 
fenomen olika innebörder och tolkningar. Skillnaderna mellan de olika kulturerna kan leda till 
både nedbrytande och kreativa ”konflikter”. Dessa anser vi kan bidra till formandet av 
organisationens kultur som helhet (Lilja & Larsson, 2005, s.307f).  

Det psykiska perspektivet handlar om omedvetna organisatoriska strukturer och 
processer i organisationer. Dessa processer kommer ofta till uttryck då det sker drastiska 
förändringar organisationens omgivning, d v s våra respondenter. De uppfattningar man 
tidigare hade om organisationen som stabil har plötsligt förändrats vilket kan ge upphov till 
stress och osäkerhet i sin yrkesroll (Lilja & Larsson, 2005, s.309f). Vi tänker även att 
eventuella hierarkiska positioner kommer från omedvetna processer och strukturer inom 
organisationen.  

Organisationer som organismer, detta perspektiv menar att det är omgivningen 
som avgör vad som är den mest effektiva organisationen. I en föränderlig omgivning i 
organisationen måste grupper och individer i organisationen kunna arbeta självständigt. 
Strukturer i organisationen måste vara öppna för förändringar för att organisationen ska kunna 
överleva (Lilja & Larsson, 2005, s.306 f). 
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Metod 
 
Syftet med studien har varit att undersöka möjliga kopplingar mellan yrkeskultur och 
samverkan inom skolans organisation. I det här kapitlet redovisar vi för hur vi har sökt efter 
tidigare forskning kring ämnet och lagstiftning som berörde vårt ämne, samt hur vi utförde 
våra sex kvalitativa intervjuer. Kapitlet avslutas med en diskussion kring etiska aspekter samt 
ett avsnitt kring verifiering av studien.  
 
Metod för datainsamling 
 
Vi började vår litteratursökning med att använda oss av sökorden; samverkan, samarbete, 
kurator, skolkurator. Därefter utökade vi sökorden med elevvård, skolhälsovård, organisation, 
sekretess och yrkeskultur i olika konstellationer. Databaser som användes var Artikelsök, 
DIVA, Libris, Google, Universitetsbiblioteken, Stadsbiblioteket, Nationalencyklopedin och 
Socialstyrelsen.  

Genom att se på tidigare undersökningars litteraturlistor fick vi tips om relevant 
litteratur. Vi begränsade oss dock till litteratur från 1990- talet och framåt för att få 
uppdaterad forskning och litteratur. Ytterligare avgränsning skedde genom att vi snävade in 
oss på litteratur som hanterade begreppen samverkan och samarbete, var för sig eller i 
konstellation till andra sökord.  
 
Kvalitativa intervjuer 
 
Vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer i vår studie. Med våra intervjuer har vi velat ta del 
av våra respondenters egen beskrivning av fenomenet samverkan och relation till det. Samt 
undersöka om det finns någon koppling mellan yrkeskultur och samverkan. Kvale (1997) 
förklarar att den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade 
beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord, 
inte med siffror (s.36). 
 Hade studien haft en kvantitativ ansats hade det lett till ett bredare och 
generaliserbart resultat om en allmän inställning till samverkan mellan olika yrkesgrupper. Vi 
har dock funnit att de begrepp som har varit centrala i vår studie; samverkan/samarbete, 
organisation, yrkeskultur och yrkesgrupp, är komplexa begrepp som måste få utrymme för att 
kunna förstås och förklaras. Vårt val av metod kommer ifrån att vi ville få en djupare 
förståelse för hur samverkan mellan olika yrkesgrupper uppfattas och ser ut utifrån respektive 
respondent (Kjaer Jensen, 1995, s.39).  
 
Urval av respondenter 
 
Vår intention med studien har varit att undersöka en möjlig koppling mellan 
samverkansfenomenet och yrkeskultur inom skolans organisation. Därför har vi valt att inrikta 
oss på skolkuratorer, skolsköterskor och lärare – för att de är beroende av samarbetet med 
varandra för elevens bästa, samt att de kan tänkas komma från olika yrkeskulturer. Vi valde 
att rikta oss mot skolkuratorer istället för skolpsykologer, eftersom kuratorer oftast är 
socionomer i grunden, vilket ligger nära oss.  
 Vi valde att intervjua två respondenter från varje yrkesgrupp, från tre olika 
skolor. Vi är medvetna om att detta inte ger någon sanning om hur yrkesgrupperna i helhet 
upplever det valda problemområdet. Vår förhoppning var ändå att kunna se en tendens av ett 
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mönster, eller ett icke existerande mönster av deras upplevelser av samverkan mellan olika 
yrkesgrupper.  
 Valet av skolor gjordes strategiskt. Ett strategiskt urval börjar med att fastställa 
undersökningens population. Med population menas då den grupp av fenomen som 
undersökningen vill uttala sig om. Därefter bestäms vilka konkreta fall som ska analyseras 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s.174 f). I vårt fall började vi med att 
leta efter skolor utifrån kriterierna att de låg inom samma typ av område, att skolorna var från 
årskurs 0-9, hade någorlunda lika antal elever, och att de yrkesgrupper vi ville undersöka var 
tillgängliga. Vi valde att inrikta oss på skolor inom Stockholms innerstad. Vi hade flera 
alternativ på skolor som kunde vara aktuella, men då vi kontaktade några av dem, visade det 
sig bl.a. att det förekom omorganisationer eller att kurator inte fanns tillgänglig. Urvalet av 
skolor kom till slut av att vi utgick från en lista av tänkbara skolor där vi kontaktade skolorna 
i tur och ordning. Därefter intervjuade vi yrkesgrupperna på de skolor som kunde och ville 
ställa upp.  

Vi började med att ta kontakt med kuratorerna och skolsköterskorna per telefon, 
med en förfrågan om de hade möjlighet att ställa upp på intervju. Vi förklarade då uppsatsens 
syfte, intervjuns tänkta ramar, och att resultatet skulle redovisas avpersonifierat. Därefter 
mejlade eller faxade vi intervjuguiden till respondenterna, ett par dagar innan intervjun var 
inbokad.  

Kontakten med lärarna såg annorlunda ut. Vi började med att ta kontakt med 
expeditionerna på skolorna, presenterade oss och berättade om vårt ärende. Vi blev då 
rekommenderade att ta kontakt med skolans biträdande rektor - vilket vi gjorde via mejl och 
telefon och förklarade även för dem studiens syfte. Biträdande rektorerna tog sedan med sig 
förfrågan till lärarna. Detta resulterade dock inte i att vi fick tag på lärare som var intresserade 
av att ställa upp. Vi misstänkte att biträdande rektorer presenterade studien för lärarna på ett 
sätt som kan ha påverkat lärarnas inställning till intervjun, därför valde vi att via mejl och 
telefon själva ta kontakten med lärarna.  
 
Intervjuguide  
 
Första steget i utformandet av intervjuguiden var att vi, utifrån våra forskningsfrågor, skrev 
ner alla frågor som kom för oss, med koppling till våra valda teoretiska utgångspunkter.  
Därefter fann vi olika teman bland frågorna och tankegångarna vi hade haft som hade en 
koppling till forskningsfrågorna. Esaiasson et al. (2003) menar att man ska tänka både 
tematiskt och dynamiskt vid utformandet av intervjuguiden.  
 

”Att tänka tematiskt innebär att man knyter an till undersökningens problemställning 
och att tänka dynamiskt innebär att man ser till att skapa en situation där samtalet 

hålls flytande.” (s.209) 
 
Nästa steg blev att utveckla och omformulera intervjufrågorna så de kunde ge oss svar på 
forskningsfrågorna.  Vi var medvetna i utformandet av intervjufrågorna att det var viktigt att 
ha frågor som var korta och besvarbara, med möjlighet till följdfrågor. Vilket Esaiasson et al. 
(2003) menar är grundregeln vid utformandet av intervjuguiden;  
 

”… att alla frågor skall vara lätta att förstå, korta och befriade från akademisk 
jargong.” (s. 290) 

 
Vi valde att ha organisation, samverkan/samarbete och yrkeskultur/yrkesgrupp som 
övergripande teman. Samverkan är det fenomen vi ville få en närmare förståelse av, därav ett 
av de övergripande temana. Temana organisation och yrkeskultur har vi funnit varit 
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genomgående teman i den tidigare forskningen kring samverkan. Utifrån vår förförståelse 
kring samverkan kan vi se att dessa teman utgör grunden för hur samverkan ser ut och tar sig 
form. Som underteman har vi valt att ta med sekretess och hierarki. Våra respondenter lyder 
under olika sekretessregler, vi ser därför att det är relevant att ta respondenternas 
sekretessutgångspunkter i samarbetet med andra yrkesgrupper i akt. Hierarki är något som vi 
utifrån vår förförståelse kan se finns omedvetet eller medvetet inom en organisation. Vi har 
därför valt att ta upp hierarki som ett undertema för att del av respondenternas upplevelser av 
en eventuell hierarkisk ordning inom skolans organisation, och om de finner att en sådan 
ordning påverkar hur samverkan med andra påverkas. Dessutom hade vi med bakgrund som 
ett tema eftersom frågorna i det temat kunde ha relevans för övriga teman (se bilaga). Temana 
ligger nära varandra och går ofta in i varandra. Detta har vi sett som något positivt då temana 
blir väl behandlade och att vi har sett att det finns ett samband dem emellan.   
 
Genomförandet av intervjuerna  

 
Intervjuerna utfördes på respektive respondents arbetsplats, och vid ett intervjutillfälle hemma 
hos respondenten. De hade själva valt lokal för intervjun. Intervjusituation såg ut på olika sätt, 
ibland närvarade vi båda två och ibland var någon av oss ensam. Detta kan naturligtvis ha 
betydelse för hur frågorna förlöpte och hur respondenterna tolkade dem, och även hur de 
upplevde intervjusituationen.  

Vid intervjutillfällets början informerade vi ytterligare om uppsatsens 
anonymitet, lite om tidsramar och hur upplägget av intervjun skulle se ut. Vi informerade om 
att vi skulle spela in intervjun på band, vilket de gav sitt godkännande till. Intervjuernas längd 
varierade mellan 30 - 65 minuter. Intervjuguiden följdes kronologiskt för att underlätta 
avläsandet i resultatet, med inlägg av följdfrågor.  
 
Bearbetning av intervjumaterialet  
 
Kort tid efter intervjuernas genomförande transkriberades materialet, ordagrant. Att det var 
nära inpå intervjun tror vi kan ha medfört att transkriberingen blev tydligare och mer 
innehållsrik eftersom den fanns färskt i minnet. Dock kan tänkas att materialet blir färgat av 
våra egna tolkningar av intervjun, att vissa saker betonas mer än andra, beroende på att vi kan 
ha blivit uppfylld av intervjuns anda. 
I transkriberingen togs även hummande, harklande och skratt med. Vi upplevde att dessa 
spelade roll i respondentens svar. Vi turades om att transkribera intervjumaterialen. Efter 
färdiga transkriberingar sorterade vi in respondenternas utsagor i de teman vi valt att 
behandla. I den empiriska resultatdelen har vi använt oss av tecknet /…/ i vissa citat. Det 
betyder att vi inte har citerat ett helt svar, utan tagit fram det mest väsentliga.  

Vi har valt att redovisa intervjuresultatet i ett avsnitt för sig, som vi kallar 
empiriskt resultat. Där har vi använt respondenternas egna beskrivningar, utan att dra våra 
egna slutsatser. Avsnittet belyses med direktcitat från respondenterna. Därefter följer ett 
analyskapitel där vi varvar slutsatser vi dragit från den empiriska resultatdelen med en analys 
med återkoppling till dels våra teoretiska utgångspunkter, dels den tidigare forskningen. Vi 
har valt att lägga upp studiens resultat på detta sätt för att ge en bild av respondenternas egna 
upplevelser och tankar, och vilka slutsatser vi har dragit på egen hand. Resultat från tidigare 
forskning  används i analysen för att stärka de resultat vi har funnit i vår studie. I och med att 
studiens omfång är så litet, tyckte vi det var intressant att ställa studiens resultat mot vad man 
i tidigare forskning kommit fram till.  
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Analysverktyg 
 
Vår intention har varit att få respondenternas upplevelser av möjliga kopplingar mellan 
yrkeskultur och samverkan inom skolans organisation. Därför var fenomenologin det 
självklara valet som analysverktyg.  

Fenomenologin utgår från individens livsvärld och sociala verklighet där den 
viktigaste informationen utgörs av det hon känner och upplever. Perspektivet söker förstå de 
sociala fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv. Det utgår från att världen beskrivs 
sådan den upplevs av individerna och förutsätter att den relevanta verkligheten är vad 
människor uppfattar att den är (Kvale, 1997, s.54). 

Som forskare ur fenomenologiskt perspektiv bör man försöka sätta den 
vardagliga förförståelsen och den vetenskapliga förkunskapen om fenomenet inom parantes 
för att komma fram till en förutsättningslös beskrivning av fenomenets väsen (Kvale, 1997, 
s.55). Som intervjuare ur ett fenomenologiskt perspektiv fokuserar man på intervjupersonens 
livsvärld, man håller en… 

 
”…öppenhet för den intervjuades upplevelser, prioritering av exakta beskrivningar, 

försök att sätta förkunskapen inom parantes och sökande efter oföränderliga 
väsensmeningar i beskrivningarna.” (Kvale, 1997, s.42) 

  
Olsson och Sörensen (2001) menar att forskaren genom att tolka fenomenens möjliga 
variationer inom ramen för människors erfarenhet kan komma fram till och beskriva deras 
kärna eller verkliga natur (s.106).  

Eftersom vi i analysen fokuserar på socialkonstruktivism och organisationsteori 
gör vi inga explicita återkopplingar till fenomenologin. Användandet av fenomenologin utgör 
istället den underförstådda analytiska ramen för slutsatser.  
 
Etiska aspekter 
 
I Kvale (1997) beskrivs bl.a. vikten av att intervjupersonerna informeras om att deltagandet är 
frivilligt och att information som kan göra det möjligt att identifiera intervjupersonerna hålls 
hemlig (s.107ff). Detta har vi tagit hänsyn till både under genomförandet av intervjun och i 
bearbetningen av intervjumaterialet. Vi var noga med att berätta att uppsatsen kommer att 
vara avpersonifierad och hos vilka uppsatsen kommer att behandlas. Vi informerade även om 
att uppsatsen kommer att läggas ut i databasen DIVA vid ett färdigt resultat.  

Vi har försökt att följa det humanistiska och samhällsvetenskapliga rådets etiska 
riktlinjers (1999) fyra huvudsakliga krav på forskning i uppsatsens gång; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har dock inte följt reglerna 
till punkt och pricka, vilket kan göra att uppsatsens etiska aspekter skulle kunna ifrågasättas. 
Exempelvis kontakten med lärarna, som till en början gick via biträdande rektorer. Det kan 
diskuteras huruvida det finns en tillräcklig anonymitet för respondenterna. Urvalet var litet 
och representativiteten av yrkesgrupperna ser olika ut inom skolans organisation.  
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Validitet handlar om giltighet, om ett yttrande är sant eller riktigt och relevant i 
sammanhanget. Ofta diskuteras om man verkligen mäter det man avser att mäta. Kvale (1997) 
beskriver att det handlar om hantverksskicklighet, forskaren ska ständigt kontrollera och 
ifrågasätta under hela forskningsprocessen (s.219). Genom att vi har varit två författare har vi 
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haft möjlighet att utbyta idéer och reflektioner under hela forskningsprocessen. Därför tror vi 
att vi har kunnat kontrollera och ifrågasätta slutsatser som tagits under arbetets gång.  

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens konsistens, om resultaten kan 
anses vara tillförlitliga och gjorda på rätt sätt. Kvale (1997) beskriver hur forskaren medvetet 
eller omedvetet kan styra sina resultat med t.ex. ledande frågor (s.145f). I vår studie kan 
resultatet ha påverkats av vem som ställde frågorna, på vilket sätt de då formulerades och 
vilka följdfrågor som därefter väcktes. Likaså kan utkomsten av intervjuerna ha påverkats av 
dagsformen hos både oss och respondenterna. Vi har valt att integrera resultatdelen med citat 
från intervjuerna, för att beskriva respondenternas egna upplevelser och uttalanden, och för att 
stärka studiens reliabilitet. Vi är även medvetna om att skillnaden i hur kontakten med 
respondenterna togs, har gjort att presentationen av studien såg annorlunda ut. Detta kan i sin 
tur medföra olika intervjuresultat. 

Generaliserbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan tillämpas vidare i 
liknande situationer (Kvale, 1997, s.210). Då detta är en mindre studie så har vi inga 
förväntningar på att vi ska nå ett generaliserbart resultat. Vi kommer inte att finna en ”sann” 
bild av hur samverkan fungerar och ser ut. Vi har riktat in oss på respondenternas egna 
upplevelser av samverkan med andra, utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt. Utöver att 
materialet är för litet att generalisera, så har vi även funnit att respondenterna kommer från 
heterogena yrkesgrupper. Skolkuratorn och skolsköterskan är ofta ensamma inom sin 
yrkesgrupp och deras arbetsuppgifter ser ofta olika ut beroende på hur skolans organisation 
ser ut. Lärargruppen tycks också vara väldig splittrad. De är bildade i olika ämnen och 
vetenskaper, och värderar olika saker på olika sätt. Vilket gör att det är svårt att få ett 
generaliserbart resultat.  
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Empiriskt resultat  
 
I det här kapitlet redovisas våra respondenters utsagor kring de frågor vi ställde vid 
intervjutillfällena. För att få en översiktlig bild av resultatet har vi delat in yrkesgruppernas 
upplevelser i våra olika centrala teman.  
 
Bakgrund 
 
För att få en bild av respondenternas väg fram till deras nuvarande yrkesposition bad vi 
respondenterna berätta om sin bakgrund. Vi ansåg det relevant att veta vilka utbildningar, 
yrkesmässig erfarenhet samt hur många år respondenterna arbetat inom yrket och på 
nuvarande skola för vårt resultat.  
  
Skolsköterskorna 
 
Skolsköterska A har bakgrund i psykiatrin som mentalskötare och arbetar fortfarande 
parallellt inom psykiatrin. Därefter utbildade hon sig till sjuksköterska för cirka 20 år sedan. 
Hon började med att arbeta som distriktsköterska och blev sedan skolsköterska i början av -90 
talet. Hon har också gått en samtalskurs. Innan hon började på sin nuvarande skola arbetade 
hon en kortare period på ett flertal skolor.  

Skolsköterska B var färdig sjuksköterska slutet av -70 talet, därefter 
vidareutbildade hon sig till skolsköterska. Hon har även erfarenhet av arbete med 
missbrukande ungdomar. På nuvarande skola har arbetat i sex år.  
 
Skolkuratorerna  
 
Skolkurator A har en psykologexamen, tvåårig psykoterapiutbildning och 
handledarutbildning. Dessutom har hon läst ett flertal kurser. Hon har arbetat i cirka 20 år som 
skolkurator. På nuvarande arbetsplats har hon knappt varit ett år. Dock har hon erfarenhet från 
arbetsplatsen sedan tidigare, det var också därför hon sökte tjänsten då det blev aktuellt. Hon 
uppskattar dessutom strukturerna i elevvårdsarbetet och balansen mellan manliga och 
kvinnliga lärare. 

Skolkurator B blev färdig socionom i början av -80 talet, därefter gick hon en 
diplomutbildning. Idag går hon en utbildning för att bli legitimerad psykoterapeut. Hon har 
sedan tidigare erfarenhet från både socialtjänst och BUP (barn – och ungdomspsyk). Det 
nuvarande arbetet har hon haft sedan fem år tillbaka och är det första som skolkurator.  
 
Lärarna 
 
Lärare A tog sin lärarexamen i början av -70 talet. Utöver lärarutbildningen har hon en 
fil.kand. och en logopedexamen. På nuvarande skola har hon arbetat i cirka tre år, och 
undervisar på lågstadiet.  

Lärare B är i grunden utbildad undersköterska. Därefter läste hon till lärare för 
årskurs 1-7 och är även svenska – och SO lärare. Hon har varit lärare i cirka nio år. På sin 
nuvarande arbetsplats har hon arbetat i drygt fem år. Där undervisar hon i SO och svenska, 
och är mentor för en klass.  
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Organisation  
 
När vi frågade respondenterna om deras syn på skolan som organisation blev svaren 
varierande. Vissa av respondenterna återkom till temat under intervjuns gång. Här nedan 
följer respondenternas upplevelser och tankar kring skolans organisation. Här redovisas även 
respondenternas upplevelser och reflexioner kring andras och egna målsättningar i arbetet. 
Respondenternas syn på sekretessen redovisas fristående som en egen rubrik, men hör 
samman med temat organisation.  
 
Skolsköterskorna 
 
På skolsköterska A:s skola så drivs organisationen i samarbete med elever, personal, föräldrar 
och skolledning. Personalen är uppdelad i olika arbetslag, och vem som helst kan vara mentor, 
vilket hon anser är positivt. Själv ingår hon i en elevvårdsgrupp som innefattar henne själv, 
specialpedagoger och skolkurator. Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer, 
de har i praktiken samma auktoritet. En gång i veckan har lärare möjlighet att boka tid och 
träffa elevvårdsgruppen och diskutera ärenden. Elevvårdskonferens förekommer då det finns 
behov av att träffas runt en elev. På konferensen närvarar alltid en skolledare, föräldrar och 
personal från skolan. Då det gäller målsättningen på skolan svarar hon så här… 
 

”…vi har en värdegrund, alltså vi har valt ut vissa områden som vi tycker är viktiga 
och det strävar vi alla efter…både elever och lärare då…alla för att nå dom här 

målen som vi har satt då…och det där kollar vi ju liksom hela tiden ’är det så att vi 
strävar mot de här målen?’ ’följer vi verkligen det vi har tänkt?’” 

 
Skolsköterska B beskriver att hon har två chefer – rektorn med det ekonomiska och skolstyrda 
ansvaret, och skolöverläkaren som medicinsk chef. Detta upplever hon kan vara ett problem 
då dessa chefers prioritering handlar om olika saker, ekonomin och det medicinska ansvaret. 
Hon upplever att olika yrkesgrupper inom skolans organisation har olika målsättningar…   
 

”…lärarna är dom som ska lära barnen och jag ska ju se till att dom mår bra, så man 
har ju olika yrkesroller.” 

 
Skolkuratorerna 

 
Skolkurator A anser att skolans organisation kan belysas från flera håll; 

 
”Skolan är en organisation på flera plan…dels är det en samhällelig organisation 

eftersom grundskolan lyder under lagen om skolplikt…dels så ser jag varje 
arbetsplats som består av fler än en person som en organisation. All verksamhet 

präglas av att det är en organisation och att det är kontrollerat av olika instanser.” 
 
På hennes skola ingår hon i elevvårdsteamet. Det består förutom av kurator av rektor, 
biträdande rektor, den aktuella specialläraren, skolsköterska och yrkesvägledare. När det 
gäller målsättningen på skolan så menar hon att eleven i första hand ska känna sig nöjd med 
sig själv, och att hon kan motivera eleven till att vilja saker. Där brister det i samarbetet med 
lärarna.  

 
”… lärarna är så styrda av sina krav på sig själva, dom ska se till att eleven uppnår 

målen de ska ha gjort och det under en viss tid…och livet låter sig inte riktigt styras 
på det sättet och då krävs det ju väldigt mycket av mig att kunna förklara och få 

lärarna att slappna av också. Jag utgår från att vi har samma mål, att eleven ska må 
bra, men vi har olika förväntningar på oss själva…” 
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Skolkurator B uttrycker sig så här om skolans organisation;  
 

”…det är en fråga jag har tänkt jättemycket på under alla…eller de år jag jobbat 
här…att den är i ständig förändring…När jag kom hit så hade jag väl en tro, måste 

jag säga, att jag skulle få nåt grepp om skolan som organisation, men det har jag gett 
upp. För det går inte…även om det här är en ganska liten skola…så är den alltså 

föränderlig och det är snabba beslut. Det går inte att ha som enskild individ, eller när 
man är en så liten del, att ha nåt grepp om den utan man får stå ut med att man inte 
har koll på läget. (Skratt) Och att man inte kan påverka eller förändra. Det gäller att 

möta det som det är just nu.” 
 

Hon tar också upp att skolan är en platt organisation och att det sker många processer på 
samma gång hela tiden. När det gäller målsättningen i arbetet ser hon att man arbetar från 
olika perspektiv. Hon upplever dock skolan som mer kunskapsinriktad, och att man då missar 
det som står till hinder för kunskapsinlärningen.  
 
Lärarna 
 
Lärare A var med om när skolan kommunaliserades, vilket hon upplevde som en försämring, 
framför allt ekonomiskt. Vidare upplever hon en försämring i Stockholm sedan skolornas 
styre lagts ut på stadsdelsnämnderna från att tidigare ha varit centralt styrt. Det är inte behovet 
som styr utan pengarna. En annan förändring hon har upplevt inom skolans organisation är att 
man tidigare arbetade mer enskilt, och nu arbetar man i arbetslag.  
 

”Man jobbar ju kring eleverna vilket är positivt att man både ger och tar från 
fritidssidan och skolan – man samverkar kring eleven. ” 

 
Hon upplever att alla har målsättningen att eleven ska komma i centrum och att denne ska 
trivas. Hon menar dock att lärarna är inriktade på att eleverna ska nå målen i basämnena och 
skolhälsovården, psykolog och kurator är inriktade på att deras områden ska fungera.  

Lärare B ser skolan som en tydlig organisation med rektor och biträdande 
rektorer som styr hela verksamheten. Hon upplever dock att skolan är väldigt styrd av 
ekonomin och att hon ständigt har ett slags hot över sig att hon är styrd av pengar som hon 
inte rår på… 

 
”… belöningen tycker jag är väldigt liten och dålig. Om jag jobbar bra så tycker visst 
min chef att det är bra men han märker inte det speciellt mycket, om inte jag går och 
berättar det för honom. Och det är väl också typiskt organisationer, att chefen inte ser 

det och inte kan belöna det på samma sätt - utan det är verkligen begränsad 
ekonomi.” 

 
Hon upplever att alla har samma målsättning i arbetet på skolan. Hon är dock medveten om 
att det finns problem kring detta, men det är inget hon har upplevt själv.  
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Sekretess 
 
Vi bad respondenterna beskriva hur sekretessen för deras yrkesgrupp såg ut och på vilket sätt 
den tar sig i uttryck i det dagliga arbetet. Framför allt lades fokus på hur sekretessen eventuellt 
kunde påverka samarbetet med andra yrkesgrupper.  
 
Skolsköterskorna 
 
Skolsköterska A upplever att skillnaden i sekretess påverkar samarbetet med andra 
yrkesgrupper. Hon berättar att hon släpper mycket på sekretessen i olika sammanhang, då det 
är till gagn för eleven. Vid journalföring är hon noga med att skriva efter skadeprövning, 
vilket innebär att gör en värdering vad som är relevant att anteckna.  
 

”För det är ju till gagn för eleven, det är det man måste tänka. Det skadar ju inte 
eleven utan…det är ju för att den ska få det bättre och slippa misslyckas. Det är ju 

därför man gör det.” 
 
Skolsköterska B upplever inte att den olika sekretessen är något hinder för samarbetet. Hon 
kan lätta på sekretessen om det är till gagn för eleven, och om hon får samtycke från 
föräldrarna. Ibland kan hon känna av en frustration från lärarnas sida att de inte får ta del av 
all information kring eleven.  
 
Skolkuratorerna 
 
Skolkurator A är noga med att informera föräldrarna om att hon har kontakt med en elev. Hon 
försöker dock alltid få eleven med sig i den kontakten. Hon upplever dock att det är en svår 
gränsdragning kring kontakten med föräldrarna när en elev kommer till henne. Det kan hindra 
elevens medverkan. Hon ser också att sekretessen kan leda till hinder i samarbetet med andra 
på skolan… 
 

” Man tror att man behöver veta…alla detaljer kring en elev för att vara en bra 
pedagog och det tycker inte jag att man behöver.” 

 
Hon tillägger… 
  

”Men sen är det så att man måste hela tiden tänka på att det inte handlar om våra 
rättigheter som personal, utan det handlar om eleven och elevens familjs rättigheter 
att få behålla sin integritet oavsett om eleven är föremål för olika åtgärder i skolan.” 

  
Skolkurator B upplever inte att sekretessen medför något större problem för samarbetet. Den är 
dock till stor betydelse för de elever och föräldrar som kommer till henne. Hon får ofta 
förtydliga hur hennes sekretess ser ut. Det problem som kan finnas med sekretessen 
uppkommer då arbetslagen vill få reda på mer än vad lagen tillåter, det bli en gränsdragning för 
vad som är nödvändigt för den enskilde individen  

 
”…lärare kan tycka att man är snål eller inte…jag möter ju det ibland att de inte 

förstår, känner sig utanför eller inte begriper vad det…Det är en balansgång det där.” 
 
Hon fortsätter… 
 

”… det lever ju sitt eget liv ibland det där, känner jag…det kanske skolsköterskan 
och jag gör ibland, pratar mer än vad man borde. Att ibland är det svårt att skilja på 
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vad det är för att bearbeta själv vad det är man har hört med en kollega än vad som är 
nödvändigt för den enskilde individen…” 

 
Lärarna 
 
Lärare A upplever att hon ibland både skulle vilja och behöva veta mer från skolhälsovården 
och skolpsykologen. Hon menar dock;  

 
”Det kan vara skönt, eller det är skönt, att man har tillgång till alla de här 

yrkeskategorierna och det är en avlastning att de har sitt kunnande. För vi ska ju inte 
ta på oss andra yrkesroller än dom vi är utbildade för.” 

 
Lärare B konstaterar att som lärare så vet man inte alla fakta, och skolkuratorn vet mer. Hon 
tycker inte att det är ett problem, utan accepterar det. Hon upplever sig veta tillräckligt ändå.   
 
Samverkan/Samarbete 
 
Både vi och respondenterna använder begreppen samarbete och samverkan på olika sätt. Det 
var självfallet ett återkommande tema under intervjuernas gång. Många tankar och 
funderingar fanns hos respondenterna kring samverkan både utanför såväl som innanför 
skolans organisation.  
 
Skolsköterskorna 
 
Skolsköterska A beskriver att samarbete är att alla som arbetar på skolan skall sträva efter 
samma mål, för det bästa för eleven. Hon upplever att samarbetet inom skolan fungerar bra, 
det är lätt att ta kontakt med folk. Samarbetet med lärarna ser ut som så att de antingen 
kommer till elevvårdsgruppen, eller att de kommer direkt till skolsköterskan med ett 
elevärende. Hon tycker dock att det är ett problem med att hon behöver vara diplomatisk mot 
lärarna. De blir lätt trampade på tårna… 

 
”…först åkte jag på pumpen så det skrek om det, för då kunde jag säga ’så här tycker 

jag att man ska göra’ eller ’det här var väl bra’. Då upptäckte jag att dom bara 
öh…lärarna alltså. Man fick inte komma och kritisera…alltså som dom tog som 

kritik. Man fick inte heller komma med råd eller så…och det här är ett problem alltså 
för det är något som vi alla tycker.” 

 
Hon fortsätter… 
 

”Man måste lära sig hur man ska få lärarna med sig…och då måste man vara 
jättesmidig. Man måste gå runt för att komma dit man vill. För det går inte, eller 
mycket sällan, att gå rakt på sak utan man måste vara väldigt, väldigt smidig…” 

 
Hon upplever dock att det finns problem med samarbetet med verksamheter utanför skolan. 
Hon menar att det inte finns någon koppling till skolan, och att de sällan tar in skolsköterskan 
eller skolkuratorn när det är problem kring en elev på skolan.  

Skolsköterska B berättar att hon samarbetar med alla; skolläkare, elevvårdsteamet, 
lärare, elever och föräldrar. Hon menar att mycket av samarbetet handlar om elevkontakt och 
hon anser att samarbetet fungerar bra utifrån hennes yrkesroll. 
 

”Jag tror ju att mycket handlar om att skolsköterskan är en speciell person i skolan. 
Så mycket utav att samarbetet fungerar så bra tror jag beror på det. De vet att de kan 

gå hit och prata, och de vet att jag inte säger något till lärarna…” 
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Skolkuratorerna 
 
För skolkurator A innebär samarbete att ha kontakter med andra, och det har hon med alla 
inom skolan, elever, föräldrar och instanser utanför skolan. Samarbetet ser olika ut beroende 
på var signalerna kommer ifrån. Vem som tar kontakt har betydelse för i vilken ordning som 
hon tar kontakt med olika människor. Hur samarbetet fungerar varierar från person och 
situation.  

Hon tycker att det är bra om elevvårdsarbetet är strukturerat så att det inte finns så 
mycket otydligheter t.ex. att det är fem personer som gör något för en elev utan att det finns 
någon kommunikation. Hon tycker att den här skolan är bra på att hålla strukturen, det finns 
en tydlighet i arbetet och man för vidare relevant information.  

 
”Det gamla vanliga var att samverkan…var att läraren kom hit och på något sätt 

lämnade sina problem i knäet på kuratorn…gå och ordna, fixa så kan du skriva ett 
brev till mig när det är klart…Men så är det inte…utan här är det uttalat, det står i 
våra styrdokument att ansvaret för elever, även dom med problem ligger hela tiden 
på mentorn. Han eller hon har det sammanhängande ansvaret och han eller hon kan 

ta hjälp av skolsyster, mig, specialläraren och det är ju sådan samverkan som jag 
tycker är vettig.” 

 
Elevvårdsteamet träffas en gång i veckan och då är det rektor, biträdande rektorer, 
speciallärare, kurator, skolsköterska och yrkesvägledare som träffas. Man samarbetar för 
eleven. Samarbetet ser annorlunda ut om eleven själv kontaktar henne då kontaktas i princip 
bara föräldern, då eleven är omyndig, och de måste ge sitt samtycke till kontakten med henne. 
Det största problemet för samarbetet är idag ekonomin på grund av ett sviktande 
elevunderlag.  

Skolkurator B ser samarbete som ett vitt begrepp. Antingen att man samarbetar 
omkring en familj eller en enskild individ för att nå ett gemensamt mål. Det kan också vara att 
ge någon annan mandat att göra jobbet. En tredje form av samarbete kan vara att man arbetar 
tillsammans kring en elev, att man delar upplevelsen om vad målet är. Hon menar att hon 
samarbetar med andra i alla tre former. För henne initieras samarbetet när någon tar kontakt 
med henne, vare sig det är en elev, förälder eller ett arbetslag.  
 

”Ibland kan det då bli svårigheter när jag inte alltid får mandat ifrån ett lärarlag att 
det är ju…för oftast tar jag ju eleven ur skolsituationen, eller i möjligaste mån 

försöker jag ju lägga tider som inte stör elevens undervisning så mycket, men det är 
ju inte alltid möjligt. Så där är det lite svårt ibland utifrån att jag…där kan vi ju se på 

olika perspektiv då. Jag från elevens där jag kan tycka att det är bättre att jag får 
hjälpa eleven att må bra, än att den hänger med på spanskan.” 

 
En plats för samarbete är elevvårdsgruppen (EVG) där bl.a. kuratorn ingår. Där finns tillfälle 
att ta upp olika elevärenden och var och en kommer med sin kompetens, sedan diskuteras vad 
som ska ske. Hon upplever att samarbetet fungerar bra, men att det ibland kan ha sina brister. 
Hon upplever dock att man på hennes skola har blivit bra på att se när det fungerar dåligt.   

 
”…och då tycker jag att samverkan fungerar, när vi kan sätta ord på det. ’Fy vad 
dåligt vi har samarbetat det här halvåret.’ Så har det ju varit till och från i EVG 

gruppen, då har vi ju sett…hur samarbetet, samverkan har fungerat mer eller mindre 
bra.” 

 
När det gäller begreppen samverkan och samarbete, ser hon att samverkan kan kopplas till 
organisationen och ses som en gemensam målsättning. Samarbete menar hon är när man 
känner tillit och kan släppa till varandra.  
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Lärarna 
 
För lärare A innebär samarbete att man arbetar med olika kollegor och andra yrkesgrupper, att 
olika yrkesgrupper delar med sig av sina perspektiv. Det är ett givande och tagande. En arena 
för detta är elevvårdsteamet där det finns möjlighet för alla yrkesgrupper att mötas och ta del 
av varandras kompetenser. Hon upplever att samarbetet fungerar bra;  
 

”Jag tycker att vi tycker och tänker i samma banor och det är lätt att prata med 
kollegor och skolledning. Det är lätt att samarbeta. Man är öppen för varandras 

åsikter helt enkelt. Och litar till var och ens kompetens.” 
 
Lärare B tycker att samarbete är jätteviktigt och vill gärna samarbeta med andra, men det finns 
svårigheter med det just nu. Det beror bl.a. på tidsbrist och att man sitter väldigt utspritt på en 
stor skola. Dock samarbetar man mycket som mentor med andra kring en klass. Hon träffar 
även många föräldrar för samtal kring deras barn. Samt att skolan har samarbete med andra 
instanser utifrån, som t.ex. polisen. Hon finner att det är viktigt att man får ut något av ett 
samarbete, att man utvecklas och blir kunnigare samt att eleverna får det bättre.   
 
Yrkeskultur/Yrkesgrupp 
 
Här redovisas vad respondenterna har svarat på frågor kring sin egen yrkeskultur, andras 
yrkeskultur, och hur kommunikationen fungerar dem emellan. Respondenternas syn på 
hierarkiska positioner inom skolans organisation redovisas fristående som en egen rubrik, 
men hör samman med temat yrkeskultur/yrkesgrupp. 
 
Skolsköterskorna 
 
Skolsköterska A beskriver sin yrkesroll som följande;  
 

”Min yrkesroll är att vara elevernas ambassadör, så känner jag…Och ibland kan det 
vara tungt att jobba med…för att jag kommer ju bara med gnäll kan jag tycka. Jag 

kommer ju alltid med det här…det här är inte bra och här är inte bra…” 
 

Hon fortsätter… 
 

”Jag är den enda på hela skolan i princip som träffar alla barnen, alla år…eller dom 
enda som jag inte träffar varje år är årskurs tre, för där gör jag ingenting, men alla 

andra träffar jag. Så jag tycker att jag kan vara lite som spindeln i nätet. Jag är ju den 
som är mest lättillgänglig i och med att jag är här varje dag. Och jag har ju inte 

lektioner, så jag finns ju på rummet om jag inte är på möten eller sådana saker. Och 
det gör ju…för alla att…för lärare och elever och andra så är det lättast att nå mig…” 

  
Hon försöker att alltid vara med på alla elevvårdskonferenser, eftersom hon vill vara insatt i 
varje elevs situation. Hon upplever sig ha lätt för att ta kontakt med elever, då hon har det 
medicinska som ”täckmantel”. Hon kan exempelvis kalla till en ryggkontroll då hennes 
intention egentligen är att ta upp något annat. Hon menar att det är känsligare att gå till 
kuratorn, och att hon till viss del har tagit över den traditionella kuratorns roll. Den nuvarande 
kuratorn är mer terapeutisk och mer inriktad på de tyngre samtalen.   

Hon upplever sig väldigt ensam i sin yrkesroll, och kan ibland känna frustration över 
att vissa inte förstår vad hon gör.     
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”…i och med att jag är ensam, man är ju ensam i sin yrkesroll, så fattar ju ingen vad 
jag gör…Ibland spelar det ingen roll, men ibland kan det ju vara så att man känner 
att vissa lärare bara tror att jag sitter där på mitt rum. Dom har kvar den här gamla 

skolsyrran, hon satt ju och stickade…och sen så gjorde hon inte så mycket 
mer…Hon körde vaccination på löpande band…” 

 
Dock finner hon ett visst stöd hos skolkuratorn då deras yrkesroller påminner om varandra i 
vissa avseenden. Hennes syn på lärarna är att de inte är någon enhetlig grupp. Hon menar att de 
värnar om sina egna ämnen och ser inte de andra ämnenas funktion. Hon ser lärarna som 
individualister, och att de kan ha svårt att se utanför sig själva. Det tror hon i sin tur leder till 
att de har svårt att förstå henne. Kommunikationen tycker hon fungerar bra, med undantag för 
det som tidigare nämnts, att hon upplever att hon måste vara smidig kring lärarna och tänka på 
hur hon uttrycker sig. Hon tror dock att hon har lättare att kommunicera med andra tack vare 
sin utbildningsbakgrund.   

Skolsköterska B anser att hennes yrkesroll är tydlig och speciell. Hon upplever 
också att andra känner sig trygga med hennes yrkesroll.   

 
”Man får en viss status i skolan. /…/ Man respekteras ju efter det yrkesområde som 

man har…” 
 

Hon upplever att andra, precis som hon, har tydliga yrkesroller.  
När det gäller kommunikationen, ser hon det så här; 
 

”…jag kan väl säga att mellan skolledningen och mig så kan det ju vara glapp ibland 
ändå…att jag inte får information om vad som händer i skolan, så att säga…” 

 
Detta tror hon beror på hennes speciella yrkesfunktion. Hon upplever att det inte blir samma 
glapp mellan lärarna och skolledningen, då de står varandra närmare inom organisationen. 
Kommunikationen inom elevvårdgruppen tycker hon fungerar bra, och att det bara är en 
tillgång med flera olika yrkesbakgrunder. 
 
Skolkuratorerna 
 
Skolkurator A känner att hon har en väsentlig och självklar del i arbetet kring eleverna.  
 

”…det är en av anledningarna till att jag trivs här det är just att kurator är en 
väsentlig del, en självklar del så att säga i arbetet kring elever. Så både lärare och 

annan personal och föräldrar, alla tycker att det är självklart att söka mig.” 
 
Hon har erfarenhet från andra skolor, där yrkesrollen inte varit lika självklar. Hon upplevde i 
början av sin yrkeskarriär att man inte visste vad kuratorn sysslade med, men att detta har 
förbättrats. Hon tycker sig ha en specifik yrkesroll. För henne innebär det att få ett förtroende 
från skolledningen, vilket ger möjlighet till kreativitet och flexibilitet inom den egna 
yrkesramen.       
 

”Det är alltid svårt att vara ensam om sin kunskap på en arbetsplats oavsett vad det 
handlar om och det är…på ett sätt inbillar jag mig, jag vet inte om det är sant, att det 

kanske är extra svårt att vara skolkurator för att det handlar om sådana ogripbara 
saker.  Och det handlar om att eftersom man inte riktigt vet vad jag kan och hur man 
kan använda mina kunskaper så skapar det en grogrund, en massa väldigt orealistiska 

förväntningar. Och…det ställer krav på mig att kunna liksom ta ner den personens 
förväntningar på mig utan att för den sakens skull vara avvisande.” 
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Hon berättar att hon egentligen inte känner sig trygg i sin yrkesroll, men att hon hela tiden 
arbetar med sig själv på alla plan. Hon förklarar det som att hon nu känner sig mer trygg i 
otryggheten. Det gör att hon finner sitt arbete som kreativt och roligt.  

Hon upplever att vissa lärare har svårt att ta ansvar för sitt mentorskap, som 
innebär mer än att bara förmedla kunskap. Detta är något hon finner skrämmande. Hon har 
upplevt att den ambitiöse läraren bränner ut sig, eller hoppar av lärarkarriären, då de inte har 
lärt sig att handskas med olikheter hos elever på intellektuell, känslomässig eller social nivå. 
Dock så ser hon en likhet mellan sin yrkesroll och lärarnas - de använder sig själva som 
instrument. I övrigt tycker hon att kommunikationen fungerar bra. Hon är dock medveten om 
att det kan uppstå problem, men det vet hon inte om det beror på personlig mognad eller 
yrkesbakgrund. Som ett sista tillägg när det gäller yrkesrollen så berättade hon om hur elever 
kan uppfatta skolkuratorn; 

 
”Jag hörde…i början av terminen kommer de nya årskurs sex och dem har faddrar 
som visar runt – ’ja och här om du ramlar på gympa så går du till syster men om du 
är dum i huvudet eller om du har psykiatriska problem då kan du gå till kuratorn’.” 

 
Skolkurator B upplever att hon har en specifik yrkesroll, vilket innebär att hon kan känna sig 
väldigt ensam men att hon samtidigt tycker att det är roligt.  

 
”Jag har ju jobbat i grupper så mycket förut, där man är flera i samma 

yrkeskompetens, med samma mål, att vi hade samma…yrkesutövning på samma 
ställe. Då kommunicerar man på ett sätt. Nu blir jag ensam…ibland kan jag känna 

som att jag måste försvara mig, även om jag kanske inte måste det…men jag känner 
nog det i alla fall.” 

 
Trots att hon kan känna sig ensam i sin yrkesroll, så finner hon en viss glädje av 
skolsköterskans roll på skolan. När det gäller lärarna så upplever hon att dem har svårt att se 
andra kulturer och hur dem arbetar. Hon kan också tycka att lärarna kan vara 
överrepresenterade inom skolan. Att skolan idag är kunskapsinriktad, att man istället behöver 
se till de hinder som finns för kunskapsinlärning.  

Hon kan med sin bakgrund inom psykologin känna negativa vibbar från 
lärargruppen, men det är inget som har kommit fram till henne personligen. Det är inte alltid 
lätt att vara ensam i sin yrkesroll, men hon uppger att hon har lärt sig att stå ut med det. 

 
”Jag blir inte rädd när jag kliver ur min yrkesroll, men om jag sitter och skrattar i 

personalrummet eller om…ja då blir uppfattningen ’kan man lita på att hon kan sin 
sak då’. Det är lättare att…ja men det är något okänt som både avskräcker och 

fascinerar det här med psykologiska kunskaper. Samtidigt som det finns en längtan 
efter det…och det får jag kredit för ibland också…dom känner…En enskild lärare 

känner sig så otroligt hjälpt och samtidigt blir det ett hot på en personalfest, att man 
känner en människa så.” 

 
Hon tror att förklaringen till detta är enkel – att vi är människor. Hon betonar också att det är 
därför det är viktigt ha andra i sin yrkesgrupp. Det gör det möjligt att kunna pendla mer, och 
gå ur och i sin yrkesroll.   

  
Lärarna  
 
Lärare A menar att hon har en specifik yrkesroll; 
 

”Min yrkesroll är specifik, jag är lärare, jag ska inte vara något annat. Men sen att jag 
ska kunna lyssna och ta in svårigheter som elever har, det är en annan sak.” 
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Hon anser att det är bra med andra yrkesroller och ett annat kunnande eftersom det blir ett 
givande och tagande. Hon tycker att kommunikationen mellan olika yrkesgrupper fungerar 
bra. Hon tror att det beror på att man är öppen och lyssnar på vad andra har att säga.  
 Lärare B upplever att läraryrket är ett självklart yrke, något som alla vet vad det 
är. Dock har hon ofta höra att många uppfattar läraryrket som svårt och påfrestande. Hon har 
då känt att hon får stå till svars för yrket, och då fått förklara att det är både roligt och att 
eleverna är duktiga. Hon menar att läraryrket inte alltid enbart handlar om att lära ut. Vid 
vissa tillfällen får hon inta andra roller… 
 

”…från att vara faktalärare till att vara barnpassare. Och psykolog och kurator. 
Och polis.” 

 
Hon tycker att kommunikationen med andra på skolan fungerar bra. Hon är dock medveten 
om att den kan se annorlunda ut mellan olika yrkesgrupper då samtalen handlar om skilda 
saker.  
  
Hierarki 
 
Vi frågade respondenterna om de upplevde att det fanns någon form av hierarki mellan 
yrkesgrupperna på skolan. Här följer deras resonemang kring detta.  
 
Skolsköterskorna 
 
Skolsköterska A upplever att det inte finns någon speciell hierarkisk ordning inom skolan. Det 
härleder hon till att skolledningen är uppdelad på tre… 
 

”….vi har ju inte ens rektor och biträdande rektor /…/ utan det är de tre som ska dela 
på det. Och det är dom väldigt noga med.” 

 
Skolsköterska B upplever att det finns en viss hierarki på skolan. Hon menar att det märks på 
rektorn, som är högst i hierarkin. Då det gäller andra yrkesgrupper är det inget som hon har 
känt av eller tänkt på.  
 
Skolkuratorerna 
 
Skolkurator A har inte märkt av någon hierarki, för hennes del, på nuvarande skola. Hon är 
dock medveten om att det finns en viss hierarki och status mellan olika yrkesgrupper i stort, 
och har erfarenhet av det från andra arbetsplatser.   
 

”Jag vet inte riktigt om man kan säga den…organisatoriska hierarkin så mycket, för 
rektorn har i alla fall sista ordet…däremot så beror det på hur man är som person och 
hur man är som ledare. Behöver inte alls vara en karismatisk person bara man har en 

förmåga att verkligen leda och inte bara slå näven i bordet, så naturligtvis så 
förstärker eller underminerar man sin auktoritet.” 

 
Hon upplever dock att det finns en hierarkisk ordning i lärargruppen, ämnesvis.  

Skolkurator B har inte märkt av någon hierarki personligen. Hon har dock känt 
av, från fritidspersonal, att de upplevt sig trampade på.  
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Lärarna 
 
Lärare A upplever en viss hierarki inom arbetslagen, framför allt mellan fritidspedagoger och 
skolan. Hon menar att hierarkin som kan finnas mellan skolan och fritids beror på att lärarna 
har andra arbetstider och längre lov.  
 Lärare B anser att det finns en hierarki. Hon beskriver den som följande: 
 

”Rektorn är ju överst och sen studierektorerna, och sen är det…jag vet inte vad som 
kommer var, men jag tror att högstadielärarna kommer nästan på samma nivå som 
kurator, skolsköterska och psykolog. Men jag kan inte riktigt särskilja om det är 

någon av dem som ligger över eller under, men det känns som nivån är väldigt lika 
där. Och sen kommer mellanstadielärarna och sist kommer lågstadielärarna.” 

 
 

Analys  
 
I analyskapitlet har vi använt oss av samma tematisering som vi har gjort i de tidigare 
kapitlen. Precis som i resultatkapitlet har vi dock lagt till bakgrund som ett tema. Vi 
analyserar respondenternas svar utifrån valda teorier, socialkonstruktivism och 
organisationsteori. Vi återkopplar även resultatet till tidigare forskning. Vi avslutar kapitlet 
med att besvara forskningsfrågorna. 
 
Bakgrund 
 
Utifrån de svar vi har fått från respondenterna kan vi tyda att deras utbildningsbakgrund 
spelar roll i utformandet av yrkesrollen och hur man idag utövar sitt arbete. Att ha en 
yrkesutbildning och ett arbete innebär att man blir delaktig i en ny kultur. Enligt ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv socialiseras man in i yrkeskulturen genom en process där 
yrkets yttre samhälleliga ramar och villkor, yrkets historia och yrkesutbildningen samt 
individens egen tolkning och förståelse av yrket samspelar i formandet (Hansen, 1999, s.40). 
När respondenterna har mer än en yrkesbakgrund menar vi att formandet av den nuvarande 
yrkeskulturen ser annorlunda ut. Individen har förskaffat sig ett annat perspektiv och en annan 
medvetenhet. Antalet år inom nuvarande organisation har, som vi kan se det, ingen betydelse 
för hur respondenterna ser på samverkan. Skolkurator B berättar att hon tidigare arbetat på 
platser där man haft mycket samarbete med andra. Därför har hon också mycket att säga kring 
samverkan. Enligt socialkonstruktivistiskt perspektiv måste respondenternas tidigare sociala 
identitet kunna samexistera med den nya sociala identiteten. På så sätt integreras ny och 
gammal kunskap och individen förskaffar sig ett annat perspektiv.  
 
Organisation  
 
Skolkuratorerna har, som vi uppfattat det, gemensamt att de båda har funderat mycket på 
skolans organisation, om hur den kan definieras och se ut. Skolsköterskorna skiljer sig något 
åt i reflektionerna kring organisationen, men har gemensamt att de ser utifrån sin egen roll i 
organisationen. Lärarnas upplevelse gav en annan typ av reflektion över skolans organisation. 
De såg organisationen på ett mer generellt plan, utan att ta med sin egen yrkeskultur som del i 
organisationen. Skolkuratorerna och skolsköterskorna har mer reflektioner och medvetenhet 
kring sin egen roll och funktion i organisationen. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv kan detta förklaras med att deltagarna i en kultur ömsesidigt skapar roller och 
mönster i den existerande kulturen. Det förhållandet att det bland våra respondenter fanns en 
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tydlig skillnad mellan å ena sidan lärarnas, och å andra sidan skolkuratorernas respektive 
skolsköterskornas syn på skolan som organisation, skulle därvid kunna tänkas bero på att 
lärarna är en så stor och självklar grupp inom skolans organisation att de egentligen inte har 
haft ett behov av att reflektera över organisationen, i jämförelse med andra. Lärarna kan i och 
med detta tyckas utgöra basen i skolans kultur, något som de själva dock - åtminstone i våra 
respondenters fall - föreföll vara tämligen omedvetna om. Ett organisationsteoretiskt 
perspektiv förklarar att inom en organisation existerar olika subkulturer som uppkommer via 
olika yrkesbakgrunder. Varje existerande subkultur har sin egen mall som de definierar 
organisationen utifrån (Lilja & Larsson, 2005, s.307f). Mot bakgrund av en sådan 
förklaringsmodell verkar det logiskt att våra respondenter uppfattar organisationen på olika 
sätt inom de respektive yrkesgrupperna. 

Respondenterna ger en bild av skolans organisation som föränderlig, vilket även 
framkommer i två studier av Berg m.fl. som vi presenterat tidigare. Lärare A har varit 
verksam länge inom sitt yrke och har hunnit varit med om stora förändringar inom skolans 
organisation, som har påverkat henne direkt. Hon har framför allt märkt en försämring i 
ekonomin. Detta är något som även lärare B tar upp som ett centralt problem i organisationen. 
Vi har funnit utifrån respondenternas utsagor att lärarna är, jämfört med våra andra 
respondenter, mer indirekt styrda av hur skolans ekonomi ser ut. Deras arbetsuppgifter präglas 
av hur mycket pengar som finns att tillgå i organisationen.  

Lärarna upplever att det finns ett ständigt hot av pengar som de inte rår på. Lärare B 
berättar… 
 

”….men också det att vi har ett ständigt slags hot över oss att vi är styrda av pengar 
som vi inte rår på. Och det är ju organisationernas negativa del…Även om jag tjänar 
in en massa elever och det går bra så ligger inte det kvar nästa år för då kanske vi går 

minus i alla fall.” 
 
I ett organisationsteoretiskt perspektiv kan detta förklaras genom att organisationen är 
beroende av omgivningens förändringar. Skolan måste vara öppen för dessa förändringar, 
annars överlever inte organisationen på längre sikt (Lilja & Larsson, 2005, s.306f). Även ur 
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi se hur skolans organisation påverkas av 
omgivningen. Skolans kultur kan ses som en social produkt som påverkas av kulturen den 
existerar i. Som organisation är skolan beroende av omgivningens resurser för att överleva 
och utvecklas, därför måste skolan vara föränderlig och kunna anpassa sig till nya 
förutsättningar. Detta belyser speciellt skolkuratorer B som tar upp att skolan är i ständig 
förändring och att det gäller att möta det som är just nu.  
Både respondenterna och tidigare forskning tar upp att förändringar i organisationen leder till 
nya arbetsmetoder (Socialstyrelsen, 2000, s.84; Hansen, 1999, s.360; Berg et al., 1999, s.152, 
169). Lärare A beskriver att man förr arbetade mer enskilt, och idag samarbetar man mer med 
både andra lärare och annan personal i arbetslag. Arbetet blir mer individfokuserat, och 
samarbetet blir en viktig förutsättning. Skolsköterska A beskriver hur hon delvis tagit över 
den traditionella kuratorns roll på skolan, mycket beroende på hennes yrkesbakgrund. Detta 
har i sin tur lett till förändrade arbetsuppgifter för kuratorn på skolan. Vilket hänger samman 
med att organisationen är beroende och fungerar jämte omgivningens föränderlighet. Detta 
ställer krav på yrkesgrupperna inom organisationen att kunna arbeta självständigt och kunna 
finna en arbetsstruktur i det föränderliga (Lilja & Larsson, 2005, s.306f). Lärare B berättar att 
det från skolledningen läggs mycket ansvar på lärarna. Som exempel nämner hon att de får 
lösa konflikter med föräldrar, och även schematekniska problem på egen hand.  
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Sekretess 
 
Både respondenterna och tidigare forskning menar att yrkesgruppernas skilda sekretess kan 
upplevas som ett hinder för kommunikationen mellan lärarna och annan personal, som 
skolsköterskor och skolkuratorer (Andersson, 1996, s.30). Skolsköterskorna och 
skolkuratorerna upplever att det finns en viss frustration från lärarnas sida när det gäller 
sekretessen, och att detta kan leda till problem i samarbetet med lärarna. Lärarna själva menar 
dock att de är medvetna om hur sekretessen för kurator och skolsköterska ser ut, och att det 
inte är nödvändigt för dem att veta allt kring en elev.  

Skolsköterska A och skolkurator B upplever att kommunikationen mellan sina 
yrkesgrupper fungerar bättre än vad det gör med lärargruppen. De upplever sig ha möjlighet 
att kunna släppa på sekretessen sinsemellan eftersom de ligger närmare varandra 
yrkesmässigt. Precis som Olsson (2001) beskriver det så ger respondenterna en bild av att 
man inom elevvården har möjlighet att utbyta avidentifierad information, och komma fram till 
en lösning som är till gagn för den enskilde (s.141f). Organisationsteori förklarar denna 
process med att det inom en organisation existerar olika kunskapssystem. Kunskapssystemen 
representerar olika sätt att tänka och bearbeta problem. De olika systemen måste kunna vara 
flexibla och utbyta information, för att därefter utveckla ett lösningsförslag (Lilja & Larsson, 
2005, s.307). Elevvårdsgruppen/teamet är exempel på forum där denna process existerar.  
 
Samverkan/Samarbete 
 
Samverkan/samarbete är en handling som utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan 
ses som en produkt av den sociala verklighet som uppstår när olika yrkeskulturer möts. 
Yrkeskulturernas upplevelser och innebörder av begreppet samverkan flätas samman med 
andra aspekter av det sociala sammanhanget – såsom processer och organisatorisk 
uppbyggnad inom skolan. Samtliga respondenter har olika upplevelser kring vad samverkan 
och samarbete är. Det vi kan finna är gemensamt för dem är vissa nyckelord som; mål, 
kontakt och arbeta tillsammans, samt att de inte gör någon större skillnad på samverkan och 
samarbete. Respondenterna menar att man samarbetar med alla inom skolans organisation, 
men att det ser olika ut beroende på vem man samarbetar med. Skolkuratorerna och 
skolsköterskorna berättar att de ingår i elevvårdsgruppen/teamet där man samarbetar med 
varandra, dit lärarna kommer vid behov. Lärarna arbetar mer tillsammans med andra lärare i 
olika arbetslag. Ser vi till Danermarks och Kullbergs (1999; 2000) definition av samarbetets 
olika grader så kan vi se att skolkuratorns och skolsköterskans samarbete inom elevvården ses 
som en koordination av deras olika funktioner (s.35; s.17). Att just deras specifika kunskaper 
slås samman för att uppnå bästa resultat. Skolsköterskorna och skolkuratorerna menar att då 
det finns problem kring samverkan så är det oftast i mötet med lärargruppen. Ingen av dem tar 
upp att det finns specifika problem med sin kollega som är skolkurator/skolsköterska.  

I en studie om skolans kultur som vi har presenterat tidigare framkommer det att 
samarbetet inom lärarnas egna ämnen har förbättrats, medan de har svårt att få till stånd 
samarbete med andra kollegor mer än i triviala frågor (Berg, 1995, s.105). Lärare B har 
upplevt samma sak. Hon vill samarbeta mer med andra, men upplever att det är svårt att 
tidsmässigt kunna det. Samtidigt så uppger hon att hon måste samarbeta med andra, föräldrar, 
kollegor, skolledning och många instanser utanför skolan, vilket även tidigare forskning visar 
på (Andersson, 1996, s.27). Rent organisationsmässigt så handlar det om att läraren inte får 
tillräckligt med utrymme att samarbeta med andra. I organisationsteori kan det härledas till att 
organisationen måste tillåta olika kunskapssystem mötas. Det är i mötet som samarbetet 
kommer till stånd.  
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Yrkeskultur/Yrkesgrupp 
  

Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv socialiseras man in i en yrkesroll utifrån den 
yrkesutbildning man har, samt den kultur som råder på arbetsplatsen. Rollen blir en utkomst 
av relationen till andra och kontexten. Således är yrkesrollen inte något som skapas inom 
individen, även andra bidrar till att definiera och skapa rollen.  

I tidigare forskning har vi funnit att samarbete med andra yrkesgrupper ställer 
stora krav på den enskilde individen (Andersson, 1996, s.28f). Socialstyrelsens (2000) studie 
visar att tryggheten i sin egen yrkesroll spelar in i samarbetet, samt att man kan distansera sig 
från egna intressen. Finns inte tryggheten kan det bli så att man i en samarbetsgrupp blir rädd 
för att bli försvagad och det slutar med att man försöker hävda sin yrkesroll. Finns tryggheten 
i yrkesrollen kan man vara lyhörd mot andra yrkesroller och deras kunskapsområden (s.88). 
Samtliga respondenter upplever sig ha en specifik yrkesroll. Skolkuratorerna upplever dock 
en viss ensamhet och otrygghet i sin yrkesroll. Skolkurator B berättar att ensamheten i 
yrkesrollen ibland har fått henne att känna att hon måste försvara sig. Med jämlika upplever 
hon en annan sorts kommunikation. Hon menar att med sin bakgrund inom psykologin kan 
hon känna negativa vibbar från andra, att hennes kunskaper är skrämmande och hotande. 
Både tidigare forskning från Socialstyrelsen (2000) och våra respondenter menar att 
kommunikationen klargör olika synsätt och man lyssnar på varandra – det blir ett givande och 
tagande (s.70).  

Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv betraktas kommunikation, språket, 
som en social handling. Hur människor positionerar sig i socialt samspel och i samtal är nära 
förknippat med hur de refererar till sig själva både med hjälp av språket och av andra aspekter 
av de sociala situationer de befinner sig i (Wetherell & Maybin, 1998, s.261, 270). 
Skolkurator B upplever att hennes kunskaper inom psykologin tycks skrämma lärarna då 
språket och kommunikationen präglas av detta. Skolkuratorns språk kan tänkas vara av den 
art att lärarna inte har samma nivå och kunskap. Språket i sig kommenterar relationen mellan 
sändaren och mottagaren. Då lärarna inte innefattar samma kunskaper som skolkuratorn 
hamnar läraren i samspelet/kommunikationen i underläge. Skolsköterska A beskriver en 
liknande situation som hon upplevde när hon först kom till arbetsplatsen. Hon fick erfara att 
hon i kommunikationen med lärarna måste gå runt sina egna kunskaper för att inte få lärarna 
att känna sig underlägsna.  

I ett organisationsteoretiskt perspektiv kan vi se att både krav och trygghet i 
yrkesrollen blir en utkomst av att det existerar olika kulturer inom en organisation. Olika 
fenomen får olika innebörder och tolkningar. Skillnaderna mellan de olika kulturerna kan leda 
till både nedbrytande och kreativa ”konflikter” (Lilja & Larsson, 2005, s.307). Skolkurator B 
uppger att det har funnits svårigheter när det gäller att få mandat från ett lärarlag att träffa en 
elev, hon upplever att det kunskapsinriktade prioriteras. Skolkurator A har upplevt liknande 
situationer, att man på skolan inte vet vad hon kan och hur hon kan använda sina kunskaper. 
Detta har då istället lett till att det har skapats orealistiska förväntningar på hennes yrkesroll. 
Hon har då känt ett krav på sig själv att ta ner dessa förväntningar.  
 
Hierarki 
 
Respondenternas bild av hur andra yrkesgrupper upplever deras yrkesroll skiljer sig åt. Ovan 
har vi gett exempel på hur respondenterna upplevt synen på sin yrkesroll som missvisande. 
Skolsköterska B och lärarna har gett en annan bild. De upplever sig ha, både för sig själv och 
andra, en tydlig och specifik yrkesroll. Lärarna upplever att de har en självklar och given 
yrkesroll inom skolans organisation. De anser också att andra yrkesgrupper har det, och att de 
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är en tillgång med sina kunskaper. Skolsköterska B ger en bild av att andra känner en viss 
trygghet med hennes yrkesroll, och att hon till följd av det får en viss status i organisationen.  
Hierarki kan förklaras enligt organisationsteori som en psykisk, omedveten organisatorisk 
struktur och process i organisationen. Respondenterna berättar om att det finns en viss 
outtalad hierarki, men att de personligen inte känt av det. Lärare B placerar in olika 
yrkesgrupper inom skolans organisation på olika hierarkiska positioner, men uppger inte att 
denna hierarki påverkar hennes samarbete med andra. Samma slutsats dras i Socialstyrelsens 
studie. Samverkan är inte något som kan styras uppifrån, hierarkiskt genom traditionella 
styrinstrument. Det är något som byggs upp genom värdet för dem som är engagerade, och 
bygger på ett aktivt engagemang och en ömsesidighet från de involverade (Socialstyrelsen, 
2000, s.9).  

 
Besvarande av forskningsfrågor 
 
Vårt övergripande syfte med uppsatsen har varit att undersöka möjliga kopplingar mellan 
yrkeskultur och samverkan inom skolans organisation. Här nedan besvarar vi de 
forskningsfrågor vi utformade för att uppnå syftet med studien. 
 
Vilken betydelse har skolans organisation för samverkan mellan olika yrkesgrupper? 
 
Vi har funnit att organisatoriska positioner kan leda till att samarbetet ser ut på ett visst sätt 
mellan yrkesgrupperna. Skolkuratorerna och skolsköterskorna ingår i 
elevvårdsgruppen/teamet på skolan där samarbetet blir en självklar del. Lärarna har inte 
samarbete med andra inplanerat rent tidsmässigt på samma sätt. Vilket i sin tur kan försvåra 
samarbetet med andra yrkesgrupper. För våra respondenter har arbetslag och mentorskap visat 
sig vara en central del i hur organisationen har betydelse för samverkan. Rent 
organisationsmässigt har vi kunnat se att arbetslag och mentorskap har lett till ett utökat 
samarbete med andra, både inom och utanför skolans organisation.  
 
Hur ser de olika yrkesgrupperna inom skolan på begreppet samverkan? 
 
Utifrån studien kan vi se att respondenternas upplevelser och syn på begreppet samverkan 
skiljer sig åt. Det vi har funnit gemensamt för respondenternas utsagor är vissa nyckelord 
som; mål, kontakt och arbeta tillsammans. Alla yrkesgrupper ser samverkan som något viktigt 
och nödvändigt. Synen på begreppet samverkan, har vi dock funnit inte har någon koppling 
till vilken yrkesgrupp respondenterna tillhör. Upplevelsen av hur man ser på samverkan har vi 
snarare sett handlar om vilken erfarenhet man har sedan tidigare exempelvis från andra yrken 
eller annan arbetsplats.  
 
Vilken betydelse har de olika yrkesgruppernas yrkeskultur för samverkan med andra 
yrkesgrupper?  
 
Respondenternas yrkeskulturer bygger på olika kunskaper och synsätt. Därför kan 
målsättningen för ett samarbete se annorlunda ut, beroende på vilken yrkesgrupp man tillhör. 
Skolkuratorerna och skolsköterskorna uppfattar lärarna som mer kunskapsinriktade, i 
jämförelse med deras egen yrkeskultur som fokuserar mer på elevens välmående. De upplever 
därför att det är lättare att få till ett samarbete mellan varandras yrkesgrupper, då de står 
varandra närmare yrkeskultursmässigt. Lärarna finner dock inte att respondenternas olika 
yrkeskultur har någon betydelse för samarbetet. De ser istället skillnaderna i yrkeskulturer 
som en tillgång i samarbetet.  
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Diskussion 
 
Här nedan följer en diskussion kring studiens resultat och slutsatser vi har dragit under 
studiens gång. Diskussionen bygger på vad vi har kunna tyda utifrån vår studie. Vi är dock 
medvetna om att våra respondenter inte är representativa för samtliga inom dessa 
yrkesgrupper, och att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån detta. 
 
Tankar, funderingar och slutsatser   
 
Studien har väckt många tankar och funderingar hos oss. Det är intressant att se hur våra 
respondenters olika utbildningar har påverkat den medvetenhet de har om sig själva och hur 
de definierar organisationen på olika sätt. Lärarrespondenterna reflekterade inte på samma sätt 
över sin roll i organisationen som skolkuratorerna och skolsköterskorna. Detta skulle kunna 
bero på att lärarna tycks se sig själva, och är väl, en självklar del av skolan. Det skulle också 
kunna bero på att skolkuratorerna och skolsköterskorna är mer självständiga i sitt 
yrkesutövande. Lärarna kanske inte ses som enskilda individer på samma sätt som 
skolkuratorn och skolsköterskan, utan blir en del av lärargruppen.  

Till vår förvåning så skilde sig skolsköterskorna reflektioner och svar på våra 
intervjufrågor mycket åt. Kanske beror detta på att den ena skolsköterskan var somatiskt 
skolad, den andra hade kunskaper och erfarenhet inom psykiatrin. Svaren präglades av deras 
tidigare erfarenheter. Vår förförståelse om skolsköterskor var att de nog var enbart somatiskt 
skolade. Vi blev förvånade över att se skillnaden i yrkesbakgrund inom just denna 
yrkesgrupp. Kanske hade vi en uppfattning om att den största skillnaden yrkesmässigt skulle 
vara mellan skolkuratorerna med tanke på den breda utbildning som kan ligga bakom. Det var 
även intressant att båda respondenterna tog upp att det var svårt att få arbete som 
skolsköterska, och att de båda, trots detta och deras skilda yrkesbakgrunder, har fått arbete på 
skolor. Detta gäller även skolkuratorerna. Skolkuratorerna och skolsköterskorna har alla olika 
mycket erfarenhet när det gäller nuvarande yrkeskultur, samt vidareutbildningar.  Det skulle 
kunna tolkas som att det finns en skillnad på hur skolorna värderar olika kunskaper. Det visar 
även på att våra respondenter förmodligen hade vissa personliga egenskaper som avgjorde vid 
anställning.  

Vi har funnit att organisationen har större inverkan på hur samverkan ser ut och 
utövas av våra respondenter, än vad vi trodde från början. Skolans organisatoriska 
uppbyggnad med elevvård, arbetslag och mentorskap, visade sig ha stor betydelse för vem 
som samarbetar och i vilken utsträckning. Skolkuratorerna och skolsköterskorna är en 
självklar del av elevvården, och har till uppgift att bl.a. vara rådgivande för andra 
yrkesgrupper, så som lärare. På så sätt blir samarbetet mellan skolkuratorerna och 
skolsköterskorna till större del en självklarhet och faller sig naturligt för dem. Samarbetet med 
lärarna grundar sig ofta på att lärarna behöver råd eller hjälp i ett elevärende. Skolkuratorerna 
och skolsköterskorna får mer av en ”expertroll” genom elevvården, och samarbetet med 
lärarna blir inte på samma villkor. Vi kan tänka oss att det är därför skolkuratorerna och 
skolsköterskorna finner vissa problem i samarbetet med lärarna, och inte med varandra. 
Skolkuratorerna och skolsköterskorna har nämnt kommunikationen som ett av problemen i 
samarbetet. En förklaring till detta kan vi misstänka vara att lärarna går in i ”samarbetet” med 
skolkuratorerna och skolsköterskorna för att få råd och hjälp utifrån deras kunskaper. 
Skolkuratorerna och skolsköterskorna kanske är ute efter ett mer ömsesidigt förhållande i 
samarbetet. Ett välfungerande samarbete bygger på att det blir ett givande och tagande mellan 
alla yrkesgrupper. Till viss del tycks detta saknas mellan lärargruppen och skolkuratorerna 
och skolsköterskorna,. Ytterligare förklaring till att det kan vara svårt för lärarna att få till 
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stånd ett samarbete med skolkuratorerna och skolsköterskorna, är tidsaspekten. Lärarna har 
inte samma möjligheter att ”fritt” kunna samarbeta, utan är mer styrda av lektionstimmar och 
planering av undervisning.  

Arbetet inom lärargruppen tycks idag ha blivit mer individfokuserat och man 
arbetar mer i arbetslag och med mentorskap. En av de intervjuade skolkuratorerna ger bilden 
av att lärarna inte alltid är skolade att möta det som innebär att vara mentor för en klass. Hon 
beskriver att hon har träffat på lärare som hoppat av läraryrket eftersom de inte har kunnat 
leva upp till de krav som mentorskapet innebär. Vi kan tänka oss att förändringar inom 
skolans organisation ofta påverkar lärargruppen i första hand, då de utgör en så stor del av 
skolan. Skolan tycks ha blivit mer och mer samarbetsinriktad, vilket i sin tur har lett till 
förändrade arbetsuppgifter där lärarna har blivit mer beroende och tvungna att samarbeta med 
både andra lärare och yrkesgrupper. De har också blivit tvungna att ta på sig andra roller än 
att bara vara kunskapsinriktade. Detta kan tänkas på sikt leda till en större utsträckning 
utbrändhet och arbetsplatskonflikter bland lärarna, speciellt då (som lärare B beskriver) de 
inte får någon respons på det arbete de gör. Skolkuratorernas och skolsköterskornas dagliga 
arbeten påverkas inte på samma sätt och i samma utsträckning som lärarnas, då deras 
yrkesutövande bygger inom skolan på yrkesgruppernas specifika kunskapsutövande.  

Innan vi påbörjade studien hade vi en uppfattning om att en eventuell hierarki 
mellan yrkesgrupperna kunde påverka hur samarbetet såg ut. Vi fann dock att våra 
respondenter inte upplevde någon hierarki mellan varandra. Det kan ha varit så att det var en 
känslig fråga, eller att respondenterna inte har tänkt i de banorna. Vår egen förförståelse var 
dock att det finns en viss hierarki då olika yrkesgrupper möts på en arbetsplats. Detta kan 
tänkas bero på att vi var ute på praktikplatser och att man då medvetet ser och analyserar sin 
egen yrkesroll utifrån organisationen. Som yrkesutövande kanske man inte har samma 
reflektioner då man själv blir en del av organisationen. Eller är det så enkelt att alla 
yrkeskulturer kompletterar varandra i arbetet på skolan? 
 
Sammanfattande reflektioner  
 
Vi fann det intressant att under arbetets gång notera, såvitt vi kan se, att skolan är en oenhetlig 
organisation. Dels kunde vi inte finna någon enhetlig förklaring till vad elevvård är, dels att vi 
saknade en enhetlighet och tydlighet kring vilka som ingår i elevvårdens olika nivåer och hur 
den är organiserad. Med tanke på hur stor och viktig del av samhället skolan är, kan vi tycka 
att det borde finnas klara strukturer och målsättningar som gäller för alla skolor då det bl.a. 
gäller elevvård. Beroende på hur enstaka skolors organisation ser ut upplever vi att barn får 
olika förutsättningar både när det gäller utbildning och samhällsposition. Trots att alla våra 
respondenter, och den allmänna uppfattningen i samhället idag, är att olika kunskaper är en 
tillgång och numera nödvändigt, upptäckte vi i urvalet av skolor att alla inte har samma 
uppbyggnad av elevvård. Vi upptäckte t.ex. att flera skolor saknade skolkurator, vilket i sin 
tur gör att en viss kompetens på den skolan utesluts.  

Den sammantagna slutsats vi har funnit i studien är att samtliga respondenter 
upplever samarbete som något viktigt och bra för arbetet. Organisationen har visat sig spela 
stor roll för hur samarbetet ser ut och uppstår. Organisationsmässigt tycks yrkeskulturen ha 
stor betydelse för vilka som åläggs att samarbeta, då det är den specifika kunskapen som står i 
fokus. Skolkuratorerna och skolsköterskorna i vår studie, som själva besitter dessa specifika 
kunskaper, kan uppfatta kommunikationen med lärarna som problematisk utifrån språk och 
målsättning. Lärarrespondenterna å sin sida har inte upplevt några problem när det gäller 
dessa faktorer utan ser skolkuratorernas och skolsköterskornas kunskap som en tillgång. Att 
man kommer från olika yrkeskulturer tycks för lärarna inte vara något hinder för ett 
samarbete. Vi kan se att kommunikation är en viktig förutsättning för ett fungerande 

 37



samarbete. Kommunikationen i sig bygger på en ömsesidighet. Utifrån vår studie kan vi se att 
de olika yrkesgrupperna har olika syn på vad kommunikation är och hur den fungerar, då 
skolkuratorerna och skolsköterskorna har en annan uppfattning än lärarna kring detta. 
Återigen vill vi påpeka att våra respondenter inte är representativa för hela sin yrkesgrupp,  
men det tycks vara i kommunikationen mellan yrkesgrupperna som samarbetet brister. 
Kanske är det kommunikationen som bör stå i fokus på arbetsplatser där olika yrkesgrupper 
måste samverka med varandra. Av vår förförståelse kan vi se att kommunikationen inte alltid 
betonas, istället är man så fokuserad på att man måste samverka att man glömmer bort vad det 
egentligen innebär. 

 
Förslag till fortsatt forskning  
 
För vidare forskning tycker vi att det skulle vara intressant att lägga till ett genusperspektiv på 
studien. Samtliga av våra respondenter var kvinnor, utifrån ett genusperspektiv skulle man 
kunna se innebörden i detta och om det har någon påverkan på hur man samverkar. 

En annan intressant utgångspunkt på studien kunde också vara ett 
maktperspektiv. Då hade man kunnat gå närmare in på vad det innebär med eventuella 
hierarkiska positioner och respektive yrkes auktoritet och legitimitet. 

En utvidgning av studien skulle kunna vara att man inkluderar skolledningens 
syn och ambitioner kring samverkan. Då hade även ett maktperspektiv varit relevant. Det 
resultat vi har fått fram av vår studie, hade kanske tolkats på ett annat sätt om vi hade 
inkluderat skolledningen. Vårt urval av skolor byggdes på att de låg inom samma område, 
Stockholms innerstad. Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie med skolor från 
andra områden, med andra förutsättningar.   
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7 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga 
förhållanden 

1 § Sekretess gäller, om inte annat följer av 2 §, inom hälso- och sjukvården för uppgift om 
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Detsamma 
gäller i annan medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, 
insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, 
sterilisering, kastrering, omskärelse, åtgärder mot smittsamma sjukdomar och ärenden hos 
nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet. 
   Sekretess enligt första stycket gäller också i sådan verksamhet hos myndighet som innefattar 
omprövning av beslut i eller särskild tillsyn över allmän eller enskild hälso- och sjukvård. 
   Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal inom enskild 
hälso- och sjukvård för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. 
Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om uppgiften 
behövs för vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas. 
   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
   En landstingskommunal eller kommunal myndighet som bedriver verksamhet som avses i 
första stycket får lämna uppgift till annan sådan myndighet för forskning och framställning av 
statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Vidare får utan 
hinder av sekretessen uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lagen 
(1984:1140) om insemination, lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen, lagen 
(1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål, lagen 
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen (2004:168). Lag (2004:175). 

2 § Sekretessen enligt 1 § gäller inte 
1. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, 
om beslutet angår frihetsberövande åtgärd, 
2. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168), om beslutet angår frihetsberövande åtgärd, 
3. beslut i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom hälso- och sjukvården, 
4. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av patientjournal. 
   Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom hälso- och 
sjukvården gäller sekretess för uppgifter som avses i 1 §, om det kan antas att den som 
uppgiften rör eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Lag 
(2004:175). 

3 § Sekretessen enligt 1 § gäller också i förhållande till den vård- eller 
behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd, om det med hänsyn 
till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas 
till honom. 
 
 
6 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården och annan verksamhet som avses i 1 § samt 
inom socialtjänsten för anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att den som har gjort 
anmälan eller avgivit utsagan eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat 
allvarligt men om uppgiften röjs. 
   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (1992:890). 
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9 § Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasie- skolan, särskolan, 
specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför 
sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men. 
   Sekretess gäller på samma område dels i skolans elevvårdande verksamhet i övrigt för 
uppgift om enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om 
tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock 
endast, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men 
om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i elevvårdsärende eller i annat ärende som nu 
har nämnts. 
   Sekretess gäller på samma område i annat fall än som avses i första och andra styckena för 
uppgift om enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om enskilds personliga 
förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom 
närstående lider men om uppgiften röjs. 
   Sekretess gäller inom utbildningsväsendet i övrigt för uppgift som hänför sig till 
psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden hos psykolog, kurator eller syofunktionär, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men. Dessutom gäller 
inom arbetsmarknads 
utbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, vuxenutbild- ningen för utvecklingsstörda, 
svenskundervisningen för invandrare (sfi) och folkhögskolan sekretess i annan elevvårdande 
verksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den som 
uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 
   Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om 
uppgiften röjs. 
   Sekretess gäller hos Statens skolverk i verksamhet som avser tillsyn över utbildning vid 
skolor med enskild huvudman (fristående skolor) för uppgift som härrör från skolans 
elevvårdande verksamhet och som gäller enskilds personliga förhållanden, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider 
men. Samma sekretess gäller i nämnda tillsynsverksamhet för uppgift som hänför sig till en 
fråga om tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare studier. Sekretessen enligt 
detta stycke gäller dock inte Statens skolverks beslut i ett ärende. 
   Sekretess gäller i skolbarnsomsorgen för uppgift som hänför sig till psykologisk 
undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos 
psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften 
rör eller någon honom närstående lider men. Sekretess gäller i samma verksamhet för annan 
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 
honom närstående lider men om uppgiften röjs. 
   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1997:1213). 
 
 
 
38 § Sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom 
närstående lider men. 
   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1997:1213). 
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14 kap. Bestämmelser om vissa begränsningar i sekretessen och om 
förbehåll 
 
3 § Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd uppgift lämnas till myndighet, om 
det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som 
sekretessen skall skydda. 
   Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 7 kap. 1-6 och 34 §§, 8 kap. 8 § första 
stycket och 9 och 15 §§ samt 9 kap. 4 och 7 §§, 8 § första och andra styckena och 9 §. Inte 
heller gäller första stycket, om utlämnandet strider mot lag eller förordning eller föreskrift 
som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen (1998:204). Lag (1999:301). 
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INTERVJUGUDIE 

 
Bakgrund 
 
Vad har du för utbildningsbakgrund? 
Hur länge har du arbetat i ditt yrke? 
Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
Varför ville du arbeta här? 
 
Skolan som organisation 
 
I vilken utsträckning upplever du skolan som en organisation? 
(ur vilket perspektiv?) 
 
Samarbetet 
 
Vad innebär begreppet samarbete för dig? 
Vad menar du med begreppet samarbete? 
Hur ser samarbetet ut? 
Vilka samarbetar? 
För vem samarbetar man? 
Hur upplever du att samarbetet fungerar? 

- bra 
- dåligt 
- vad beror det på tror du? 

Upplever du att det finns olika grader av samverkan? 
Hur ser sekretessen ut för ditt yrke? 
Vilken betydelse tror du att sekretessen har för samarbetet? 
 
Yrkeskultur 
 
Hur upplever du att kommunikationen fungerar på din arbetsplats? 
I vilken grad tror du att din yrkesbakgrund påverkar kommunikationen med arbetskamrater 
med annan yrkesbakgrund? 
I vilken utsträckning tycker du att du har en specifik yrkesroll? 
Vad innebär det att ha en specifik yrkesroll för dig? 
Tycker du att de andra yrkesgrupperna som du arbetar med har specifika yrkesroller? Och i så 
fall varför/varför inte? 
I vilken utsträckning finns en hierarki mellan olika yrkesroller? 
I vilken utsträckning har olika yrkesroller olika målsättningar i arbetet, enligt dig? 
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	En yrkesgrupp kan definieras som… 
	 Organisationsteori 

