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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka de skolkuratorer som ägnat tid och engagemang åt att medverka i 

vår uppsats, utan dem hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår 

handledare Åsa Backlund för hennes konstruktiva kritik och beröm under arbetets gång. 

 

Ett extra stort tack vill vi tillägna våra respektive sambos Erik och Thomas som har gett oss 

sitt fulla stöd under uppsatsskrivandet trots att vi har spenderat mer tid framför datorn än 

tillsammans med dem. Dessutom vill vi tacka våra respektive familjer och vänner som har 

visat förståelse för att vi har prioriterat uppsatsskrivningen under denna intensiva period. 

 

Framför allt vill vi tacka varandra! Efter många intressanta diskussioner och skrattfyllda 

stunder är uppsatsen färdig och vi kan vara riktigt stolta över vårt engagemang, samarbete och 

över den uppsats som vårt hårda arbete resulterat i! 

 

Vi hoppas att du som läsare får en lika trevlig och inspirerande stund som vi har haft under 

arbetets gång! 

 

Emma Bengtsson & Frida Berg 

 

Maj 2012 

Stockholm 
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Titel: Skolkuratorers samverkan med socialtjänsten: En kvalitativ studie om skolkuratorers 

upplevelse av samverkan och möjligheten att utveckla samverkan utifrån den egna yrkesrollen 

 

Författare: Emma Bengtsson & Frida Berg 

 

Antal ord: 18 771 

Abstract  

The aim of this study was to investigate how school counselors 

experienced collaboration with social services and whether they felt 

they have the ability to improve upon this collaboration. The empirical 

data consists of qualitative interviews with eight school counselors 

from public schools, ages 13 to 15, in eight separate municipalities in 

the Stockholm area. The main results showed that the school 

counselors recognized the positive benefits from collaboration, but 

that they in practice experienced difficulties turning this into a high-

quality collaboration. The school counselors experienced that due to 

uncertain expectations in the collaboration it led to unclear 

distribution of areas of responsibilities. The school counselors 

expressed small or no possibilities for them to improve upon 

collaboration but pointed out that higher commitment and a positive 

attitude are valuable attributes to improving collaboration. The results 

of the interviews were analyzed using the new institutional theory of 

organization and the role theoretic perspective. The conclusion states 

that the school counselors can help improve collaboration by taking 

initiative to better communication in order to clarify the collaborators 

expectations and conditions. The study highlights importance of 

school counselors trying to overcome obstacles and difficulties 

presented by different conditions of different organizations.   
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INLEDNING 

Samverkansarbete mellan verksamheter som arbetar med barn och unga framhålls som en 

viktig del för att kunna identifiera utsatta barn och unga i samhället (Wiklund, 2006a). Bland 

annat påtalas samverkan mellan skolan och socialtjänsten som nödvändig för att barn och 

unga ska få det stöd de behöver för att förhindra en ogynnsam utveckling (D-Wester, 2005). I 

samband med samverkan talas det om vikten av helhetssyn samt möjligheten att erbjuda en 

högre kvalitet på arbetet då de olika organisationernas kompetens och resurser kan nyttjas till 

fullo (Bergmark & Lundström, 2005). År 2007 tog Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och 

Myndigheten för skolutveckling fram en strategi för samverkan som riktar sig till personer 

som har skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller som riskerar att fara 

illa. I strategin påtalas att samverkan inte ska ses som ett mål i sig, utan att det är ett av flera 

medel för att uppnå ett för organisationerna gemensamt mål och i strategin poängteras att 

organisationernas olikheter är styrkan med samverkan. Att samverkan kommer till stånd när 

det gäller barn och unga faller under socialtjänstens ansvarsområde, men en förutsättning för 

detta är att oro för barn och unga uppmärksammas och kommer till socialtjänstens kännedom. 

Detta förfarande säkerställs bland annat genom den anmälningsskyldighet som enligt 

14 kap 1 § socialtjänstlagen inbegriper att skolpersonal är skyldiga att anmäla till 

socialtjänsten om de finner oro gällande barn eller unga. 

 

Samverkan är en central aktivitet inom det sociala arbetet med barn och unga, och fokus för 

denna uppsats ligger på skolkuratorer på kommunala högstadieskolor och deras 

samverkansarbete med socialtjänsten i samma kommun. Från år 2000 har antalet 

skolkuratorer inom den svenska kommunala skolan ökat med mer än en tredjedel på tio år, 

från 1008 skolkuratorer till 1481 skolkuratorer år 2010 (Sveriges kommuner och landsting, 

2011). Denna ökning kan ses som en indikator på att det idag finns en bredare uppfattning av 

att skolkuratorer har stor betydelse i den svenska skolan och att de fyller en viktig funktion i 

att uppmärksamma socialt utsatta barn. När det gäller skolkuratorernas uppdrag består det av 

att ha en helhetssyn kring eleverna och arbetet innefattar att främja förändring och utveckling 

på flera nivåer, från individnivå till grupp- och samhällsnivå. I arbetsuppgifterna ingår samtal 

där skolkuratorerna ger stöd till enskilda elever, men även samtal med familjer samt 

handledning och rådgivning till lärare. Därutöver innefattar skolkuratorernas arbete 

samverkan med andra verksamheter i samhället. (Sveriges Skolkuratorers Förening, 2011)  

 

Farmakopoulou (2002) framhåller i sin studie att samverkan mellan organisationer ofta 

framstår som problematisk. Även Wiklund (2006b) påtalar svårigheterna med samverkan och 

framhåller bland annat att lagstiftningen kring samverkan inte innehåller några konkreta 

riktlinjer för hur samverkan ska se ut. Socialstyrelsen (2010) talar om att avsaknaden av 

tydliga rutiner kring samverkan kan leda till en osäkerhet kring vem som gör vad och även 

frågetecken kring vad som kan förväntas av den andra organisationen. I Elevvårdsutredningen 

påtalar elevvårdspersonal att bristande återkoppling efter anmälningar till socialtjänsten utgör 

ett hinder för samverkan (SOU 2000:19). Detta härleds till sekretesslagstiftningen då 

socialtjänsten enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen inte får röja uppgift om 
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enskild, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men, och 

således kan socialsekreterare inte utan vidare föra information vidare till exempelvis 

skolkuratorer. 

 

Då lagstiftning och offentliga publikationer påtalar vikten av samverkan samtidigt som både 

nationella och internationella studier påtalar svårigheter med samverkan, kan vi se en 

diskrepans mellan intentionen med samverkan och hur det fungerar i praktiken. Detta faktum 

gör det relevant att undersöka hur samverkan mellan skolkuratorer och socialtjänsten skulle 

kunna utvecklas till det bättre. Det har gjorts flera tidigare studier och uppsatser som 

behandlar samverkan inom socialt arbete, men vi saknar studier om hur de professionella 

subjektivt ser på sin egen roll i att utveckla samverkan, varför denna uppsats fokuserar på 

skolkuratorers roll i utvecklingen av samverkan med socialtjänsten. Vår uppfattning är att en 

förutsättning för att kunna undersöka utvecklingen av samverkan är att även studera hur 

skolkuratorer upplever samverkan idag, för att sätta in utvecklingen av samverkan i en 

kontext och att få en utgångspunkt inför vilka förutsättningar som föreligger inom 

samverkansarbetet. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett urval skolkuratorer upplever samverkan 

med socialtjänsten kring barn och unga, samt hur de ser på möjligheten att utveckla 

samverkan utifrån sin yrkesroll. 

Frågeställningar 

 Hur beskriver skolkuratorerna sina erfarenheter av att samverka med socialtjänsten? 

 Vilka förutsättningar anser skolkuratorerna är av betydelse för hur samverkan med 

socialtjänsten ser ut? 

 Hur uppfattar skolkuratorerna att de genom sin yrkesroll påverkar samverkan med 

socialtjänsten idag? 

 Vad anser skolkuratorerna att de skulle kunna göra för att utveckla samverkan med 

socialtjänsten utifrån sin yrkesroll? 

Relevans för socialt arbete 

Denna uppsats kan bidra till att ge en bild av skolkuratorers uppfattning kring förväntningar 

och förutsättningar i samverkansarbetet med socialtjänsten, vilket är av relevans för aktörer 

inom skolan och socialtjänsten. Detta i sin tur kan resultera i en djupare förståelse för 

samverkanspartners yrkesroll och bidra till en mer gynnsam samverkan. Vidare kan uppsatsen 

bidra till att nyutexaminerade socionomer kan uppmärksamma vilka hinder som upplevs i 

samverkansarbeten och med vilka medel en enskild skolkurator skulle kunna överkomma 

dessa. Därutöver kan uppsatsen i förlängningen generera kunskap om vägen mot en god 

samverkan och detta kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för att uppmärksamma och 

hjälpa barn som far illa eller som riskerar att fara illa. 
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Uppsatsens avgränsningar 

Uppsatsens fokus ligger på skolkuratorer på kommunala högstadieskolor i Stockholm och 

deras upplevelser av samverkan. Uppsatsen belyser således inte samverkan ur ett objektivt 

perspektiv, och beaktar inte heller socialtjänstens upplevelse av samverkan. Då flera andra 

uppsatser inom ämnet belyser innebörden av samverkan tar denna uppsats vid där andra 

uppsatser slutar och belyser skolkuratorernas möjligheter att utveckla samverkan. Denna 

uppsats kommer således inte att på ett djupare plan redogöra för vad samverkan i sig innebär. 

Därutöver kommer uppsatsen inte att belysa samverkan med andra organisationer än 

socialtjänsten och inte heller samverkan med privatpersoner. Avgränsningen till kommunala 

skolor kommer att möjliggöra att undersöka hur samverkan ser ut mellan två organisationer 

som har samma kommunala ledning. Valet av högstadieskolor grundar sig i avgränsningen att 

undersöka samverkan kring en specifik åldersgrupp, detta då det möjliggör för 

skolkuratorerna att diskutera utifrån samma utgångspunkt. 

Centrala begrepp 

Samverkan: Ett allmänt synsätt gällande definitionen av samverkan är att den delas in i olika 

integrationsnivåer sett utifrån hur tät samverkan som sker, från löst samarbete i gemensamma 

individärenden till ett mer strukturerat samarbete med tydlig målsättning (se Wiklund, 2006b). 

Att definiera samverkan ligger inte inom ramen för denna uppsats, utan den definition som 

används är den som skolkuratorerna själva definierar, då utgångspunkten för uppsatsen är 

skolkuratorernas livsvärld. I uppsatsen används begreppet samverkan framför samordning och 

samarbete, då det är ordet samverkan som är återkommande i lagstiftning (exempelvis 5 kap. 

1a § socialtjänstlagen). Däremot förekommer begreppet samarbete i presentationen av tidigare 

forskning i de fall samarbete har använts i den nämnda studien, samt i redovisningen av 

uppsatsens resultat i de fall en intervjuperson själv använt begreppet samarbete i den aktuella 

situationen. I uppsatsen används även begreppet samverkansarbete som syftar på det praktiska 

arbetet som utförs inom samverkan. 

 

Skolkurator: Skolkuratorer är en stödfunktion till det pedagogiska arbetet i skolan vars 

sociala kompetens kompletterar den pedagogiska kompetens som lärarna besitter (D-Wester, 

2005). När det gäller skolkuratorernas samverkansansvar framhålls det i 29 kap. 13 § 

skollagen att anställda inom skolväsendet, på socialnämndens initiativ, ska samverka med de 

som berörs. I uppsatsen används huvudsakligen begreppet skolkurator beträffande 

socialtjänstens samverkanspartner. Ett undantag till användandet av begreppet skolkurator är i 

det analytiska resonemanget där begreppet skolan används i betydelsen som samverkanspart, 

detta då en del av analysen utgår från ett teoretiskt perspektiv som belyser samverkan mellan 

organisationer. 

 

Socialtjänst: Socialtjänstens samverkansansvar för barn och unga regleras enligt 5 kap. 1a § 

socialtjänstlagen och innebär att socialtjänsten aktivt ska verka för att samverkan i frågor som 

rör barn som far illa eller som riskerar att fara illa, kommer till stånd. I uppsatsen används 
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huvudsakligen begreppet socialtjänsten beträffande skolkuratorernas samverkanspartner. 

Inom begreppet socialtjänsten inkluderas både socialtjänsten som organisation samt 

socialsekreterare som aktörer för att belysa skolkuratorers samverkan med socialtjänsten som 

helhet. 

 

Barn: Företrädelsevis kommer begreppet barn att användas beträffande den individ som 

skolkuratorer och socialtjänsten samverkar kring. I uppsatsen förekommer dock olika 

benämningar av ordet barn, exempelvis unga, ungdomar eller eleven. Dessa begrepp används 

i enlighet med det användande som aktuell lagstiftning, litteratur eller empiri uppvisar. 

Samtliga begrepp innefattar de individer i åldrarna 13-15 år som skolkuratorer på kommunala 

högstadieskolor samverkar med socialtjänsten kring.  

Uppsatsens disposition 

I inledningen återfinns val av uppsatsämne samt en presentation av uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Detta följs av ett beskrivande metodkapitel där forskningsprocessen 

redovisas, vilket även inkluderar etiska reflektioner samt författarnas diskussion kring 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. När det gäller tidigare forskning inleds det med en 

redogörelse av litteratursökningen och följs av en forskningspresentation som erbjuder en 

överblick av kunskapsläget kring samverkan. I kapitlet teoretiska perspektiv beskrivs 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter och följs av en motivering av val av teoretiska 

perspektiv samt hur dessa kommer att användas i uppsatsen. Detta följs av resultatet som 

presenterar skolkuratorernas utsagor av upplevelsen av samverkan. I analysen tolkas resultatet 

med hjälp av de valda teoretiska perspektiven och kompletteras med kopplingar till tidigare 

forskning. I diskussionen presenteras både en resultat- och en metoddiskussion, följt av 

förslag till fortsatta studier. I uppsatsens avslutande del återfinns referenser samt kontaktbrev 

och intervjuguide som bilagor. 

METOD 

Kapitlets disposition 

Kapitlet inleds med en redogörelse av forskningsmetod samt vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkter. Detta följs av en presentation av urval, utformandet av intervjuguide samt 

intervjuernas genomförande. Därefter redogörs hur transkribering av intervjuerna har skett, 

val av analysstrategi samt etiska reflektioner. Kapitlet avslutas med författarnas diskussion 

kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod har använts i uppsatsen för att med hjälp av halvstrukturerade 

intervjuer söka ge svar på uppsatsens syfte. Kvalitativ forskningsmetod syftar till att utifrån 

intervjupersonernas egna beskrivningar ge insikt i hur de studerade individerna upplever sin 

livsvärld, i detta avseende individernas uppfattning av samverkan med socialtjänsten. Genom 

användandet av halvstrukturerade intervjuer ges intervjupersonerna möjlighet att utveckla sitt 
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eget perspektiv på de teman som diskuteras. (jmf Kvale & Brinkmann, 2009) I insamlandet av 

empiri användes en intervjuguide med angivna frågor som även möjliggjorde för att följa upp 

intervjupersonernas svar (se Aspers, 2007). Detta tillvägagångssätt möjliggjorde för 

författarna att sätta sig in i intervjupersonernas egna upplevelser av samverkan, vilket var 

önskvärt då intervjupersonernas upplevelser var fokus för uppsatsen.  

Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 

I uppsatsen har två vetenskapsfilosofiska utgångspunkter använts, nämligen det 

fenomenologiska perspektivet och det hermeneutiska perspektivet. 

 

I samband med att intervjuerna genomfördes användes ett fenomenologiskt perspektiv, vilket 

enligt Larsson (2005) innebär att fokusera på exakta beskrivningar i empirin och att 

författarna försöker att inte färga intervjupersonernas beskrivningar med sin förkunskap. För 

att försöka säkerhetsställa detta under intervjuerna var det angeläget att skilja på vad som var 

intervjupersonernas upplevelse av samverkan och vad som var författarnas tolkning av deras 

upplevelse av samverkan. Detta försökte uppnås bland annat genom att intervjuerna 

avslutades med en utförlig sammanfattning av intervjupersonernas beskrivningar där de fick 

möjlighet att revidera sammanfattningen och på så sätt separera sin upplevelse av samverkan 

från författarnas tolkning av deras upplevelse. 

 

I samband med analysen av det empiriska materialet användes ett hermeneutiskt perspektiv, 

vilket innefattar en tolkning av textens mening. Den process som benämns som den 

hermeneutiska cirkeln innefattar att författarna inledningsvis skapar en uppfattning av 

intervjupersonernas utsagor som en helhet. Därefter tolkar författarna de enskilda delarna i 

utsagorna och sedan via tolkningen av delarna relatera dessa till helheten. Tonvikten ligger på 

vad de olika delarna kan bidra med i relation till helheten och med hjälp av den hermeneutiska 

cirkeln kan en djupare förståelse av utsagorna nås. (se Kvale & Brinkmann, 2009) I denna 

uppsats försökte detta uppnås bland annat genom att författarna utgick från uppsatsens 

empiriska material och tolkade detta med hjälp av begrepp från de teoretiska perspektiven och 

utifrån den tidigare forskningen, för att genom dessa söka förstå det empiriska materialet och 

försöka bidra med en djupare betydelse av samverkan med hjälp av den hermeneutiska 

cirkeln. 

Urval 

I uppsatsen har ett syftesbestämt urval använts, då intervjuerna har skett med skolkuratorer 

vilka utgör grunden för att kunna besvara uppsatsens syfte (se Patton, 1990). Därutöver har 

urvalet varit strategiskt då en bred spridning eftersträvades i och med ett urval bestående av 

skolkuratorer från olika kommuner (se Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). 

Författarnas grundtanke var att intervjua åtta skolkuratorer från Stockholmsområdet och 

urvalsprocessen inleddes med att kartlägga en population som bestod av skolkuratorer på 

kommunala högstadieskolor i Stockholms tätort. Detta gjordes genom att först och främst gå 

igenom de kommuner som ingår i Stockholms tätort enligt Statistiska Centralbyrån 
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(K. Hedeklint, personlig kommunikation, 2012-05-07). Därefter söktes, via varje kommuns 

hemsida, hemsidor till olika högstadieskolor för att därigenom finna kontaktinformation till 

skolkuratorer. Ett kontaktbrev mejlades ut med förfrågan om deltagande i denna uppsats till 

samtliga skolkuratorer som författarna kom över mejluppgifter till. (se Bilaga 1) Då 

svarsresponsen var över förväntan togs beslutet att eftersträva en bred geografisk spridning 

och urvalet avgränsades till åtta skolkuratorer från åtta olika kommuner. Författarna ansåg att 

detta urval var rimligt tidsmässigt och att ett större urval föll under lagen om avtagande 

avkastning, det vill säga att ett större urval inte skulle tillföra ny kunskap (se Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det gjordes ett medvetet val att inte intervjua lika många män som 

kvinnor i uppsatsen, detta då skolkuratorsyrket är kvinnodominerat och författarna önskade få 

ett för yrkesgruppen representativt urval (se SCB, 2010). Urvalsprocessen i uppsatsen 

baserades på vilka dagar skolkuratorerna hade möjlighet att intervjuas, då de som kunde delta 

under den vecka som författarna i förväg hade avsatt till intervjuer prioriterades. 

 

Det slutgiltiga urvalet bestod av åtta skolkuratorer, fem kvinnor och tre män, från åtta olika 

kommuner i olika delar av Stockholms tätort som samtliga samverkar med olika 

socialtjänster. Urvalet innefattade ett stort åldersspann och en stor spridning av 

yrkeserfarenhet uppnåddes, från två år till över 30 års yrkeserfarenhet som skolkurator.  

Intervjuguide 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med avsikten att alla intervjupersoner skulle 

svara på samma frågor. (se Bilaga 2) Intervjuguiden användes för att minska risken för de 

olikheter som kunde uppstå på grund av att författarna ledde olika intervjuer (jmf Larsson, 

2005). Därutöver ökade intervjuguiden möjligheten för att under varje intervju beröra de 

relevanta frågeställningarna för uppsatsen, vilket var en förutsättning för att kunna göra en 

tillförlitlig analys utifrån de teoretiska perspektiven. I och med att halvstrukturerade intervjuer 

genomfördes gav intervjuguiden en möjlighet att formulera följdfrågor utifrån 

intervjupersonernas svar och på så sätt ta till vara på de kvalitativa elementen i intervjun. (jmf 

Kvale & Brinkmann, 2009) 

 

Intervjuguiden formulerades utifrån den kunskapsbas som erhölls av tidigare forskning och de 

teoretiska perspektiven. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att kunskap kring ett ämne 

inte enbart kan erhållas från litteratur utan påpekar att genom att vistas i den kontext där 

studien ska genomföras så erhålls en större känsla av vad intervjupersonerna kommer att 

berätta. Utifrån denna vetskap genomfördes en testintervju för att undersöka huruvida 

intervjuguiden efterfrågade svar som var relevanta för uppsatsen och om intervjufrågorna var 

formulerade på ett tydligt sätt. Testintervjun genomfördes i form av en dialog mellan 

författarna och en skolkurator, vilket öppnade upp för diskussioner kring frågornas 

formulering samt gav en inblick i vilka frågor som kunde öppna upp för vilken typ av svar. 

Detta bidrog till att frågor som upplevdes som otydliga formulerades om och att vissa frågor 

togs bort från intervjuguiden.  
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Intervjuernas genomförande 

Samtliga åtta intervjuer genomfördes på respektive skolkurators arbetsplats. Intervjuerna ägde 

rum under fem dagar och varje intervju varade mellan 40-55 minuter. Intervjuveckan inleddes 

med att en av författarna blev sjuk, varav den av författarna som var frisk genomförde en 

intervju på egen hand. Vid resterande intervjuer deltog båda författarna.  

 

Ansvaret att leda intervjuerna delades upp så att båda författarna intervjuade fyra 

skolkuratorer var. Beslutet grundade sig i att två intervjuer skulle genomföras per dag under 

tre dagar, vilket författarna ansåg skulle vara påfrestande för en och samma intervjuare. Detta 

gynnade sannolikt insamlandet av empirin då intervjuerna inte i lika stor utsträckning blev 

präglade av en enskild författare. Att vara intervjuare innebar i detta uppsatsarbete att föra 

intervjun framåt, det vill säga att ställa frågor utifrån intervjuguiden samt att ställa följdfrågor 

utifrån den enskilda intervjupersonens berättelse. Under de sju intervjuer där båda författarna 

deltog agerade den författare som inte var intervjuare som observatör, vars roll var att 

anteckna huvuddragen av intervjupersonens svar samt att vara behjälplig med följdfrågor. 

Som ett avslutande moment sammanfattade observatören vad intervjupersonen hade beskrivit 

under intervjun och intervjupersonen erbjöds att modifiera eller lägga till i sammanfattningen. 

Detta för att bekräfta eller revidera författarnas tolkning av intervjupersonens svar vilket ökar 

möjligheten för att korrekt kunna återge intervjupersonernas svar i resultatpresentationen (jmf 

Kvale & Brinkmann, 2009). 

Transkribering 

Transkribering av intervjuerna skedde företrädelsevis samma dag som intervjun genomfördes 

detta för att tidigt påbörja en tankegång kring analysen av det empiriska materialet (jmf 

Aspers, 2007). Efter att en författare transkriberat en intervju skickades transkriberingen till 

den andra författaren som lyssnade på inspelningen och samtidigt ändrade eventuella slarvfel i 

transkriberingen. Intervjuerna transkriberades ordagrant, och tystnader och hummanden 

markerades. Transkriberingarna skrevs således i talspråk för att fånga in intervjupersonernas 

uttryck. Därutöver placerades punkter och kommatecken utifrån uppfattningen av 

intervjupersonernas satsuppbyggnad. 

 

Till resultatpresentationen gjordes en översättning från talspråket i transkriberingarna till ett 

skriftligt språk, för att på så sätt öka läsbarheten. Detta gjordes genom att ta bort upprepningar 

av enstaka ord samt att förbättra grammatiken, för att i sin tur tydliggöra intervjupersonernas 

utsagor. Detta gjordes även ur etisk synpunkt för att visa respekt för intervjupersonerna och 

förflytta fokus från de osammanhängande utskrifter som kan vara resultat av talspråk. (jmf 

Kvale och Brinkmann, 2009)  

Analysstrategi 

I bearbetningen av empirin användes meningskategorisering som syftar till att granska 

empirin och göra indelningar utifrån innehållet. Exempelvis kan kategoriseringarna bestå av 
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likartade eller motstridiga uttalanden från olika intervjupersoner, såvida de behandlar samma 

tema, och meningskategorisering kan således bidra till att göra materialet lättare att hantera. 

(se Larsson, 2005) I ett tidigt skede kunde två huvudkategorier bland empirin urskiljas, vilka 

också var grunden för uppsatsens syfte. Dessa huvudkategorier var ”hur samverkan upplevs” 

och ”utvecklingsmöjligheter utifrån yrkesrollen”. Denna uppdelning gjorde intervjumaterialet 

mer överskådligt vilket ledde till att ytterligare kategorier kunde urskiljas under vardera 

huvudkategori. Exempel på underkategorier till ”hur samverkan upplevs” var 

”ansvarsfördelning” och ”förutsättningar för samverkan”.  

Etiska överväganden  

Genomgående under uppsatsarbetet har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att de 

fyra principerna inte ska lösas, utan påpekar att principerna ska ses som osäkerhetsområden 

och att forskarna under studiens gång ska medvetandegöra dessa områden samt hålla sig 

öppna för de svårigheter som kan uppenbara sig. 

 

Den första principen, informationskravet, innebär att forskaren informerar om studiens syfte, 

vilket gjordes i samband med förfrågan om att delta i denna uppsats. Denna information 

delgavs även i början av varje intervju då intervjupersonerna dessutom gavs möjlighet att 

ställa frågor kring uppsatsen. 

 

Intervjupersonernas bestämmanderätt över sin medverkan framgår genom samtyckeskravet. I 

samband med författarnas presentation av uppsatsens syfte i början av intervjun informerades 

skolkuratorerna även om att intervjun skulle spelas in på band och de uppgav ett muntligt 

samtycke till sitt deltagande i uppsatsen. Därutöver informerades de om att de fick avbryta 

intervjun när de ville. 

 

För att tillförsäkra intervjupersonernas anonymitet bör personuppgifter enligt 

konfidentialitetskravet hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem. I 

presentationen av urvalet har författarna i enlighet med konfidentialitetskravet valt att stärka 

skolkuratorernas anonymitet genom att inte skriva ut vilka kommuner som har besökts för 

intervjuer. Därutöver presenteras uppsatsens resultat med hjälp av fingerade namn som kan 

härledas till både en kvinna och en man för att garantera skolkuratorernas anonymitet för 

läsaren. Namnen har valts utifrån Patent- och registreringsverkets (2009) senast uppdaterade 

lista över könsneutrala namn, då författarna tror att det finns en uppfattning i samhället att 

dessa namn är mer könsneutrala än andra. Detta innebär att resultatet inte kommer att kunna 

kopplas till en kvinnlig eller manlig skolkurator. Därutöver har intervjupersonernas citat 

medvetet reviderats utifall det skulle kunna identifiera enskilda skolkuratorer, exempelvis 

namn på specifika samverkansprojekt.  

 



15 

 

Slutligen innebär nyttjandekravet att de uppgifter som intervjupersonerna lämnat enbart 

kommer att användas i denna uppsats, något som intervjupersonerna blev informerade om 

innan vardera intervju inleddes. 

Validitet 

Validitet handlar om huruvida studien undersöker det som avses att undersökas (Kvale & 

Brinkmann, 2009). När det gäller uppsatsens urvalsprocess ur validitetssynpunkt så fanns risk 

att vi, genom att välja skolkuratorer utefter vilken dag de kunde intervjuas, gick miste om 

möjligheten att bredda spridningen ytterligare. Utifall information om yrkeserfarenhet och 

ålder hade efterfrågats i ett tidigt skede hade urvalet kunnat vara ännu mer strategiskt, det vill 

säga att en bredare spridning hade kunnat uppnås och samverkan hade kunnat undersökas ur 

ett bredare perspektiv. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att goda förberedelser ökar möjligheten att få en god 

kvalitet på intervjun samt att det kan vara enklare att under studiens gång klargöra den 

relevanta innebörden av intervjupersonernas utsagor och på så sätt tidigt påbörja ett analytiskt 

resonemang. Då vi inför intervjuernas genomförande hade inhämtat kunskap om tidigare 

forskning samt olika teoretiska perspektiv, så fanns en medvetenhet om vad som önskades 

studeras och dessa kunskaper låg även till grund för utformandet av intervjuguiden. Om vi 

beaktar det fenomenologiska perspektivet, som framhåller vikten av att inte låta sin 

förkunskap färga intervjupersonernas beskrivningar, kan vi se att vår förvärvade kunskapsbas 

i sig kan vara ett hinder (jmf Larsson, 2005). Genom att vi tidigt fokuserade på att skapa en 

intervjuguide utifrån våra förvärvade kunskaper så fanns en risk för förutfattade meningar om 

vilka svar som skulle dyka upp under intervjuerna. Detta kan i sin tur leda till att vi under 

intervjuerna inte ställde tillräckligt öppna frågor och således inte öppnade upp för möjligheten 

att fånga in intervjupersonernas fullständiga beskrivningar av sina upplevelser. Det finns 

således risk för att vårt resultat kan vara mer likt tidigare studier än vad det hade varit ifall vi 

inte hade inhämtat kunskap i ett tidigt skede. Vi försökte motverka påverkan av våra 

förvärvade kunskaper genom att skapa en intervjuguide med öppna frågor samt genom att 

vara öppensinnade under intervjuerna. En avvägning gjordes mellan att använda öppna frågor 

och att samtidigt inte förlora uppsatsens fokus genom att formulera intervjufrågor som inte 

var relevanta för uppsatsen, då detta ur validitetssynpunkt följaktligen skulle leda till att vi 

inte undersökte det som vi avsåg att undersöka. 

 

För att öka möjligheten att stärka validiteten genomfördes en testintervju för att kontrollera 

huruvida intervjufrågorna svarade på det som avsågs att undersökas. Faktumet att en av oss 

kände skolkuratorn i testintervjun kan ha som konsekvens att skolkuratorn inte påtalade 

intervjuguidens brister med risk för att uppfattas som elak. Å andra sidan erhölls flera 

tänkvärda kommentarer, vilket kan tyda på att skolkuratorn upplevde en trygghet i att delge 

sin feedback på grund av den personliga relationen till en av författarna. 
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Reliabilitet 

Reliabilitet grundar sig i en studies tillförlitlighet. Det handlar bland annat om huruvida 

intervjupersonerna skulle ge samma svar om studien genomfördes igen vid ett senare tillfälle 

och av andra forskare. (Kvale & Brinkmann, 2009) På grund av sjukdom genomfördes den 

första intervjun med enbart en av oss författare närvarande. Detta ses som en möjlig brist i 

uppsatsen då det inte fanns en observatör närvarande som kunde erbjuda kompletterande 

frågor och bidra med en utförlig sammanfattning i slutet av intervjun. Därefter delades 

ansvaret för att leda intervjuerna upp mellan oss som författare och vår uppfattning är att 

kvaliteten på intervjuerna hade kunnat höjas om en och samma person hade varit intervjuare 

under samtliga intervjuer. Detta då vi upplevde att en trygghet som intervjuare infann sig mer 

och mer för varje intervju och med tryggheten följde en förmåga att ställa väsentliga frågor. 

Ifall samma person hade intervjuat samtliga skolkuratorer hade denna trygghet sannolikt 

infunnit sig tidigare och på så sätt genererat i mer uttömmande intervjuer. 

 

När det gäller huruvida skolkuratorerna skulle ge samma svar vid ett senare tillfälle så är vår 

uppfattning att skolkuratorernas svar är beroende av vilka följdfrågor som ställs. Således 

skulle intervjupersonernas svar kunna bli annorlunda med andra intervjuare då val av 

följdfrågor till stor del härleds till den enskilde forskarens intervjuteknik. Detta 

åskådliggjordes i uppsatsarbetet då vi, på grund av olika intervjutekniker, presenterade olika 

följdfrågor vilket i sin tur kan ha påverkat vilka svar skolkuratorerna uppgav. Vårt 

användande av intervjuguiden har förhoppningsvis motverkat detta då intervjuguiden bidrog 

till att samtliga frågor som ansågs vara relevanta för uppsatsen berördes, vilket även det 

faktum att observatören ställde följdfrågor som den fann relevanta kan ha gjort.  

 

Reliabiliteten kan även påverkas av förekomsten av störande moment under intervjun. I 

samband med några av intervjuerna förekom att personer knackade på dörren och även att 

personer äntrade rummet, vilket vi upplevde påverkade intervjun på så sätt att skolkuratorn 

tappade fokus från intervjufrågan. För att motverka detta hade intervjuerna kunnat 

genomföras i en lugnare miljö på en av oss utvald plats. 

 

När det gäller transkribering genomfördes detta så snart som möjligt för att minska risken för 

missuppfattningar då intervjun fanns färskt i minnet. Dock genomfördes i vissa fall flera 

intervjuer under samma dag, vilket ökar risken för att koppla minnen till fel intervju. Med 

grund i det hermeneutiska perspektivet, som fokuserar på tolkningen av textens mening, 

framhåller vi betydelsen av en korrekt transkribering, då det är den som ligger till grund för 

analysen av det empiriska materialet (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Den risk som fanns 

med att genomföra flera transkriberingar under samma dag försökte vi motverka genom att 

transkribera noggrant och ha fokus på en transkribering i taget. När det gäller transkribering 

kan kvantifierad reliabilitetskontroll uppnås genom att två personer transkriberar samma 

inspelning (Kvale & Brinkmann, 2009). På grund av vår tidsplanering togs beslutet att dela 

upp transkriberingarna, men då vi båda lyssnade igenom inspelningarna och korrigerade 

slarvfel i varandras transkriberingar är vår uppfattning att reliabiliteten är god gällande 

transkribering av intervjuerna. 
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Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om huruvida det utifrån denna uppsats går att förvänta sig vad som 

kan hända i liknande situationer, det vill säga om uppsatsens resultat kan generaliseras till en 

större population (se Esaiasson et al., 2007). När det gäller kvalitativa studier påtalas att 

möjligheten till generalisering är låg då de ofta har ett litet urval och därtill framhålls att 

urvalets storlek är beroende av undersökningens syfte. I enlighet med uppsatsens syfte, att 

undersöka skolkuratorers upplevelse av samverkan, är vi av den uppfattningen att lagen om 

avtagande avkastning sammanfaller med vårt urval av åtta skolkuratorer. (jmf Kvale & 

Brinkmann, 2009) Om vårt syfte hade formulerats annorlunda och inriktats mot ett mer 

generaliserbart mål, exempelvis hur skolkuratorer i Sverige samverkar med socialtjänsten, så 

hade vår mättnad inte varit fylld med åtta skolkuratorer och således hade ett bredare urval 

krävts. Ett större och mer strategiskt urval hade kunnat uppnås genom en bredare urvalsgrupp 

och en fördjupad urvalsprocess, vilket hade kunnat öka möjligheten att generalisera resultatet.  

 

Ser vi till uppsatsens population, skolkuratorer inom Stockholms tätort, är det tänkbart att vi 

med hjälp av en forskarbaserad analytisk generalisering till viss del kan generalisera 

resultatet. Detta är möjligt då vår empiri vid flera tillfällen visar på en samstämmighet med 

den tidigare forskning som finns inom ämnet och att vi genom analysen av vårt resultat har 

presenterat argument för att resultatet till viss del kan generaliseras. (jmf Kvale & Brinkmann, 

2009) Dock är vi medvetna om att andra skolkuratorer, även inom vår population, kan ha 

skilda förhållningssätt och andra förutsättningar för samverkansarbete än vad som har 

framkommit i denna uppsats. Dessa förutsättningar kan exempelvis vara att det föreligger mer 

strukturerade samverkansgrupper än vad som har framkommit i vår uppsats, alternativt att all 

skolans kontakt med socialtjänsten går via andra professionella inom skolan. Dessa 

förutsättningar begränsar i sin tur möjligheten att generalisera resultatet från denna uppsats. 

Därutöver är vi medvetna om att det föreligger begränsningar med att generalisera uppsatsens 

resultat utanför uppsatsens population. 

TIDIGARE FORSKNING 

Kapitlets disposition 

Kapitlet inleds med en redogörelse av litteratursökningen inför denna uppsats. Detta följs av 

en presentation av skolkuratorernas roll i samverkan utifrån tidigare studier. Därefter 

presenteras olika förutsättningar som kan påverka samverkan mellan skolan och 

socialtjänsten. Detta följs av en presentation av vilka möjligheter till utveckling av samverkan 

som tidigare studier visat på. Därefter presenteras en sammanfattning av 

forskningspresentationen och sist i kapitlet redogör författarna för sina kritiska reflektioner 

vad gäller de tidigare studier som presenterats. 
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Litteratursökning 

Inledningsvis söktes litteratur i Stockholms Universitets bibliotekskatalog för att skapa en 

överblick av uppsatsämnet, och då användes sökorden samverka, skola och socialtjänst. För 

att söka ytterligare litteratur användes trunkeringar med hjälp av en asterisk (*) för att kunna 

söka på ordets bas och på så sätt öka möjligheten att få fler träffar rörande uppsatsens ämne. 

Därutöver användes operatorer som or, and och not för att effektivisera sökningarna. (se 

Backman, 2008) För att söka svensk litteratur användes Libris och sökord som samverk*, 

samarb*, socialtjänst, skol*, kurator* och skolkurator*. Därutöver söktes svenska 

vetenskapliga artiklar i arkivet hos Socialvetenskaplig tidskrift. För att söka internationell 

litteratur användes främst databaserna ProQuest och EBSCO och då söktes artiklar som var 

peer-reviewed samt avhandlingar på engelska. Kombinationer av följande sökord användes: 

collaborat*, cooperat*, school*, social work*, ”social work”, ”school counselor”, 

interorganization* och interprofessional*. Därutöver söktes nordisk forskning via databasen 

Idunn och då användes sökord som samarbeid*, rådgiver* och skole*. Under sökprocessen 

pågick en kontinuerlig kedjesökning utifrån artiklars referenslistor och litteraturhänvisningar 

(jmf Backman, 2008). Denna bestod av att läsa artiklar och avhandlingar som påträffades via 

nyssnämnda sökord och därigenom finna relevanta referenser och via referenslistan söka upp 

artiklarna via Google Scholar. Därutöver användes de tidigare nämnda databaserna för att 

söka vidare på de författare som återkommande refererades, för att på så sätt hitta fler artiklar 

av välrenommerade författare inom ämnet. 

Skolkuratorer och samverkan 

Skolkuratorerna som representant för skolan 

Backlund (2007) redovisar i sin avhandling om det svenska elevvårdande arbetet i 

grundskolan att det, efter rektorn, främst var skolkuratorerna som stod för de externa 

kontakterna med andra verksamheter, däribland socialtjänsten. Backlund framhåller att 

skolkuratorerna framställdes som betydelsefulla personer för skolans kontakt med det 

omgivande samhället. I en amerikansk undersökning om huruvida nyanställda skolkuratorer 

arbetar enligt de nationella riktlinjerna presenterar Walsh, Barrett och DePaul (2007) att 

samverkansarbete utgjorde en stor del av skolkuratorernas arbete. De framhåller att 

skolkuratorer samverkade med professionella både inom och utanför skolan och att deras 

främsta samverkanspartners var socialarbetare, skolpersonal och familjer. Resultatet visar att 

en av de största samverkansaktiviteterna för skolkuratorerna var att vara en länk för familjer 

så att de fick rätt stöd från samhället. Brown, Dahlbeck och Sparkman-Barnes (2006) 

redovisar i sin amerikanska studie om skolkuratorers uppfattning av samverkan med aktörer 

inom psykisk ohälsa utanför skolan, att skolkuratorerna oftast var de som hade störst kunskap 

om de enskilda eleverna och vilken hjälp eleverna behövde.  

Skolkuratorernas roll i samverkan 

Brown et al. (2006) visar även i sitt resultat att fler skolkuratorer såg värdet av samverkan när 

det fanns tydligt definierade roller inom en samverkansrelation. De framhåller att 

skolkuratorernas roll i samverkan eventuellt inte nyttjas till fullo om det råder oklarhet kring 
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skolkuratorsrollen. De hävdar att om samverkansparternas roller skulle förtydligas, så skulle 

det gemensamma ansvaret för samverkansrelationen bli tydligare. Även Vaughn, Bynum och 

Hooten (2007) betonar vikten av att tydliggöra skolkuratorsrollen. Deras studie baseras på 

skolkuratorers uppfattning om roll och identitet i förhållande till de nationella riktlinjerna för 

skolkuratorer i USA. I deras resultat presenteras att skolkuratorerna hade svårt att arbeta 

enligt de nationella riktlinjerna om samverkansparterna, såsom skolpersonal och 

socialsekreterare, var osäkra på skolkuratorernas roll. Vaughn et al. hävdar att om 

skolkuratorerna skulle tydliggöra sin roll gentemot andra aktörer så skulle det förstärka deras 

identitet och leda till att de skulle få respekt för den position de har. Sjöberg Backlund (2002) 

å andra sidan hävdar i sin utvärdering av ett samarbetsprojekt att det är ledningens ansvar att 

arbeta för att upprätta tydliga rutiner för samarbetet. Sjöberg Backlund menar att om det 

föreligger brister i tydlighet från ledningsnivå så kan det leda till en osäkerhet kring vilka 

förutsättningar och villkor som föreligger för samarbetet. 

Socialtjänsten som samverkanspart 

Bergmark och Lundström (2005) har i sin studie använt sig av data från IFO-projektet där 

representanter från individ- och familjeomsorgen i 100 svenska kommuner intervjuats. De 

presenterar i sin studie om socialtjänstens samverkan med andra myndigheter att barn- och 

ungdomsvårdens samverkan främst skedde med aktörer från skola, polis och fritidsgård. 

Bergmark och Lundström påtalar tyngdpunkten på information i samband med socialtjänstens 

samverkan och talar om socialsekreterarnas behov av att hålla sig informerade om 

omständigheter i aktuella ärenden. Även Sundell, Lundström, Sjöberg och Wettergren (1992), 

vars rapport bland annat syftar till att undersöka hur samverkan ser ut mellan 

barnomsorgspersonal och socialsekreterare, talar om information och dess betydelse i 

samverkan. Medan förskolorna i deras studie identifierade samverkan som ett ömsesidigt 

utbyte av information, så betraktade socialtjänsten samverkan som en möjlighet att få hjälp av 

förskolorna att inhämta information om familjerna. Sundell och Flodin (1994) gjorde en 

uppföljningsstudie på nyssnämnda studie av Sundell et al. och redovisar att 

förskoleföreståndarna upplevde bristande information från socialsekreterarna i samband med 

utredningar. Majoriteten av socialsekreterarna ansåg dock att de hade delgett information 

kring ärendet och poängterade att förskolan enbart var berättigad sådan information som var 

av stor vikt för förskolan. Därutöver framfördes föräldrarnas samtycke vara en betydande 

faktor för hur mycket information socialtjänsten hade möjlighet att delge förskolorna. 

Samverkan kring anmälningar 

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för barn och ungas välmående, men de är 

beroende av att anmälningspliktiga, såsom skolkuratorn, informerar socialtjänsten vid oro för 

barn och unga. Wiklund (2006b) redovisar i sin artikel att de skolor som hade kontinuerlig 

kontakt och en god samverkan med socialtjänsten anmälde i lägre grad än de skolor som hade 

mindre kontinuerlig kontakt. Wiklund framhåller att resultatet kan tyda på att en god 

samverkan resulterade i att anmälningar med låg oro inte anmäldes på grund av det nära 

samarbetet och de kontinuerliga diskussionerna som fördes mellan skolan och socialtjänsten, 

anmälningar som annars skulle ha anmälts till socialtjänsten utan närmare diskussioner mellan 

organisationerna. Lundgren och Persson (2003) å andra sidan påtalar i sin uppföljningsstudie 
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av ett tidigare samverkansprojekt, att deras resultat visar att bristande samverkan och mindre 

kontinuerlig kontakt mellan de professionella resulterade i minskade anmälningar. Detta 

grundade sig i att de som gjorde anmälningar upplevde att de inte fick någon respons från 

socialtjänsten gällande om det startades en utredning eller inte. Östberg (2010) nämner i sin 

avhandling om socialarbetares bedömningar kring anmälningar, att en anledning till att vissa 

anmälningsskyldiga väljer att inte anmäla kan vara den sviktande tilltron till huruvida 

anmälningarna kommer att leda till någon lösning. 

Förutsättningar som påverkar samverkan 

Tillit som grund för samverkan 

I en norsk kvalitativ studie om tjänstemäns samarbete kring barn och unga presenterar 

Ødegård och Willumsen (2011) flera främjande och hämmande faktorer som kan påverka 

samarbetet. Som främjande faktorer nämns bland annat relationella förutsättningar som vikten 

av respekt för den andra parten och dess profession, samt att ha en öppen kommunikation i 

samverkansarbetet. Även Sjöberg Backlund (2002) poängterar relationsbundna förutsättningar 

och talar om vikten av tillit i en samarbetsallians och visar i sitt resultat att 

samverkansparterna sökte upp den person i den andra verksamheten som de upplevde att de 

kunde lita på. Även Sundell och Flodin (1997) framhåller i deras utvärdering av Svenska 

Kommunförbundets arbetsseminarier vikten av relationer då en främjande faktor i deras studie 

var huruvida det fanns möjlighet att utveckla gynnsamma relationer. De uppger att de 

personliga kontakterna hade stor betydelse för möjligheten att få till en god samverkan och 

poängterar att samverkan utvecklades mer gynnsamt om personalen inte kontinuerligt byttes 

ut. Med hjälp av material från en studie som undersöker samverkan mellan skolor och socialt 

arbete på Skottland framhåller Farmakopoulou (2002) att viljan att dela gemensam 

information kan ses som en indikator på tillit, och hävdar att om det saknas tillit så saknas det 

grund för en god samverkan.  

Ojämn informationstillgång 

Farmakopoulou (2002) redovisar i sitt resultat att det fanns en tydlig asymmetri mellan 

samverkansparterna då socialsekreterarna i studien hade ett maktövertag i och med deras 

informationstillgång. Även Sundell et al. (1992) talar om socialtjänstens informationsövertag 

då upplevelsen av tillfredsställelse av samverkan hos förskoleföreståndarna var kopplad till 

hur mycket de informerades om barnens utredningar av socialsekreterarna. Majoriteten av 

förskoleföreståndarna i undersökningen var missnöjda med samverkan med socialtjänsten och 

hänvisade till sekretesslagstiftningen som ett hinder för samverkan. Darlington och Feeney 

(2008) genomförde en kvalitativ studie om professionella inom den sociala barnavården och 

den psykiatriska vården, och hur de samverkade kring barn och familjer som mötte båda 

verksamheterna. Darlington och Feeney påtalar att skapandet av tydliga rutiner mellan 

verksamheterna, vilka innehöll bland annat tydliggörande av sekretess, var en viktig del i att 

samverkan etablerades och höll sig stabil, även när de mötte svårigheter. I sitt resultat visar de 

att flera av de medverkande i studien uttryckte önskemål om att skapa ett dokument som tillät 

att de professionella delade information, utan att bryta sekretessen för klienten. Detta skulle 

kunna härledas till Lundgren och Perssons (2003) resonemang om olika villkor som enligt 
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dem bör föreligga för att en fungerande samverkan ska komma till stånd. De nämner bland 

annat motivation, i den mening att vinsten för samverkan måste vara högre än kostnaden, det 

vill säga att det måste löna sig för den professionella att lägga ner tid och energi för att bidra 

till samverkan.  

Konflikter med grund i organisationernas olikheter 

I sin brittiska studie fokuserar Frost, Robinson och Anning (2005) på samverkansparternas 

roll i samverkansgrupper och redovisar att samverkansarbete kunde vara en kamp där det 

uppstod konflikter om status och makt. Boklund (1995) publicerar i sin rapport resultat från 

sin kvantitativa undersökning som syftar till att belysa möjligheter och hinder för samarbetet 

inom socialtjänsten. Boklunds resultat visar att de olika professionerna speglade vilket 

perspektiv den enskilde handläggaren hade på en situation, exempelvis var 

barnomsorgshandläggarna i undersökningen barnkoncentrerade medan de andra 

socialsekreterarna hade ett annat fokus. Deras fokus skiljde sig således åt beroende på vilken 

yrkesposition de hade. Även om Boklunds studie genomfördes inom socialtjänsten som 

organisation, finns det andra studier som kommit fram till att de professionellas olikheter kan 

ses som problematiskt även mellan organisationer. Bland annat har Eliasson (2010) i sin 

avhandling om hur personal från socialtjänst och landsting samverkar, gjort en fallstudie om 

hur personal från individ- och familjeomsorgen och personal från vårdcentraler i fyra svenska 

kommuner samverkar. I resultatet visar Eliasson att olikheterna mellan verksamheterna 

framstod som en begränsning i samverkan i tre av fyra kommuner, vilket hänvisades till 

domänkonflikt mellan verksamheterna. Eliasson beskriver domänkonflikt som att 

samverkansaktörerna inte kommer överens om vem som ska göra vad och att 

ansvarsfördelningen inte är tydliggjord. Eliasson redovisar att tveksamhet kring 

ansvarsfördelningen mellan de olika verksamheterna grundade sig i en osäkerhet då det 

gemensamma arbetet rörde sig i gränslandet mellan de båda verksamheterna.  

Otydlig ansvarsfördelning i samverkansarbete 

Även Backlund (2007) talar om domänkonflikt och hur domänkonflikt mellan skolan och 

socialtjänsten var en följd av att skolkuratorerna uppfattade att de i vissa fall gjorde 

socialtjänstens jobb. I avhandlingen betonas den asymmetri som förelåg då socialtjänsten, 

enligt skolkuratorerna, valde att avsäga sig ansvar från de situationer då socialtjänsten ansåg 

att de inte kunde agera, medan skolan ansåg att det fanns en aktuell problematik som 

socialtjänsten berördes av. Backlunds resultat visar på att relationen mellan de olika 

organisationerna inte var ömsesidig då skolan uppgavs förse socialtjänsten med uppgifter, 

medan skolan inte fick någon nämnvärd respons tillbaka. Vidare ifrågasätts huruvida skolorna 

har möjlighet att erbjuda eleverna det stöd de behöver då det råder osäkerhet kring hur långt 

skolans sociala ansvar sträcker sig och att det kan leda till att ingen tar ansvar. Backlund 

framhåller risken med att ingen tar ansvar för barnet då det saknas strukturerade rutiner för 

vem som bör ta ansvar. Även Sundelin Wahlsten (1997) beaktar denna aspekt vid 

uppföljningen av sin avhandling med hjälp av intervjuer med sex olika familjer som syftar till 

att visa hur samspelet ser ut mellan dessa familjer och samhällets stödinsatser. En av 

slutsatserna är att stödinsatserna inte nådde hela vägen fram då de professionella i studien ofta 

lugnade sin oro med tanken att det fanns andra aktörer som var inblandade och tog sitt ansvar. 
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Lundgren och Persson (2003) redovisar resultat på att de olika professionerna hade olika 

synsätt som påverkade deras samverkansintentioner. Lundgren och Persson hävdar att brister i 

samverkan således snarare grundade sig i brister inom organisationen och avsaknaden av 

tydlighet, än i själva innehållet i samverkan.  

Möjligheter till utveckling av samverkan 

Komplettera varandras kompetens 

Morrison (1996) presenterar i sin artikel om utveckling av samverkan mellan aktörer inom 

socialt arbete olika förutsättningar som framhålls ha betydelse för samverkan. Bland annat 

framhålls vikten av att konstruera gemensamma mål och definitioner för samverkansarbetet. 

Morrison poängterar att samverkan inte bör handla om maktförhållanden utan bör fokuseras 

på arbetet mot ett gemensamt mål. Med hjälp av analyser av fallstudier inom socialt arbete 

som behandlade lyckade och mindre lyckade samverkansgrupper, redovisar Reilly (2001) de 

svårigheter som professionella möter i samverkan. Reillys resultat visar att i de lyckade 

samverkansgrupperna arbetade de professionella gemensamt fram hur de skulle arbeta 

tillsammans för att nå fram till deras gemensamma mål. Viktiga faktorer för detta var bland 

annat att de enskilda gruppernas eventuella interna svårigheter övervanns och att ett anpassat 

förhållningssätt för den specifika situationen uppstod. Sundelin Wahlsten (1997) påpekar att 

det är av stor vikt att sammanföra de frågeställningar som dyker upp hos de olika 

organisationerna och att komplettera varandras kunskap. Även Eliasson (2010) framhåller 

vikten av att använda båda verksamheternas kompetens för att skapa en gemensam helhetssyn 

kring det enskilda barnet. Denna helhetssyn skulle enligt Eliasson även kunna resultera i att 

det blir tydligare för den hjälpsökande individen vilken verksamhet den ska vända sig till och 

på så sätt förhindra risken att hamna mellan två ansvarsområden. Eliasson framhåller att de 

professionellas ökade förståelse för varandras professioner och ansvarsområden i 

förlängningen skulle kunna leda till att samverkansparterna kompletterar varandra vilket kan 

resultera i en förbättrad samverkan, vilket i sin tur är till gagn för de individer som 

organisationerna samverkar kring.  

Gemensamma krafter  

När det gäller utveckling av samverkan poängterar Brown et al. (2006) att alla parter bör inse 

att det krävs flexibilitet och förmåga att anpassa sig till varandra för att kunna utveckla 

samverkan. De talar ytterligare om att gemensam fortbildning över organisationsgränserna 

skulle öka tilliten mellan professionella och att det i sin tur skulle leda till en gemensam 

förståelse för varandras professioner. Även Sundell (1997), vars artikel berör i vilken 

utsträckning barnomsorgspersonal anmäler barn som de misstänker far illa till socialtjänsten, 

framhåller vinsten med gemensam fortbildning. Detta då Sundell hävdar att detta skulle 

minska risken för missförstånd beträffande ansvar och kontroll. I studien av Darlington och 

Feeney (2008) framhålls att samverkansrelationer som var uppbyggda av goda relationer 

mellan enskilda professionella öppnade upp för en förtroendefull miljö i samverkansarbetet, 

men innebar även att samverkan var beroende av de enskilda professionella för att kunna 

utvecklas. Darlington och Feeney poängterar vikten av att strukturella förändringar inom 

organisationerna skapas och att samverkans fokus förflyttas från individnivå, då de framhåller 
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att det krävs strukturella förändringar på en högre nivå för att kunna utveckla samverkan. 

Även Sjöberg Backlund (2002) talar om strukturella förändringar och framhåller ledningens 

ansvar för att skapa ett tryggt klimat inom samverkan och för att utforma gemensamma 

riktlinjer. 

Samverkan som en del av det ordinarie arbetet 

Ødegård och Willumsen (2011) presenterar i sin studie att samarbetsparter kan ha nytta av att 

lägga fokus på de samarbetsprocesser de ingår i och att diskutera kring dessa. De hävdar att en 

öppen diskussion kring samarbetet skulle kunna leda till att skapa en tydligare karaktärisering 

av samarbetet och en vetskap om vad som kan göras för att utveckla samverkan ytterligare. 

Flera forskare talar om samverkan som en process, bland annat så hävdar El Anseri, Phillips 

och Hammick (2001) i sin artikel att då fokus enbart låg på samverkans resultat så 

underskattades de fördelar som nåddes genom processen då olika verksamheter möttes för att 

skapa gemensamma förutsättningar. Morrison (1996) framhåller vikten av tydliga riktlinjer 

och rutiner, men poängterar att det är nödvändigt att tydliggöra vad som förväntas av var och 

en inom den egna organisationen först, för att sedan kunna bidra i samverkansarbetet med en 

utomstående aktör. Farmakopoulou (2002) betonar att det krävs att gemensamma rutiner 

skapas tillsammans av skolan och socialtjänsten för att samverkan ska bli effektiv. I 

Farmakopoulous resultat framkommer det att hög arbetsbelastning ledde till att de 

professionella upplevde att de inte hade tid att engagera sig i samverkan, vilket ledde till att 

samverkan sågs som en frivillig och bortprioriterbar aktivitet. Farmakopoulou poängterar 

vikten av att samverkan ses som en del av det ordinarie arbetet för att det ska nå sin fulla 

potential. Även Morrison (1996) framhåller att framgång i samverkan kräver att själva 

samverkansarbetet integreras i den organisatoriska strukturen och inte ses som en aktivitet 

som leder till konkurrens mellan olika professioner. Farmakopoulou (2002) framhåller 

ytterligare att om samverkan mellan skolan och socialtjänsten ska bli effektiv så bör de finna 

vägar för att lösa sina interna motsättningar. Farmakopoulou påpekar även att när samverkan 

fungerar som bäst så leder det till fördelar för alla involverade parter, såväl för enskilda som 

för professionella aktörer. 

Sammanfattning 

Det har i denna forskningspresentation presenterats forskning som påpekar vikten av 

gemensamt fokus i samverkan, och att gemensamma krafter för att skapa en helhetssyn kring 

den enskilda individen leder till bättre samverkansmöjligheter. Flera studier talar om vikten av 

förtroende och möjligheten att utveckla gynnsamma relationer som en grund för samverkan. 

Av forskningspresentationen framgår att samverkan i vissa fall upplevs som problematisk och 

att de svårigheter som påtalas kan härledas till bland annat olikheter i professionerna och 

skolkuratorernas upplevelse av otillräcklig informationstillgång från socialtjänsten. 

 

Vad gäller möjligheten att utveckla samverkan påtalas vikten av relationer då samverkan ses 

som beroende av att skapa förtroende mellan samverkansparterna. I forskningspresentationen 

framhålls även att organisationerna bör öka kunskapen om varandras verksamheter och på så 

sätt öka möjligheten att komplettera varandras kompetens. Därutöver påtalas vikten av att 
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samverkan integreras i den organisatoriska strukturen samt att ansvaret för att utveckla 

samverkan ligger på chefsnivå. Utifrån den tidigare forskning som presenterats framhålls 

sammanfattningsvis uppfattningen att utvecklingsmöjligheterna för samverkan främst härleds 

till vad som kan göras på en övergripande nivå, det vill säga vad som kan göras på chefs- och 

organisationsnivå. Genom denna uppsats finns en förhoppning att belysa skolkuratorers syn 

på möjligheten att utifrån sin yrkesroll utveckla samverkan med socialtjänsten, för att på så 

sätt kunna komplettera den kunskapsbas som delvis framhäver utvecklingsmöjligheter på 

organisatorisk nivå. 

 

För att kunna förena resultatet från denna uppsats med det som tidigare forskning belyser 

kring organisatoriska förutsättningar, anser vi att användandet av det nyinstitutionella 

perspektivet är lämpligt, vilket vi kommer att redogöra närmare för i nästkommande kapitel.  

Med det nyinstitutionella perspektivet kan vi analysera relationen mellan organisationer som 

samverkar, vilket i denna uppsats innebär skolan och socialtjänsten. En annan aspekt som är 

återkommande i uppsatsens forskningspresentation är betydelsen av personbundna 

förutsättningar, såsom förtroende och vikten av en god relation mellan de professionella. 

Genom det rollteoretiska perspektivet, som även det kommer att presenteras mer djupgående i 

nästkommande kapitel, önskar vi lyfta de personbundna förutsättningar som förekommer i en 

samverkansrelation för att på så sätt komplettera de organisatoriska förutsättningar som 

uppmärksammas. Genom att kombinera dessa teoretiska utgångspunkter eftersträvar vi att 

kunna komplettera den kunskapsbas som finns inom området då vi kan komma att erbjuda en 

helhetsbild av samverkan utifrån både organisatoriska och personrelaterade förutsättningar. 

Kritiska reflektioner av forskningspresentationen 

I sökprocessen eftersträvades forskning med så vetenskaplig legitimitet som möjligt, vilket 

har försökt uppnås genom att söka via erkända databaser. All litteratur är inte vetenskaplig i 

den mening att de är peer-reviewed och presenterade i ett vetenskapligt sammanhang 

(exempelvis Lundgren och Persson, 2003). Viss litteratur har trots bristande legitimitet 

inkluderats i forskningspresentationen i de fall litteraturen har kunnat komplettera eller 

motsäga resultat från mer legitim forskning, detta för att belysa de olika perspektiv som 

förekommer inom forskningen. Ett ytterligare exempel på att mindre legitim litteratur har 

presenterats är i de fall litteraturen har varit en uppföljningsstudie av en mer vetenskaplig 

studie och litteraturen således har kunnat sättas in i en vetenskaplig kontext.  

 

För att ge en rik bild av samverkan mellan skolkuratorer och socialtjänsten inkluderades 

forskning som har olika definitioner av samverkan (se Centrala begrepp: samverkan). 

Exempelvis finns det studier vars definition innefattar ett strukturerat samarbete med 

tydliggjort syfte (Bergmark & Lundström, 2005) och studier som inkluderar flera 

samarbetsformer där samverkan benämns som en av dem (Eliasson, 2010). När det gäller de 

engelska sökorden collaboration och cooperation förekommer studier där begreppen 

presenteras som synonymer (El Anseri, Phillips & Hammick, 2001) samt studier där 

definitionerna avgränsas i olika integrationsnivåer (Reilly, 2001). Att forskning med olika 

definitioner av samverkan har inkluderats kan påverka uppsatsen i och med att uppsatsens 
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resultat, som i vissa fall berör löst sammansatt samverkan, appliceras på en studie vars 

samverkan är mer strukturerad. Då de olika samverkansformerna utgör olika förutsättningar 

för samverkan kan en applicering av en sådan studie på denna uppsats stå i konflikt med deras 

huvudsakliga resultat. En svårighet vad gäller de olika definitionerna av samverkan gäller de 

internationella studierna där collaboration och cooperation av författarna till denna uppsats 

har placerats inom en snarlik kontext, på grund av deras bristande språkkunskap. Detta trots 

att flera forskare i tidigare studier påtalar skillnader i integrationsnivåer mellan begreppen. I 

och med att det i denna uppsats inte tydligt klargörs vilka integrationsnivåer av samverkan 

studierna baserar sig på, så kan det vara en brist i framställningen av 

forskningspresentationen. 

TEORETISKA PERSPEKTIV 

Kapitlets disposition 

Kapitlet inleds med en presentation av det nyinstitutionella perspektivet och hur det kommer 

att användas i förhållande till uppsatsens resultat. I teoripresentationen kommer det teoretiska 

perspektivet inte att presenteras i sin helhet, utan enbart begrepp som anses relevanta för 

uppsatsen kommer att presenteras. Därefter presenteras utvalda begrepp ur det rollteoretiska 

perspektivet samt dess koppling till uppsatsens resultat. Kapitlet avslutas med en motivering 

till valda teoretiska perspektiv samt en beskrivning av hur de teoretiska perspektiven kan 

komplettera varandra. 

Nyinstitutionellt perspektiv 

Organisatoriska fält  

Det nyinstitutionella perspektivet är en del av organisationsteorin och kommer i denna 

uppsats att användas för att ge förståelse för samverkan mellan organisationerna skolan och 

socialtjänsten. Inom det nyinstitutionella perspektivet studeras så kallade organisatoriska fält, 

det vill säga det område där flera organisationer arbetar kring en likartad verksamhet 

(Johansson, 2006; Stern, 1999). En organisations fälttillhörighet baseras på vilken typ av 

arbete som utförs inom organisationen, exempelvis att en skola som arbetar med utbildning 

kan tolkas som att den tillhör utbildningsfältet (jmf Johansson, 2002). En del av 

organisatoriska fält är institutionella fält, vilka kännetecknas av att de organisationer som är 

verksamma inom fältet producerar något som är svårt att mäta, både kvantitativt och 

kvalitativt (Stern, 1999). Exempel på sådana organisationer är skolan och socialtjänsten. 

Utgångspunkten för vårt analytiska resonemang kommer att vara att skolan och socialtjänsten 

tillhör olika institutionella fält då deras primära uppgifter skiljer sig. Vårt ställningstagande är 

att eftersom att skolkuratorerna arbetar inom skolan, vars främsta uppgift är att utbilda och 

socialisera barn och unga, anser vi att skolkuratorerna är verksamma inom något som vi valt 

att kalla utbildningsfältet (jmf Andersson, 2010). Socialtjänsten har däremot som främsta 

uppgift att utreda barns sociala situation, vilket vi anser tyder på att de tillhör ett annat fält 

som vi har valt att benämna socialbarnavårdsfältet (jmf proposition 2002/03:53). 
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Organisatoriska domäner 

Skolan och socialtjänsten arbetar båda för barns välmående och samverkar kring barn som far 

illa eller som riskerar att fara illa. Detta innebär att arbetet kring barn och unga är ett område 

som återfinns inom både utbildningsfältet och socialbarnavårdsfältet och förutsätter att skolan 

och socialtjänsten samverkar kring området trots att de tillhör olika fält. Detta område som 

organisationerna gemensamt arbetar kring kallas organisatorisk domän (se Grape, 2006). En 

organisations domän kan definieras utifrån hur organisationen gör anspråk på det som 

samverkas kring, det vill säga utifrån det arbetssätt och de arbetsuppgifter en organisation vill 

ha i samverkan. En organisations domän kan också definieras utifrån organisationens 

målsättningar och hur organisationen avser att nå dessa. (Ibid.) Genom att studera skolans och 

socialtjänstens respektive fält utifrån vårt nyssnämnda resonemang möjliggörs en analys av 

relationen mellan organisationerna (se Johansson, 2006). 

Institutionella krav 

Det nyinstitutionella perspektivet betonar vikten av omgivningens påverkan på institutionella 

fält. Organisationer påverkas av omgivningen genom så kallade institutionella krav, det vill 

säga antaganden om hur organisationer ska utföra vissa aktiviteter på bästa sätt. Institutionella 

krav grundar sig i olika diskurser i samhället vilka framförs genom bland annat lagstiftning 

och professionella gruppers olika synsätt. Organisationers anpassning till omgivningens 

institutionella krav syftar främst till att minska kritik från omgivningen och därmed öka 

organisationers legitimitet i samhället. De krav på anpassning som staten och starka 

organisationer utsätter svaga organisationer för kallas för tvingande isomorfism. (Johansson, 

2006; Stern, 1999)  

Institutionella logiker 

Inom ett institutionellt fält finns olika institutionella logiker som innebär materiella, kulturella 

eller symboliska utgångspunkter för en organisation. Logikerna utgör grunden för en 

organisations målsättning, förutsättningar, förväntningar, önskemål och regelverk, och 

reglerar vad en organisation bör göra och hur den bör göra det. Offentliga organisationer, 

såsom skolan och socialtjänsten, strävar idag efter att ha en hög grad av samverkan, men då 

dessa organisationer kan ha skilda institutionella logiker kan det uppstå konflikter vid 

samverkan kring en domän, exempelvis när det gäller samverkan kring barn och unga. Detta 

då skolan och socialtjänsten kan göra anspråk inom domänen och samverka kring denna 

utifrån skilda institutionella logiker, exempelvis utifrån skilda målsättningar. (se Grape, 2006)  

Domänkonsensus och domänkonflikt 

Om organisationerna är överens om och införstådda i ansvarsfördelningen kring vem som 

skall och får göra vad i samverkan skapas domänkonsensus. Viktiga förutsättningar för att 

domänkonsensus ska råda är integration och att organisationerna arbetar på ett kompletterande 

sätt. Om flera organisationer istället gör anspråk på samma uppgifter inom en domän och inte 

kommer överens om hur samverkan ska ske, uppstår domänkonflikt som försvårar samverkan. 

Organisationer som gör anspråk på samma uppgifter inom en domän kan bidra till att det 

uppstår konkurrens och problem i samverkan. Vidare kan konkurrensen även handla om att 

vissa uppgifter kring en domän skjuts emellan organisationerna då ingen vill ta på sig ansvaret 
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för dessa. Domänkonflikt kan även uppstå då organisationerna samverkar kring en gemensam 

domän utifrån olika målsättningar och arbetar utifrån olika sätt att nå målen på. (Grape, 2006) 

Det nyinstitutionella perspektivets koppling till denna uppsats 

En utgångspunkt för vårt analytiska resonemang utifrån det nyinstitutionella perspektivet är 

att skolan, där skolkuratorn ses ingå, arbetar inom ett institutionellt fält och att socialtjänsten 

arbetar inom ett annat (jmf Johansson, 2002). Skolan arbetar utifrån skollagen och har som 

främsta uppgift att utbilda och socialisera barn och unga, vilket är anledningen till att vi har 

valt att placera skolkuratorn inom det fält som vi kallar utbildningsfältet (jmf Andersson, 

2010). Socialtjänstens arbete har sin grund i socialtjänstlagen och har som främsta uppgift att 

verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden, vilket är anledningen till att 

vi valt att placera socialtjänsten i det fält som vi kallar socialbarnavårdsfältet. Som vi redan 

nämnt är ett gemensamt område för båda organisationerna arbetet med barn och unga, samt att 

det finns elever på skolan som även ingår i de barnavårdsärenden som socialtjänsten 

handlägger. Arbetet kring barn och unga utgör enligt vår tolkning en organisatorisk domän. 

(jmf Grape, 2006)  

 

Det nyinstitutionella perspektivet kommer att användas för att få en förståelse för samverkan 

mellan organisationerna skolan och socialtjänsten, företrädelsevis hur samverkan artar sig 

inom den gemensamma domänen arbetet kring barn och unga. 

Rollteoretiskt perspektiv 

Sociala roller 

Det rollteoretiska perspektivet syftar till att förklara människors personlighet och relationer 

utifrån ett socialt perspektiv och kommer i denna uppsats att användas för att ge förståelse för 

samspelet mellan skolkuratorer och personal inom socialtjänsten, nämligen socialsekreterare. 

Rollteoretiker studerar människors individuella beteende i relation till olika sociala roller och 

de samhälleliga förväntningar som följer med en roll. En roll grundar sig i normer och 

förväntningar som härrör till en särskild uppgift eller position i samhället. När rollteoretiker 

talar om position menas formella omständigheter, till exempel att vara kvinna eller man eller 

att söka sig till ett särskilt yrke. (se Angelöw & Jonsson, 2000; Payne, 2002) Genom att åta 

sig en viss uppgift eller position följer både rättigheter och skyldigheter och omgivningens 

kännedom om positionen kommer att utlösa förväntningar på positionens anslutna roll 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Människor anses ha olika positioner beroende på 

det sociala sammanhang som de för tillfället verkar i och således är även rollen beroende av 

det sociala sammanhanget. Inom det rollteoretiska perspektivet används även begreppet 

rollbeteende, vilket syftar till att beskriva hur rollinnehavaren beter sig. Exempelvis har 

människor en roll med tillhörande rollbeteende hemma med familjen och en annan på arbetet. 

(Angelöw & Jonsson, 2000; Payne, 2002) En person som ska börja arbeta som exempelvis 

skolkurator gör en tolkning av yrkesrollen, vilken skiljer sig beroende på personens 

personlighet och tidigare livserfarenheter. Skolkuratorsrollen påverkas således av de 

förväntningar som finns hos rollinnehavaren. Rollen påverkas även av de förväntningar som 
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omgivningen har på skolkuratorer samt skolans förväntningar, vilka kan vara formulerade 

genom riktlinjer och målsättning. Detta innebär att skolkuratorsrollen kan se olika ut på olika 

skolor, beroende på vilka förväntningar som formar rollen. (jmf Svensson et al., 2008) 

Rollförväntningar 

Rollförväntningar kan se olika ut och innefattar förväntningar som rollinnehavaren har på sig 

själv och på andra, samt förväntningar som andra har på rollinnehavaren. Rollförväntningar 

kan även bestå av rollinnehavarens uppfattning av andras förväntningar. Förväntningar kan 

vara informella eller formella. Informella förväntningar grundar sig i traditioner och normer 

som kopplas samman med en viss yrkesroll, utan att dessa förväntningar är bindande att 

anpassa sig till. Formella förväntningar på en yrkesroll kan finnas uttryckt i lagtext, i 

policydokument på en arbetsplats eller i en persons arbetsbeskrivning. Dessa förväntningar 

hör samman med den yrkesroll personen har och framhålls vara något som bör följas. 

Förväntningarna på en roll handlar mycket om vem som ska göra vad inom en organisation, 

där framför allt formella förväntningar fungerar som en länk för att verksamhetsmålen ska 

uppfyllas. (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005) Roller bidrar till att skapa struktur och en 

fördelning av arbetet och även det sociala samspelet underlättas. Roller gör att personer i 

omgivningen kan förutse rollinnehavarens beteende, då dessa bidrar till en regelbundenhet i 

beteendet. Vidare kan detta skapa en trygghet för personer i omgivningen och underlätta 

arbetet på en arbetsplats. (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005; Nilsson, 2005) 

Rollbeteende och rollkonflikt  

När rollbeteendet stämmer överens med rollinnehavarens och omgivningens förväntningar 

uppstår rollkomplementaritet (Payne, 2002). Då både rollinnehavarens och organisationens 

förväntningar på en yrkesroll stämmer överens med de verkliga arbetsförhållandena är det 

troligt att personen trivs med sitt arbete (Svensson et al., 2008). Om en rollinnehavares 

förväntningar på rollbeteendet skiljer sig från andra personers förväntningar uppstår intra-

rollkonflikt. Detta kan uppstå även då rollinnehavaren uppfattar att omgivningens 

förväntningar på rollbeteendet går isär, det vill säga då flera personer i omgivningen förväntar 

sig olika saker av rollen. (Angelöw & Jonsson, 2000; Payne, 2002) Rollkonflikt kan även 

uppstå på gruppnivå, till exempel då medlemmarna av en grupp inte är överens om vem som 

ska inneha en viss roll inom gruppen (Nilsson, 2005). Om rollinnehavaren är osäker på vilka 

förväntningar som finns på den egna rollen kallas det för rollambiguitet. Rolldistans innebär 

att en person tar avstånd från sitt personliga beteende inom arbetet för att på så sätt inneha ett 

professionellt förhållningssätt. Detta innebär att personen medvetet tar avstånd från sin privata 

roll. (Payne, 2002)  

Rollers betydelse  

Roller bidrar till att människor får en uppfattning om varandra, utifrån vilken de agerar. 

Genom andras uppfattning av en roll och hur de beter sig på grund av denna, påverkas 

rollinnehavarens egen bild av sig själv. Detta innebär att vi påverkas av de roller vi fyller, inte 

minst då det uppstår rollkonflikt. (Payne, 2002) Avsaknaden av tydliga direktiv kring vilken 

yrkesroll som förväntas göra vad kan medföra större frihet för anställda att själva utforma sina 

arbetsuppgifter. Samtidigt medför detta diskussioner kring vem som får eller skall göra vad, 
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vilket kan göra det svårt att samverka med andra yrkesroller. Konflikter och maktkamper kan 

uppstå, liksom konkurrens om de attraktiva uppgifterna. (Lennéer Axelson & Thylefors, 

2005) Rollkonflikt på arbetsplatsen kan leda till att anställda vantrivs och känner sig stressade 

över situationen (Nilsson, 2005).  

Det rollteoretiska perspektivets koppling till denna uppsats 

En utgångspunkt för vårt analytiska resonemang utifrån det rollteoretiska perspektivet är att 

den position som studeras är positionen som skolkurator. Skolkuratorsrollen är en roll som är 

förvärvad genom ett aktivt val av yrke och med den följer vissa förväntningar. I och med vår 

utgångspunkt är detta förväntningar som finns kring rollen som skolkurator. (jmf Angelöw & 

Jonsson, 2000; Svensson et al., 2008) Med uppsatsens syfte i beaktande kommer vi att göra en 

analys av skolkuratorsrollen i samverkansarbetet med socialtjänsten. 

 

Det rollteoretiska perspektivet kommer att användas för att belysa skolkuratorsrollen utifrån 

samspelet med socialsekreterare, där förväntningar utgör en central del. Således kan det 

rollteoretiska perspektivet bidra till kunskap om och förståelse för skolkuratorernas beteende 

och uppfattning genom att beakta de sociala rollernas betydelse och påverkan.  

De teoretiska perspektiven i förhållande till varandra 

Vi har valt att analysera utifrån det nyinstitutionella perspektivet och det rollteoretiska 

perspektivet då vår uppfattning är att dessa teoretiska perspektiv är av sådan karaktär att de 

kan komplettera varandra och tillsammans bidra till en helhet i förståelsen för samverkan 

mellan skolkuratorer och socialtjänsten. Medan det nyinstitutionella perspektivet kan bidra till 

att uppmärksamma organisatoriska förutsättningar kan det rollteoretiska perspektivet hjälpa 

oss att förstå person- och relationsbundna förutsättningar i samverkan. Genom denna 

kombination läggs fokus på samverkan mellan två organisationer, skolan och socialtjänsten, 

men även samverkan mellan individuella yrkesroller, i det här fallet skolkuratorn och 

socialsekreteraren. I vårt analytiska resonemang kommer vi att till viss del beröra samma 

empiri med hjälp av de båda teoretiska perspektiven. Detta faktum gör det relevant att därefter 

placera resultatet av våra tolkningar i en gemensam kontext för att erbjuda en så bred 

förståelse som möjligt av det resultat vi presenterar, vilket vi kommer att göra i en avslutande 

diskussion. Vi kan se att det hade varit relevant att komplettera de för uppsatsen valda 

teoretiska perspektiven med ytterligare begrepp som behandlar delar av uppsatsens resultat på 

ett mer anpassat sätt. Ett exempel på detta är då vi i uppsatsen önskar behandla 

maktförhållandet mellan organisationerna och att vi genom de presenterade begreppen inom 

de teoretiska perspektiven anser att vi inte kunnat erbjuda en fullt tillförlitlig analys kring 

detta. Vi har i dessa situationer uppmärksammat läsaren på att vårt analytiska resonemang är 

ett sätt som resultatet kan tolkas på, men att det inte nödvändigtvis genererar en sanning.  



30 

 

RESULTAT 

Kapitlets disposition 

Kapitlet inleds med en redogörelse av skolkuratorernas erfarenheter av samverkan med 

socialtjänsten samt de förutsättningar som skolkuratorerna framhåller är av betydelse för hur 

samverkan ser ut. Därefter redogörs för hur skolkuratorerna anser att de påverkar samverkan 

idag samt deras tankar om hur de ytterligare skulle kunna utveckla samverkan utifrån sin 

yrkesroll.  

Introduktion 

Intervjupersonernas utsagor kommer att presenteras med hjälp av följande fingerade namn: 

Alex, Charlie, Eli, Jackie, Kim, Louis, Robin och Sasha. Intervjupersonernas uttalanden 

kommer att redovisas genom att betoningar kursiveras och i de uttalanden där en 

intervjuperson uttrycker att en annan person säger något markeras detta med enkelt 

’citattecken’. Vidare markeras bortklippta delar ur citaten med följande tecken: /.../.  

Skolkuratorernas upplevelse av samverkan  

Synen på samverkan 

Skolkuratorerna är alla positiva till syftet med samverkan då de talar om att det ger en 

möjlighet att få en helhetssyn av det enskilda barnets situation. Flera av skolkuratorerna 

berättar att de har bra erfarenhet av samverkan med socialtjänsten vid de tillfällen de möts 

kring familjer, men att det är sällan sådana möten blir av. Flera av skolkuratorerna talar om att 

samverkan innebär att arbeta mot ett gemensamt mål men uttrycker skilda uppfattningar om 

hur tät kontakt som bör förekomma för att det av den enskilda skolkuratorn ska uppfattas som 

samverkan.  
 

”Ja, det är ju att man först sköter sitt, det man ska göra så bra som möjligt. Och sen 

så försöker man se hur man tillsammans med någon annan kan göra det man ska 

göra ännu bättre.” - Alex 
 

Sasha uttrycker att det viktigaste är att skolan och socialtjänsten har gemensamma mål kring 

det enskilda barnet men att de inte nödvändigtvis behöver arbeta tillsammans. Jackie däremot 

talar om att samverkan innebär att arbeta just tillsammans kring barnen men påpekar samtidigt 

att allt gemensamt arbete inte kan ses som samverkan, då socialtjänsten innehar en 

maktposition gentemot skolan. 
 

”Om det är ett styrkeförhållande emellan myndigheter, alltså mellan mig och den jag 

ska samverka med, så samverkar vi ju inte. /…/ Sen även om jag nu säger att vi 

samverkar så gör vi ju inte det.” - Jackie  

Sammanhang för samverkan 

Skolkuratorerna uppger att den främsta anledningen till samverkan med socialtjänsten rör 

anmälningar som görs till socialtjänsten kring en elev. Flera skolkuratorer berättar att de även 
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kan ringa och rådgöra med socialtjänsten kring ett elevärende där eleven i fråga förblir 

anonym.  
 

”/.../ jag berättar om en situation och får råd, ska det göras en anmälan eller ska vi 

agera på något annat sätt.” - Robin 
 

Eli berättar att anmälan kring en elev kan göras på olika sätt och att det därför upplevs enklast 

att ringa till socialtjänsten och fråga hur de vill att varje anmälan ska göras. Robin beskriver 

att elevens föräldrar kallas till möte i samband med en anmälan, där skolkuratorn redogör för 

oron för att sedan lämna rummet och överlåta ärendet åt socialtjänsten. Flera skolkuratorer 

talar om att lämna över ansvaret till socialtjänsten i och med en anmälan och att den 

vetskapen kan innebära en trygghet för skolkuratorerna.  
 

”Jag respekterar att dom, eller jag litar på att dom gör sitt jobb och att jag inte 

behöver vara med, jag tycker det är rätt skönt att slippa dessutom.” - Sasha 
 

Därutöver talar flera av skolkuratorerna om att samverkan med socialtjänsten sker då de 

tillsammans deltar i samverkansmöten. Skolkuratorerna berättar att samverkansmöten med 

socialtjänsten ger tillfälle att diskutera samverkan och de påtalar att dessa möten även kan 

handla om aktuella problemområden eller innehålla lägesrapporter mellan de professionella.  
 

”Ibland är det ju så att vi initierar möten med socialtjänst och familj och BUP till 

exempel. /.../ och då har vi kunnat ses allihopa och se ’Vad gör ni? Vad gör vi? Vad 

kan vi göra mer? Vad kan ni göra mer?’, ja, lite så.” - Sasha 

Ansvarsfördelning i samverkansarbetet 

Majoriteten av skolkuratorerna uttrycker en svårighet i att få till en fungerande samverkan 

med socialtjänsten. Alex och Louis uttrycker att socialtjänsten förväntar sig att de ska göra 

mer än vad de själva anser att de har möjlighet att göra. De har båda erfarenhet från att 

socialtjänsten bett om sådant som de själva inte anser ingår i skolkuratorsrollen. 
 

”För att det finns ju en anledning till varför vissa saker är deras uppdrag och inte 

vårt. Vi gör redan mycket socialt arbete i skolan, men vissa saker är det ju faktiskt 

bra att hålla från skolan och den ska inte vara i skolan.” - Alex 
 

Flera av skolkuratorerna påtalar att de inte vet vilka förväntningar socialtjänsten har på 

skolkuratorsrollen. Därutöver uttrycks en tveksamhet inför om ansvarsfördelningen kring 

samverkan mellan skolkuratorer och socialsekreterare är tydlig. Charlie talar om att det finns 

en brist på kommunikation gällande hur ansvarsfördelningen mellan skolkuratorer och 

socialtjänsten ska se ut. 
 

”Ja, det skulle ju kunna vara så att dom tror att vi gör och vi tror att dom gör och så 

gör ingen. Så skulle det ju kunna vara och så är det säkert ibland också.” - Charlie 

 

Eli och Charlie berättar att de saknar kunskap om socialtjänstens arbete och att denna 

okunskap medför problem i samverkan. Eli, som är relativt ny inom skolvärlden, uttrycker att 

okunskapen är ett resultat av en prioritering av skolans verksamhet och eleverna. Robin 

däremot berättar att en kontinuitet i arbetet och i kontakten med socialtjänsten har medfört en 

tydlighet kring vilka förväntningar som finns samt i ansvarsfördelningen mellan skolan och 

socialtjänsten. 
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”/…/ den har blivit tydlig för mig därför att det är så pass många socialsekreterare 

som har velat haft det på ett visst sätt. Så att jag har nog tänkt att det är så det ska 

vara.” - Robin 

Bristande återkoppling från socialtjänsten 

Samtliga skolkuratorer talar om bristande återkoppling från socialtjänstens sida efter att en 

anmälan har gjorts till socialtjänsten och hänvisar till socialtjänstens sekretess. Robin och 

Alex talar om att den bristande återkopplingen påverkar deras arbete och samverkan med 

socialtjänsten då det kan uppstå osäkerhet kring huruvida deras anmälningar har kommit fram 

ordentligt. Flera skolkuratorer uttrycker en frustration kring bristen på information från 

socialtjänsten och påtalar att det upplevs vara av betydelse att få någon slags återkoppling. 
 

”Men nånstans så spelar det roll för det handlar om samarbete, tycker jag.  /.../ Ja för 

annars, gör vi nån skillnad liksom?” - Louis 
 

Jackie beskriver att sekretessen gör att det är svårt att få till en samverkan och menar att 

sekretesslagstiftningen är en anledning till att socialtjänsten innehar en maktposition gentemot 

skolan. 
 

”Dom har ju en annan position att välja att samverka eller inte samverka, än vad jag 

har till exempel. För mig är det mer en… jag har ju upplysningsskyldighet i alla fall, 

hur jag än vrider och vänder mig.” - Jackie 
 

Flera av skolkuratorerna berättar att de tvivlar på socialsekreterarnas vilja till att bryta 

sekretessen med hjälp av ett samtycke från familjerna. Robin talar om att det krävs en 

personlig ansträngning från sin sida för att övertyga socialtjänsten att fråga om föräldrarnas 

samtycke. Eli och Sasha å sin sida talar om en förståelse kring socialtjänstens begränsningar i 

att dela med sig av information och uppger sin inställning av att det inte medför några hinder 

ur en professionell synvinkel.  
 

”Ja egentligen för mitt jobb är det ju egentligen inget, för jag har ju följt alla regler, 

det är mer personligen som det blir jobbigt då, om man verkligen bryr sig om nån 

elev och man tar åt sig och verkligen vill att den ska må bra och man har ingen aning 

om hur det går.” - Eli 

Skolans och socialtjänstens målsättning 

Flera av skolkuratorerna uttrycker att de är tveksamma inför huruvida skolan och 

socialtjänsten har samma målsättning i samverkansarbetet. Flera skolkuratorer konstaterar att 

vägen mot målet kan se olika ut för skolan och socialtjänsten oavsett om de har ett gemensamt 

mål eller inte. Jackie hänvisar till socialtjänstens myndighetsutövning och talar om att 

socialtjänsten i och med lagstiftningen har tvångsmedel att ta till, vilket skolan inte har. 
 

”/.../ om vi pratar socialtjänsten, dom har ju sitt mål och det är att man ska hjälpa 

brukarna, det är deras målsättning. Och det är ju min målsättning och, ja, sett ur den 

synvinkeln så har vi samma målsättning, men i verkligheten i varje individuellt fall 

är jag inte så säker på.” - Jackie 
 

Robin berättar att socialtjänsten i vissa fall upplevs ha för stort fokus på den goda relationen 

till föräldrarna och tappar fokus från barnet. Eli å andra sidan talar om en tveksamhet inför 

vad socialtjänstens mål faktiskt är. 
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”Jag antar att deras mål är samma som oss, att vi ska hjälpa eleverna och sådär 

men... alltså det är väldigt hemligt alltihop känner jag. Så jag har väldigt dålig 

insyn.” - Eli 

Personrelaterade förutsättningar 

Återkommande hos skolkuratorerna är att samverkan på många sätt ses som beroende av 

personkännedom och förtroende mellan samverkansparterna.  
 

”Så att med dom socialsekreterare som man har lätt för att samarbeta med, ja, men 

då tycker jag att det funkar ganska smidigt. Men med dom socialsekreterarna som 

det inte klaffar lika bra med så blir det ju ingenting.” - Kim 
 

Flera av skolkuratorerna talar om att det tar tid att bygga upp ett förtroende med 

socialsekreterarna och att socialtjänstens personalomsättning försvårar detta. Jackie och Alex 

talar om känslan av att vara beroende av en enskild socialsekreterare och hur den personen 

förhåller sig till samverkan. Flera av skolkuratorerna poängterar att det är viktigt att samtliga 

samverkansparter är intresserade av varandra och samverkan för att det ska fungera, och Kim 

påtalar sitt eget ansvar för hur samverkan med socialtjänsten ser ut i dagsläget.  
 

”Jag inser ju att jag kan inte svära mig fri, jag är ju en del av det här, jag har ett 

jättestort ansvar att göra så att det blir asbra.” - Kim 

Skolkuratorernas del i utformandet av samverkan 

Möjligheten att forma sin yrkesroll 

Majoriteten av skolkuratorerna berättar att de har en arbetsbeskrivning att förhålla sig till men 

att beskrivningen är vid och att det inte finns beskrivet hur de ska gå till väga för att utföra sitt 

arbete. Vidare talar skolkuratorerna om att detta medför att de till stor del formar den egna 

yrkesrollen, då utrymmet för egna tolkningar upplevs vara stort.  
 

”Jag kan göra som jag vill. Eller känna ’men herregud vad vill dom ha mig till’, det 

kan vara både och.” - Charlie 
 

De flesta av skolkuratorerna uppger att de inte känner till om det finns några styrdokument för 

hur de ska samverka med socialtjänsten. Kim uttrycker att detta bidrar till att samverkan blir 

slumpmässigt styrd och Eli talar om en känsla av osäkerhet inför egna och 

samverkanspartners arbetsuppgifter i samverkan. Sasha och Alex talar om att personlig 

inställning är viktigt för att kunna utveckla samverkan och Alex berättar även att kommunen 

har utformat ett dokument kring hur samverkan ska ske, men att riktlinjerna sällan följs. 
 

”/.../ jag tror att det är ett jättebra underlag för det finns ju i alla fall nånting att 

hänvisa till. Det går liksom i alla fall att hänvisa till att det är tänkt att vi ska jobba så 

här eller... Och det är ju jättebra. Sen handlar det ju liksom om att komma fram till 

den dagen när man faktiskt jobbar utifrån den här handlingsplanen.” - Alex 

Begränsningar i utformandet av samverkan 

Flera skolkuratorer uttrycker en vilja att utveckla samverkan men trots att skolkuratorerna 

berättar att de själva formar sin yrkesroll upplever samtliga att de har liten eller ingen 

möjlighet att påverka hur samverkan med socialtjänsten ser ut. Vidare berättar de att de ser en 

liten möjlighet i att utveckla samverkan. Jackie talar om att det finns begränsningar med 
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yrkesrollen som gör det svårt att påverka och Louis talar om att organisatoriska 

förutsättningar begränsar möjligheten att påverka samverkan med socialtjänsten. 
 

”Jag har liksom ingen plattform och agera utifrån, det är det.” - Louis 
 

Flera skolkuratorer uttrycker en uppfattning av att vara utlämnad till socialtjänstens förmåga 

att samverka. Robin berättar att det är socialsekreterarna som bestämmer hur samverkan 

fortgår oavsett vilka nya idéer och behov som presenteras.  
 

”För det blir faktiskt lätt prestigekamper med socialsekreterare, det upplever jag. /.../ 

och det är därför som jag säger också att vi har inte så mycket möjlighet och påverka 

samverkan, dom lägger reglerna och ju mer jag är där och petar desto hårdare håller 

dom på sina regler.” - Robin 
 

Alex talar om sin uppfattning av att socialsekreterarna inte är engagerade i att förbättra 

samverkan, vilket medför svårigheter att som skolkurator påverka samverkan.  
 

”Sen är det ju, jag märker att vissa kanske jobbar mer på kontakten än andra gör och 

då är det ju lättare. Men det blir hela tiden utifrån deras val så att säga. Så det är 

ingenting som vi egentligen styr så mycket över utan det blir mycket vi som står och 

knackar på för att samverka eller för att lämna över.” - Alex 
 

Flera av skolkuratorerna berättar att de har en kontakt på socialtjänsten som de föredrar att 

ringa och bolla diverse frågor med, vilket i sin tur leder till att det upplevs enklare att få till en 

fungerande samverkan. Charlie och Kim uttrycker att förändring är ett lagarbete och talar om 

sin åsikt att båda parternas engagemang krävs för att kunna utveckla en god samverkan.  
 

”För att nu blir det så mycket som handlar om att säga nej tack, och nej tack är en 

väldigt dålig start för samverkan. Alltså i grunden av samverkan så måste det finnas 

ett ja tack, eller åtminstone ett nja tack.” - Kim 

Utformandet av nya rutiner 

Flera av skolkuratorerna berättar att de anser att det är viktigt att själv engagera sig för att få 

till stånd en regelbunden kontakt med socialtjänsten. Sasha talar om att det kan göra skillnad 

för samverkan om man som skolkurator ringer och frågar hur det går kring ett ärende trots att 

socialsekreterarna inte har hört av sig, då det kan öppna upp för en tätare kontakt i samverkan. 

Flera av skolkuratorerna talar om att det finns skäl att se över rutinerna kring socialtjänstens 

begränsade möjligheter att lämna ut information kring ett ärende, för att på så sätt kunna 

utveckla en tätare samverkan. Sasha berättar om sin delaktighet i att utforma en 

samtyckesblankett som skolan uppmanar föräldrar att fylla i för att häva socialtjänstens 

sekretess gentemot skolan. Sasha uppger att blanketten är ett resultat av missnöje på grund av 

socialtjänstens sekretess och uppfattningen av bristande återkoppling gällande anmälningar.  
 

”/.../ där det står så här att ’ja, jag går med på att sekretessen hävs gentemot skolan, 

och jag kan ta tillbaks det när som helst’ och så skriver föräldrarna under det. Och då 

har man ju öppnat dörrarna, så då är det ju enkelt.” - Sasha 
 

Sasha och Louis berättar om sin uppfattning att det är viktigt att samverka kring 

det som går i de fall sekretessen inte hävs. Även Kim talar om vikten av att 

socialsekreterare och skolkuratorer arbetar tillsammans i högre utsträckning.  
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”Jag tror egentligen att det skulle vara enormt mycket mer framgångsrikt om man 

kunde ha jobbat mer i team liksom. Där man har en gemensam uppgift i att hjälpa 

dom här barnen och sen suger man i.” - Kim 
 

Flera av skolkuratorerna talar om att det krävs envishet för att få till stånd en förändring i 

samverkan och de uppger att de ser betydelsen av att påtala sina idéer och behov av 

förändring för såväl socialsekreterare som för chefer på högre nivå. 
 

”Vi måste ha en gemensam plattform där vi kan verka utifrån, att våra chefer finns 

med, det handlar ju om den som beslutar eller har makt att besluta, att vi inte bara 

sitter och kommer med en massa goda idéer, det är det här med att ta beslut, 

/.../. - Louis 

Vikten av att skolkuratorer och socialtjänsten möts 

Flera av skolkuratorerna berättar att personlighet är av betydelse för att samverkan 

ska fungera väl och att det därför är viktigt att ha en god relation i kontakten med 

socialsekreterarna. Flera av skolkuratorerna talar om att ett initiativtagande till 

regelbundna samverkansmöten med socialtjänsten är ett steg mot att utveckla 

samverkan. De talar om att det är viktigt att ta sig tid att träffa socialsekreterarna 

som man samverkar med samt att oklarheter kring samverkan kan diskuteras. 

Flera skolkuratorer berättar att de inte vet vad socialtjänsten har för förväntningar 

på dem och att samverkansmöten kan vara ett bra tillfälle att klargöra dessa för att 

respektive samverkansparts kompetens ska kunna utnyttjas till fullo. 

Skolkuratorerna beskriver samtidigt svårigheter med samverkansmöten. 
 

”Meningen är att vi ska kunna ha såna här diskussioner då, men det går inte ens där, 

/.../. Det blir väldigt, man stöter på sten kan man säga.” - Robin 
 

Flera av skolkuratorerna talar om att det skulle vara nödvändigt att försöka 

påverka samverkansmötens genomförande, för att på så sätt främja samverkan. 
 

”Men sen vet jag inte heller om det är rätt personer egentligen som kommer på dom 

för dom är från mottagningsgruppen och egentligen så är det ju så att 

mottagningsgruppen tar ju bara emot anmälningarna och sen lämnar över till 

utredningsgruppen, så egentligen så är det ju nån från utredningsgruppen kanske, 

eller både från utredning och mottagning som borde komma på dom.” - Alex 

ANALYS 

Kapitlets disposition 

Kapitlet inleds med en redogörelse av författarnas tolkningar av uppsatsens resultat utifrån det 

nyinstitutionella perspektivet, vilka kommer att redovisas i samband med författarnas 

kopplingar till tidigare forskning. Därefter presenteras författarnas tolkningar av uppsatsens 

resultat utifrån det rollteorietiska perspektivet tillsammans med författarnas kopplingar till 

tidigare forskning. 
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Analys utifrån det nyinstitutionella perspektivet 

Otydlig ansvarsfördelning leder till domänkonflikt 

Denna uppsats visar att skolkuratorerna är positiva till syftet med samverkan då det ger en 

möjlighet till en helhetssyn av det enskilda barnets situation. Vidare framförs att flera 

skolkuratorer upplever svårigheter i att få till en fungerande samverkan och att det krävs 

lagarbete för att samverkan ska utvecklas. Detta tolkar vi med hjälp av det nyinstitutionella 

perspektivet som att det finns en önskan att ta till vara på socialtjänstens kompetens genom att 

arbeta kompletterande, vilket utgör grunden för domänkonsensus (se Grape, 2006).  

 

Domänkonsensus förutsätter även att organisationerna är överens om hur samverkan ska ske. 

Utifrån uppsatsens resultat förefaller det dock vara så att det finns en tveksamhet inför om 

ansvarsfördelningen kring samverkan är tydlig. Resultatet visar att osäkerheten kring vem 

som ska göra vad upplevs bero på bristen på kommunikation med socialtjänsten. Uppsatsen 

framhåller även en avsaknad av riktlinjer som reglerar hur samverkansarbetet ska utföras. 

Sjöberg Backlund (2002) påtalar ledningens ansvar kring att tydliggöra strukturen kring 

samverkan medan Vauhgn et al. (2007) framhåller vikten av att skolkuratorerna själva 

tydliggör sin yrkesroll gentemot sina samverkanspartners. Genom deras studier uppfattar vi 

att det kan finnas otydliga förväntningar på vem som har ansvaret för att tydliggöra 

ansvarsfördelningen inom samverkan, vilket vi även kan se gälla för denna uppsats. Enligt vår 

tolkning av det nyinstitutionella perspektivet kan den otydliga ansvarsfördelningen kring 

samverkan med socialtjänsten leda till att organisationerna gör anspråk på samma 

arbetsuppgifter och att det kan uppstå konkurrens kring de åtaganden som upplevs attraktiva.  

 

Uppsatsens resultat visar att flera skolkuratorer uttrycker en tillit till att socialtjänsten tar över 

ett ärende som de har gjort en anmälan kring och vår tolkning är att då det inte finns någon 

tydlig ansvarsfördelning i samverkansarbetet kan detta innebära att vissa arbetsuppgifter inte 

utförs av någon part. Detta styrks av Sundelin Wahlstens (1997) studie som visar att de 

professionella i samverkansarbetet sköt ansvaret för barnen mellan sig och lugnade sin oro 

med tanken att det runt barnet fanns andra aktörer som skulle ta sitt ansvar. Även Backlund 

(2007) talar om en otydlig ansvarsfördelning mellan samverkansparterna och att det kan leda 

till att ingen tar ansvar för barnet. Vår tolkning är att det råder domänkonflikt i 

samverkansarbetet, vilket förhindrar den helhetsbild som i denna uppsats framhålls vara 

motivet till samverkan (se Grape, 2006). 

Skilda förväntningar förklaras med institutionella logiker  

Uppsatsen belyser att skolkuratorerna ser samverkan som problematisk och att det finns en 

upplevelse av att socialtjänstens bristande återkoppling av anmälningar påverkar 

skolkuratorerna i deras arbete och i förlängningen även samverkansarbetet. Vår uppfattning är 

att skolkuratorernas förväntningar och önskemål om återkoppling inte upplevs vara 

tillgodosedda. Lundgren och Persson (2003) framhåller ett resonemang om att det bör finnas 

en vinst för samverkansparterna genom att delta i samverkan för att en fungerande samverkan 

ska komma till stånd. Utifrån deras studie tolkar vi uppsatsens resultat som att skolkuratorerna 
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kan erhålla belöning i samverkansarbetet genom att få återkoppling på sina anmälningar, 

vilket kan bidra till att de känner sig betydelsefulla i samverkansarbetet.  

 

Denna uppsats visar att flera skolkuratorer upplever att socialtjänsten har förväntningar på att 

skolkuratorerna ska utföra mer arbete än vad de själva anser sig ha möjlighet till. Detta tolkar 

vi som att de förväntningar som socialtjänsten har på skolkuratorerna inte tillgodoses utifrån 

de förutsättningar som skolkuratorerna har. Därutöver är skolkuratorerna genom sin 

anmälningsskyldighet skyldiga att lämna information till socialtjänsten i de fall de misstänker 

att ett barn eller en ungdom far illa, vilket vi tolkar som en del av de institutionella logiker 

som skolkuratorer arbetar utifrån. Socialtjänstens arbete styrs däremot bland annat av 

sekretesslagstiftningen, vilket enligt vår tolkning utgör en av organisationernas institutionella 

logiker, och hindrar socialtjänsten från att lämna ut information om en elev utan samtycke 

från elevens föräldrar. 

 

Vår tolkning är att organisationernas skilda förväntningar på varandra beror på att det finns 

olika institutionella logiker inom organisationerna, det vill säga olika utgångspunkter som är 

grunden för bland annat organisationernas förväntningar och förutsättningar. Sundell och 

Flodin (1994) framhåller i sin studie att socialtjänsten delar sådan information som är av stor 

vikt för samverkansparten, men betonar även vikten av samtycke från barnets familj innan 

information delas. Vår tolkning utifrån Sundell och Flodins studie är att de olika 

uppfattningarna om informationstillgång kan tala för att skolkuratorerna och socialtjänsten har 

olika önskemål om hur mycket information som kan delas mellan organisationerna, vilket 

styrker vår tolkning om att organisationernas olika förutsättningar grundar sig i skilda 

institutionella logiker, vilket kan leda till domänkonflikt.  

Skilda målsättningar med grund i institutionella krav 

I uppsatsen framhålls att flera skolkuratorer anser att samverkan innebär att arbeta mot en 

gemensam målsättning. Vidare påvisas en osäkerhet kring huruvida skolkuratorer och 

socialtjänsten har en gemensam målsättning och uppsatsen belyser flera skolkuratorers 

uppfattning av att samverkansparterna har olika sätt att nå målsättningen på. Boklund (1995) 

framhåller i sin studie att de professionellas fokus skiljde sig åt beroende på deras 

yrkesposition, något vi alltså kan återkoppla till denna uppsats. Utifrån det nyinstitutionella 

perspektivet kan vi förstå organisationernas målsättning som en del av deras institutionella 

logiker och att målsättningen utgör grunden för respektive organisations sätt att arbeta. Detta 

talar för att skilda målsättningar kan bidra till skilda arbetssätt, vilket skulle kunna förklara 

skolkuratorers upplevelse av att de och socialtjänsten antar olika arbetssätt för att nå sina mål.  

 

Tidigare i analysen har vi presenterat vår tolkning av att respektive organisations lagstiftning 

kan uppfattas som en institutionell logik. Närmast följer ytterligare en tolkning av 

lagstiftningen utifrån det nyinstitutionella perspektivet, nämligen vår syn på lagstiftningen 

som omgivningens institutionella krav, då lagstiftningen även kan ses som ett uttryck för 

omgivningens förväntningar på organisationerna (se Grape, 2006).  Detta tyder på att en 

analys utifrån det nyinstitutionella perspektivet inte kan frambringa en sanning, utan att 

perspektivet erbjuder olika sätt att belysa det material vi analyserar.  
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Vår tolkning av skolkuratorernas anmälningsskyldighet är att den är ett uttryck för 

omgivningens förväntningar på att skolkuratorerna ska medverka till att barn som far illa eller 

som riskerar att fara illa uppmärksammas. Vidare kan socialtjänstens sekretessbestämmelser 

förstås som ett uttryck för omgivningens förväntningar och krav på att socialtjänsten ska 

skydda den enskildes integritet. Lagstiftningen är obligatorisk att följa för den enskilda 

individen inom respektive organisation, men även organisationen i sig vinner på att 

lagstiftningen följs. Vår tolkning utifrån det nyinstitutionella perspektivet är att om 

organisationerna anpassar sig till samhällets krav och arbetar utifrån de förutsättningar som 

ges i och med lagstiftningen så innebär det minskad kritik från omgivningen samt att 

organisationerna ökar sin legitimitet i samhället. Vår tolkning är att skolans och 

socialtjänstens skilda institutionella krav kan innebära att de arbetar på olika sätt för att nå 

målsättningen. Vidare innebär detta tolkningssätt att det är möjligt att skolkuratorerna och 

socialtjänsten har samma målsättning trots att de på grund av skilda institutionella krav antar 

olika tillvägagångssätt för att nå det gemensamma målet.  

Socialtjänstens maktposition regleras av skilda institutionella krav 

Uppsatsens resultat visar att det finns en uppfattning hos skolkuratorer att socialtjänstens 

sekretess utgör grunden för en upplevd maktposition som socialtjänsten har gentemot 

skolkuratorerna, då skolkuratorerna menar att socialtjänsten i och med sekretessen kan välja 

om de vill samverka eller inte. Vidare framhålls att skolkuratorerna i och med sin 

anmälningsskyldighet inte har möjlighet att välja om de vill samverka eller inte. Enligt 

skollagen är skolkuratorerna dessutom skyldiga att samverka då socialtjänsten begär det och 

skolkuratorerna är då skyldiga att lämna ut information kring en elev. På grund av 

socialtjänstens sekretesslagstiftning har skolkuratorerna dock inte rätt att begära samma typ av 

information från socialtjänsten. Denna upplevda maktobalans kan vi hänvisa till vår tidigare 

tolkning av att organisationernas skilda lagstiftning utgör skilda institutionella krav, vilket 

medför olika möjligheter och skyldigheter för organisationerna i samverkansarbetet. Vi vill 

påpeka att detta är vår tolkning av socialtjänstens maktförhållande gentemot skolkuratorerna 

och att den nödvändigtvis inte uppvisar ett faktum. Vi kan dock styrka vår tolkning av att 

socialtjänstens maktposition är en grund för konflikter mellan organisationerna då vi även kan 

utläsa detta i Farmakopoulous (2002) studie som visar på en asymmetri mellan 

samverkansparterna i och med socialtjänstens informationstillgång.  

Skolkuratorers anpassning till följd av tvingande isomorfism  

Vår uppfattning är att både skolkuratorer och socialtjänsten anpassar sig till omgivningens 

institutionella krav, det vill säga lagstiftningen, och att lagstiftningens innebörd även innebär 

att skolkuratorerna tvingas anpassa sig till socialtjänstens krav i samverkansarbetet. Vår 

tolkning styrks av uppsatsens resultat som visar att skolkuratorer upplever sig vara utlämnade 

till socialtjänstens förmåga att samverka då socialtjänsten bestämmer hur samverkansarbetet 

ska ske. Resultatet visar även att skolkuratorer upplever liten eller ingen möjlighet att utforma 

samverkan med socialtjänsten.  
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Vi tolkar skolkuratorers anpassning till socialtjänstens krav med hjälp av begreppet tvingande 

isomorfism, vilket innebär att staten och starka organisationer utsätter svaga organisationer 

för anpassning (se Grape, 2006). Vår uppfattning är att staten stödjer socialtjänstens 

maktposition gentemot skolan då skolkuratorers anpassning till socialtjänstens krav sker till 

följd av den lagstiftning som staten har utformat. Uppsatsens resultat visar att skolkuratorer 

framhåller vikten av att arbeta runt sekretesslagstiftningen och att det finns vägar för att 

överkomma hinder i samverkansarbetet, bland annat nämns utformandet av en 

samtyckesblankett. Detta kan härledas till studien av Darlington och Feeney (2008) där de 

påtalar att utformandet av sekretessöverskridande dokument kan leda till att stabilisera 

samverkan då det blir enklare att överkomma hinder som sekretessen medför. 

Kritiska reflektioner av användandet av det nyinstitutionella perspektivet 

Utifrån det som hittills har uppmärksammats i analysen tycks de brister som föreligger i 

samverkan till stor del handla om brister inom organisationerna snarare än att det brister i 

relationen mellan samverkansparterna. Då det nyinstitutionella perspektivet fokuserar på 

organisatoriska utgångspunkter är det just organisationsbundna förutsättningar som 

uppmärksammas. Då denna uppsats undersöker skolkuratorers upplevelse av samverkan och 

deras möjlighet att utveckla denna utifrån sin yrkesroll, kan vi se svårigheter i att analysera 

deras utvecklingsmöjligheter på en organisatorisk nivå. Vi kan trots detta se att vi genom 

denna analys fått ökad förståelse för vilka organisatoriska förutsättningar som ligger till grund 

för hur samverkan mellan skolkuratorerna och socialtjänsten ser ut. För att kunna ge en så 

bred bild som möjligt av vårt resultat är vi av den uppfattningen att det är av betydelse att 

kombinera vår analys utifrån det nyinstitutionella perspektivet med ett perspektiv som 

behandlar relationsbundna förutsättningar, vilket vi kommer att göra i nästa avsnitt. 

Analys utifrån det rollteoretiska perspektivet 

Sociala relationer kan präglas av rollkonflikt 

I resultatet redovisas att flera skolkuratorer upplever sig vara beroende av den enskilda 

handläggaren på socialtjänsten, då samverkan framhålls fungera bättre med vissa 

socialsekreterare än med andra. Vidare visar resultatet att det är vanligt att skolkuratorer har 

en person på socialtjänsten som de föredrar att kontakta framför andra. Vårt resultat kan 

liknas vid resultatet i Sjöberg Backlunds (2002) studie där samverkansparterna sökte upp 

personer i den andra organisationen som det fanns en tillit till. Farmakopoulou (2002) 

framhåller att tillit är grunden för samverkan, något vi även kan härleda till denna uppsats. 

Därutöver framhålls att flera skolkuratorer anser att båda samverkansparternas engagemang 

krävs för att kunna utveckla samverkan och att personbundna förutsättningar därför kan vara 

av betydelse för hur samverkan formas. Utifrån det rollteoretiska perspektivet kan vi se att 

skolkuratorsrollen är beroende av det sociala sammanhanget och de relationer som möts där 

och att skolkuratorsrollen påverkas av den enskilda socialsekreterarens förväntningar på 

skolkuratorsrollen. Personkännedom framförs i vår uppsats vara av betydelse för utvecklingen 

av samverkan, i likhet med vad Sundell och Flodin (1997) klarlägger i sin studie. Vidare är 

vår uppfattning att det i mötet mellan samverkansparterna kan uppstå intra-rollkonflikt om 
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skolkuratorernas och socialsekreterarnas individuella förväntningar på skolkuratorsrollen inte 

stämmer överens, vilket kan försvåra samverkan (se Payne, 2002). Vidare är vår tolkning att 

rollkomplementaritet, det vill säga då förväntningarna överensstämmer, underlättar 

samverkansarbetet då skolkuratorerna och socialsekreterarna vet vad de kan förvänta sig av 

varandra (se Payne, 2002).  

Informationstillgång regleras av formella förväntningar 

Av uppsatsens resultat framgår att skolkuratorerna upplever brist på återkoppling av de 

anmälningar som lämnas till socialtjänsten samt att detta påverkar skolkuratorernas arbete och 

försvårar samverkan. Skolkuratorers förväntningar kan förklaras med det rollteoretiska 

begreppet informella förväntningar, vilka grundar sig i de traditioner och normer som kopplas 

samman med en yrkesroll (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Detta då vi kan betrakta 

skolkuratorers förväntningar om att få återkoppling på anmälningar som att det finns 

informella förväntningar på socialsekreterarna att de ska lämna ut sådan information, men det 

kan också betraktas som informella förväntningar på att skolkuratorerna har rätt att erhålla 

den typen av information. Detta visar ett exempel på att vi genom en analys utifrån det 

rollteoretiska perspektivet inte kan generera en sanning, utan att perspektivet erbjuder olika 

sätt att belysa det fenomen vi analyserar. Varför vi i vår analys väljer att använda begreppet 

informella förväntningar är för att skolkuratorerna inte har någon lagstadgad rättighet att ta 

del av denna typ av information. Skolkuratorernas informella förväntningar kan tolkas med 

hjälp av studien av Sundell et al. (1992) där olika uppfattningar av informationsutbyte 

framhålls ligga till grund för synen på samverkan. Utifrån deras studie kan vi tolka vårt 

resultat som att skolkuratorerna uppfattar informationsutbyte som en ömsesidig gest och som 

ett tecken på en god samverkan.  

 

Socialtjänsten kan å sin sida, enligt Sundell et al., se samverkan som en möjlighet att insamla 

information om enskilda individer och således föreligger olika synsätt som påverkar deras 

samverkansintentioner. Socialsekreterarnas informationsutbyte i samverkansarbetet påverkas 

av sekretesslagstiftningen, då de har en lagstadgad skyldighet att inte föra vidare information 

om sina klienter. Utifrån vår tolkning har socialtjänsten formella förväntningar på att vidhålla 

sekretessen. Detta talar för att de informella och formella förväntningarna kring olika roller i 

samverkansarbetet är motstridiga, vilket kan leda till problem i samverkan. Vidare kan vi 

utifrån vår tolkning se att skolkuratorernas och socialtjänstens motstridiga förväntningar kan 

leda till rollkonflikt. Denna analys visar, likt Backlunds (2007) studie, att den asymmetriska 

informationstillgången mellan skolkuratorer och socialsekreterare, kan leda till konflikter i 

samverkansarbetet.  

Bristande återkoppling skäl för rolldistansering 

Av uppsatsens resultat framgår att den bristande återkopplingen även kan påverka 

skolkuratorn på ett personligt plan och inte nödvändigtvis behöver medföra hinder ur en 

professionell synvinkel. Med hjälp av det rollteoretiska perspektivet kan vi förstå att en 

rolldistansering sker, det vill säga att skolkuratorer tar avstånd från sina personliga känslor 

och tankar i samverkan för att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt (se Payne, 2002). 



41 

 

Utifrån denna tolkning kan vi få en förståelse för att skolkuratorer kan uppleva påfrestningar 

på ett personligt plan utan att det behöver gå ut över yrkesrollen som skolkurator.  

Otydliga förväntningar grund för rollkonflikt 

I uppsatsen framkommer det att skolkuratorer upplever att ansvarsfördelningen kring 

samverkansarbetet är otydlig samt att det finns en avsaknad av en tydlig arbetsbeskrivning. 

Detta medför att skolkuratorerna till stor del själva formar sin yrkesroll och därmed 

arbetsuppgifterna i anslutning till samverkan. Oavsett om skolkuratorerna ser det egna 

utformandet av yrkesrollen som en möjlighet, det vill säga som någonting positivt, eller som 

en skyldighet, så kan vi med hjälp av det rollteoretiska perspektivet förstå att det egna 

utformandet av yrkesrollen kan bidra till att skolkuratorer känner osäkerhet kring vilka 

förväntningar som finns på yrkesrollen. Vår tolkning är att skolkuratorers mångtydiga 

arbetsbeskrivning och avsaknaden av riktlinjer i samverkan utgör en oklarhet kring vad den 

egna organisationen, skolan, förväntar sig av skolkuratorerna i samverkansarbetet. Uppsatsens 

resultat visar även att det finns en osäkerhet hos skolkuratorer om vad socialtjänsten förväntar 

sig av dem i samverkan. Detta tolkar vi som att det kan föreligga rollambiguitet, vilket 

grundar sig i en osäkerhet inför vad som förväntas av den egna yrkesrollen (se Payne, 2002). I 

och med att skolkuratorer till stor del formar sin egen yrkesroll är vår tolkning utifrån det 

rollteoretiska perspektivet att det leder till en osäkerhet av vad den egna skolkuratorsrollen 

innefattar. Brown et al. (2006) framhåller vikten av att tydliggöra samverkansparternas roller 

till förmån för en gynnsam samverkan och för att klargöra samverkansparternas gemensamma 

ansvar i samverkansarbetet. Resonemanget av Brown et al. styrker vad skolkuratorerna i 

denna uppsats framhåller som aspekter som kan utveckla samverkan.  

Regelbundenhet underlättar rollkomplementaritet 

Uppsatsen visar att det även finns skolkuratorer som anser att ansvarsfördelningen mellan 

skolkuratorerna och socialtjänsten är tydlig då en lång tid av samverkan har resulterat i en 

förståelse och acceptans för hur socialtjänsten vill att skolkuratorerna ska agera i 

samverkansarbetet. Detta tolkar vi med hjälp av det rollteoretiska perspektivet som att 

skolkuratorernas bild av den egna yrkesrollen påverkas genom socialtjänstens förväntningar 

på skolkuratorsrollen. I uppsatsens resultat framgår att en skolkurator har tagit för vana att 

fråga socialsekreterarna hur de vill att en orosanmälan ska göras och sedan anpassat sig efter 

deras behov. Detta talar för att skolkuratorers anpassning efter socialsekreterarnas önskemål 

sker i samband med att rutiner skapas, vilket medför en tydlighet inför vad socialtjänsten 

förväntar sig av skolkuratorsrollen och tyder på rollkomplementaritet (se Lennéer Axelson & 

Thylefors, 2005). Vidare kan detta bidra till en regelbundenhet i skolkuratorernas beteende 

och få till följd att socialtjänsten kan förutse skolkuratorernas beteende. Skolkuratorers 

regelbundna beteende skapar en trygghet för omgivningen och underlättar således 

samverkansarbetet med socialtjänsten. I uppsatsens resultat framkommer att kontinuitet i 

arbetet framhålls vara av betydelse för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan skolan och 

socialtjänsten. Detta kan vi jämföra med Reillys (2001) studie som framhåller att kontinuitet i 

arbetet kan öka möjligheterna att övervinna eventuella svårigheter då samverkansparterna 

utvecklar en gynnsam samverkansrelation över tid.  
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Denna uppsats visar att flera skolkuratorer ser svårigheter med samverkan då det tar tid att 

bygga upp en relation med socialsekreterarna samtidigt som socialtjänstens 

personalomsättning upplevs vara hög. Med tanke på vår tolkning i föregående stycke kan vi 

förstå att täta personalbyten kan leda till att skolkuratorsrollen inte tydliggörs som en följd av 

tid och rutiner. Detta styrks av uppsatsens resultat som visar att skolkuratorer uttrycker en 

osäkerhet kring vilka förväntningar som finns på dem från socialtjänstens sida. Vidare kan 

täta personalbyten utifrån vår tolkning bidra till rollambiguitet, då det leder till att 

skolkuratorerna inte vet vad som krävs av den egna yrkesrollen i samverkansarbetet. Vår 

tolkning styrks av det resonemang som Sundell och Flodin (1997) framhåller om att 

samverkan kan utvecklas mer gynnsamt då samverkansparterna har tid att utvecklas 

tillsammans och att låg personalomsättning kan vara en viktig förutsättning för att utveckla 

samverkan. 

Förbättrade samverkansmöten för att undvika rollkonflikt 

I uppsatsen framhålls att det finns erfarenhet av samverkansmöten mellan skolkuratorerna och 

socialtjänsten, vilka uppges kunna ge möjlighet att diskutera olika frågor kring samverkan då 

bristen på kommunikation medför svårigheter. Likt Ødegård och Willumsen (2011) påtalar i 

sin studie om vikten av att se samverkan som en process och att föra en kontinuerlig 

diskussion kring samverkan, kan vi se likheter med skolkuratorernas önskemål i vårt resultat. 

Ytterligare kan vi se att skolkuratorerna uttrycker en önskan om ökad kunskap kring 

socialtjänstens arbete för att kunna uppnå en god samverkan. I tidigare studier framhålls att 

gemensam fortbildning mellan skolan och socialtjänsten kan leda till att öka tilliten mellan de 

professionella och även bidra till att ge en möjlighet att minska risken för missförstånd mellan 

samverkansparterna (jmf Brown et al., 2006; Sundell, 1997). I denna uppsats kan vi inte 

utläsa att det förekommer gemensam fortbildning mellan skolan och socialtjänsten men vår 

uppfattning är att syftet med samverkansmöten kan liknas vid den positiva effekt som, enligt 

nyssnämnda studier, kan nås genom gemensam fortbildning. 

 

Uppsatsen visar dock att det finns ett missnöje hos skolkuratorerna över hur 

samverkansmötena genomförs och att det råder tveksamheter kring vilka som bör delta i 

dessa. Utifrån det rollteoretiska perspektivet kan vi tolka detta som att deltagarnas roller och 

funktioner inte är tydliga, vilket kan innebära rollkonflikt. Vidare gör vi tolkningen att 

rollkonflikt i samband med samverkansmöten kan medföra att deltagarna känner olägenhet 

inför situationen och att syftet med samverkansmöten därför inte uppnås. 

Personlighet formar rollbeteendet 

Uppsatsen redogör för skolkuratorer som uttrycker att de anstränger sig för att ha en god 

kontakt med socialtjänsten och andra skolkuratorer som uttrycker att de prioriterar andra 

arbetsuppgifter. I Farmakopoulous (2002) studie framkommer det att samverkansparter som 

upplevde tidsbrist inte hade tid att engagera sig i samverkan, vilket ledde till att de såg 

samverkan som en frivillig aktivitet. Vi tolkar att de skolkuratorer som i denna uppsats visar 

lågt engagemang för samverkan ser samverkansarbetet som en nästintill frivillig aktivitet och 

en uppgift som är avskärmad från det ordinarie arbetet, i enlighet med Farmakopoulous 

resonemang. 
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Uppsatsen visar att avsaknaden av tydliga arbetsbeskrivningar innebär att skolkuratorer till 

stor del själva formar sin yrkesroll. Utifrån det rollteoretiska perspektivet kan vi förstå att 

detta innebär att skolkuratorerna har möjlighet att göra sin egen tolkning av skolkuratorsrollen 

och att rollbeteendet utformas olika beroende på rollinnehavarens personlighet och tidigare 

livserfarenheter. Det rollteoretiska perspektivet framhåller att en yrkesroll påverkas av 

personer i omgivningen genom att rollinnehavaren uppfattar omgivningens förväntningar på 

yrkesrollen. Då rollbeteendet påverkas av vilka relationer den enskilda skolkuratorn etablerar 

så är vår tolkning att omgivningens syn på skolkuratorsrollen kan påverkas av 

rollinnehavarens beteende, det vill säga hur den enskilda skolkuratorn agerar. Vidare talar vår 

tolkning för att skolkuratorer genom sin unika personlighet har möjlighet att påverka de 

förväntningar som omgivningen, och därmed socialsekreterarna, har på skolkuratorsrollen. 

Uppsatsens resultat visar att flera skolkuratorer anser att personlig inställning och 

engagemang är av betydelse för att kunna utveckla samverkan och vi kan utifrån det 

rollteoretiska perspektivet se att skolkuratorn genom sitt individuella engagemang kan 

påverka hur omgivningen ser på skolkuratorsrollen.  

Kritiska reflektioner av användandet av det rollteoretiska perspektivet 

Då det rollteoretiska perspektivet fokuserar på människors personlighet och relationer utifrån 

ett socialt perspektiv tenderar detta analyskapitel att uppmärksamma relations- och 

personbundna förutsättningar för samverkan. Vi anser att en analys utifrån det rollteoretiska 

perspektivet ställer krav på att uppsatsen redovisar en grundlig presentation av 

skolkuratorernas upplevelse av samverkan, detta då skolkuratorernas tankar och idéer är 

utgångspunkten för analysen. Vi kan se att uppsatsens resultat till stor del presenterar 

organisationsrelaterade tankegångar, vilket har medfört svårigheter i att göra en fullständig 

analys utifrån det rollteoretiska perspektivet. Därutöver har det faktum att vi enbart undersökt 

skolkuratorers syn på samverkan medfört svårigheter i att förena samverkansparternas 

förväntningar på varandra och vår uppfattning är att resultat utifrån båda parternas perspektiv 

hade kunnat resultera i en mer tillförlitlig analys. Vi kan trots detta se att vi genom denna 

analys fått ökad förståelse för det sociala sammanhangets betydelse för samverkan, vilket i sin 

tur placerar skolkuratorn som individ i en kontext som förenklar möjligheten att åskådliggöra 

vad skolkuratorn som enskild professionell kan bidra med för att utveckla samverkan utifrån 

sin yrkesroll. 

 

Vi har med hjälp av det rollteoretiska perspektivet försökt att komplettera de analytiska 

resonemang som med hjälp av det nyinstitutionella perspektivet har presenterats på 

organisatorisk nivå. Genom att kombinera dessa perspektiv anser vi oss kunna erbjuda en mer 

enhällig bild av samverkan utifrån både organisatoriska och personbundna förutsättningar. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur ett urval skolkuratorer upplever 

samverkan med socialtjänsten kring barn och unga, samt hur de ser på möjligheten att 

utveckla samverkan utifrån sin yrkesroll. 

 

Uppsatsen visar att samverkan mellan skolkuratorer och socialtjänsten främst sker då 

skolkuratorerna gör en anmälan kring en elev. Skolkuratorerna påtalar att samverkan är av 

betydelse men att den kan vara problematisk, bland annat då skolkuratorernas och 

socialtjänstens förväntningar på varandra inte upplevs överensstämma. Av resultatet 

framkommer skolkuratorernas uppfattning av att en god relation mellan samverkansparterna 

är av betydelse för hur samverkansarbetet fungerar och även att skolkuratorerna upplever sig 

vara beroende av socialtjänstens sätt att samverka. Vidare framkommer att skolkuratorerna 

upplever låg eller ingen möjlighet att påverka samverkan utifrån sin yrkesroll men att ökat 

engagemang och individuell positiv inställning skulle kunna innebära en möjlighet att 

utveckla samverkan.  

 

Denna uppsats visar att skolkuratorerna upplever att de och socialtjänsten har skilda 

förväntningar på varandra i samverkansarbetet. Vår tolkning är att de skilda förväntningarna 

grundar sig i att skolkuratorerna och socialtjänsten agerar utifrån olika förutsättningar. 

Uppsatsen visar att risken för att samverkansparterna har skilda förväntningar på varandra kan 

vara större då organisationerna har bristande kunskap om varandra, detta då organisationerna 

inte är införstådda i de förutsättningar som samverkanspartnern har att arbeta utifrån. Vi anser 

att ökad kunskap om varandras organisation kan bidra till att organisationernas förväntningar 

på varandra klargörs och att det skapas förståelse för den andra organisationens 

förutsättningar, vilket i sin tur kan leda till att samverkanspartnerna bättre kompletterar 

varandras kompetens.  

 

Skolkuratorerna uttrycker en vilja att utveckla samverkan men påtalar samtidigt att båda 

samverkansparternas engagemang krävs för det ska vara möjligt. Vi anser att 

samverkansmöten kan leda till att en öppen dialog kan föras kring respektive organisations 

förutsättningar och leda till ökad kunskap om samverkansparternas förväntningar. Vidare kan 

de professionellas insyn i varandras verksamhet leda till att skolkuratorerna och socialtjänsten 

anpassar sina förväntningar efter de förutsättningar som samverkanspartnern arbetar utifrån 

och att de i samråd kan skapa gemensamma mål för samverkansarbetet. Genom detta 

förfarande kan det bli tydligare för skolkuratorerna respektive socialtjänsten vad som är 

rimligt att förvänta sig av samverkanspartnern så att förväntningarna på varandra 

överensstämmer och att en gemensam målsättning kan nås. Då skolkuratorerna ser en 

nödvändighet med att förändra samverkansmötenas sammansättning och genomförande, kan 

vi se att skolkuratorernas initiativ till att förändra dessa kan bidra till att samverkansmöten blir 

ett givande forum för att diskutera samverkan. Ett ytterligare exempel på när skolkuratorernas 

engagemang kan vara av betydelse i utvecklingen av samverkan är skolkuratorernas konkreta 
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tillvägagångssätt att försöka kringgå sekretessen genom att utforma den samtyckesblankett 

som presenterats i resultatet. Genom att på liknande sätt visa engagemang och att aktivt verka 

för att överkomma de hinder som finns i samverkansarbetet, anser vi att skolkuratorerna tar 

flera viktiga steg mot utvecklingen av samverkan. I uppsatsen framgår dessutom att lagarbete 

anses vara viktigt för att få till en god samverkan, varför vi anser att en tät samverkan utifrån 

vardera organisations förutsättningar är av betydelse. 

 

Ännu ett steg mot att utveckla samverkan kan tas genom att skolkuratorerna bidrar till att 

tydliggöra ansvarsfördelningen mellan skolkuratorerna och socialtjänsten, då vi kan se en risk 

för att barn annars inte får den hjälp de behöver. Vidare är vår uppfattning att 

ansvarsfördelningen kan tydliggöras genom skolkuratorernas delaktighet i utformandet av 

tydliga riktlinjer, då detta kan skapa en struktur och en fördelning av arbetsuppgifterna inom 

samverkansarbetet. Genom en god kommunikation mellan skolkuratorerna och socialtjänsten 

kan samverkansparterna klargöra vilka arbetsuppgifter som är möjliga ansvarsområden utifrån 

respektive organisations förutsättningar, vilket ökar möjligheten för en fungerande 

ansvarsfördelning. Av uppsatsen framgår att skolkuratorerna ser en möjlighet att bidra till 

utvecklingen av samverkan genom att även påtala sina behov av förändring för sin chef. 

Utifrån vår uppfattning är behovet av styrdokument gällande samverkan exempel på vad 

skolkuratorerna skulle kunna påpeka för sin chef, så att chefen i sin tur kan medverka i att 

dessa riktlinjer utformas i samråd med socialtjänsten. Vidare är vår slutsats att gemensamma 

riktlinjer för skolkuratorer och socialtjänsten kan innebära en möjlighet för skolkuratorerna att 

hänvisa till dessa och på så sätt påverka hur samverkansarbetet sker, inte minst då de själva 

varit med att utforma riktlinjerna.  

 

Skolkuratorerna framhåller betydelsen av att utveckla en god relation till sina 

samverkanspartners och vikten av tillit inom samverkansarbetet. Genom att 

samverkansparterna träffas i person kan det upplevas enklare att ringa och att rådgöra med 

varandra, vilket tyder på att ökad personkännedom kan bidra till att minska gränserna mellan 

skolkuratorerna och socialtjänsten. Resultatet visar att skolkuratorer upplever låg eller ingen 

möjlighet att påverka samverkan, men flera poängterar samtidigt att betydelsen av personlig 

inställning är stor för att kunna påverka. Vi vill framhålla att skolkuratorernas personliga 

inställning och vilja att utveckla samverkan kan inspirera socialsekreterarna att engagera sig, 

förslagsvis genom de samverkansmöten som vi tidigare beskrivit. Detta förutsätter att 

skolkuratorerna tar sitt ansvar för att utveckla samverkan och går in med den personliga 

inställningen att de faktiskt kan påverka hur samverkan ser ut. Vi vill framhålla att varje steg 

på väg mot en god samverkan är av betydelse och att samtliga steg är viktiga för att kunna 

utveckla samverkan. 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 

När det gäller uppsatsens resultat är det mycket som överensstämmer med de studier som 

framhävs i forskningspresentationen. De svårigheter som påtalas i denna uppsats gällande 

ansvarsfördelning återkommer i flera studier, och så även betydelsen av förtroende i en 

samverkansrelation (exempelvis Eliasson, 2010; Sjöberg Backlund, 2002). Skolkuratorerna 

påtalar även betydelsen av ömsesidigt utbyte av information och uppfattningen av att 
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bristande återkoppling påverkar samverkansarbetet, vilket är mönster som återkommer i 

tidigare forskning (exempelvis Lundgren & Persson, 2003; Sundell et al., 1992). Dock har vi i 

denna uppsats kunnat visa på skolkuratorer som framhåller vikten av att se sig själv som 

behjälplig för socialtjänsten som samverkanspart, även utan att få information i enskilda 

ärenden. 

 

När det gäller utvecklingen av samverkan påtalas i tidigare studier vad som kan göras på en 

organisatorisk nivå, vilket även framhävs i vår uppsats. Utifrån resultatet i denna uppsats kan 

vi konstatera att det krävs strukturella förändringar för att utveckla samverkan mellan 

skolkuratorer och socialtjänsten, vilket är samstämmig med tidigare forskning (exempelvis 

Darlington & Feeney, 2008). Skolkuratorerna i vår uppsats framhåller även betydelsen av 

samverkan och att de ser samverkan som en viktig del i arbetet med barn och unga, vilket till 

viss del motsäger Farmakopoulous (2002) studie som påtalar att samverkan i vissa fall ses 

som en bortprioriterbar aktivitet då de professionella upplevde att de inte hade tid att engagera 

sig i samverkan. I samband med detta vill vi poängtera att engagemang framhålls av 

skolkuratorerna i denna uppsats till stor del vara en grund i skolkuratorernas möjlighet att 

utveckla samverkan.  

Metoddiskussion 

Då syftet med denna uppsats var att undersöka hur skolkuratorer upplever samverkan med 

socialtjänsten anser vi att en kvalitativ metod har varit en lämplig metod. Detta grundar sig i 

vår uppfattning av att en kvalitativ metod möjliggör att fånga in intervjupersonernas egna 

beskrivningar av samverkan med socialtjänsten samt att det ger oss möjlighet att individuellt 

forma följdfrågor efter respektive intervjupersons svar. Vi anser att en nackdel med vårt 

metodval har varit att den kvalitativa intervjun kan ha påverkats av oss som intervjuare vad 

gäller vilka följdfrågor som ställts och därmed vilken riktning intervjuerna har tagit. Om vi 

istället hade valt en kvantitativ metod och använt oss av exempelvis en enkätundersökning så 

hade vår påverkan kunnat vara mindre betydelsefull då vi hade haft större möjlighet att 

distansera vår forskarroll från skolkuratorerna. Ett exempel på detta är då vi under de 

kvalitativa intervjuerna upplevde att flera skolkuratorer uttryckte sig i positiva ordalag om 

socionomyrket som vi möjligen kan härleda till att de ville motivera oss inför vår kommande 

roll som utexaminerad socionom. Vidare kan detta innebära att resultatet i denna uppsats visar 

en mer positiv bild av samverkan än vad som hade gjorts om vi hade använt en mer 

distanserad metod. Vi har försökt att uppvisa ett så korrekt resultat som möjligt genom att visa 

på skolkuratorernas skilda åsikter om samverkan, detta för att förhindra att en eventuell 

försköning från skolkuratorernas håll skulle påverka uppsatsens resultat. Vid användandet av 

en enkätundersökning hade skolkuratorerna sannolikt svarat mer sanningsenligt utan att ta 

hänsyn till oss som studenter, då de skulle ha besvarat enkäten i ensamhet. Detta förfarande 

hade sannolikt även bidragit till att vi i högre utsträckning haft möjlighet att garantera 

skolkuratorernas anonymitet då vi vid ett kvantitativt metodval hade skickat ut ett större antal 

enkäter och vid insamlandet inte kunnat härleda svar till enskilda skolkuratorer. Detta 

metodval hade även kunnat öka möjligheten till ett större urval och således även ökat 

möjligheten att generalisera vårt resultat till en större population. Vi är dock av den 
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uppfattningen att en kvantitativ metod hade varit svår att kombinera med vårt syfte då den 

sannolikt hade försvårat möjligheten att ta del av intervjupersonernas upplevelse av 

samverkan. Detta då det är svårare att ta tillvara på olika beskrivningar av intervjupersonernas 

upplevelser på samma sätt som är brukligt med hjälp av en kvalitativ metod.  

 

Ett alternativ till att insamla material via enskilda intervjuer hade kunnat ske genom att 

genomföra fokusgrupper med skolkuratorer. Genom att genomföra fokusgrupper är det 

möjligt att vi hade kunnat få en öppen diskussion om samverkan och att skolkuratorerna 

gemensamt hade kunnat diskutera kring vilka hinder som finns i samverkan och vilka 

möjligheter som föreligger för att kunna utveckla samverkan. Vi är även av den uppfattningen 

att fokusgrupper hade kunnat leda till att skolkuratorerna hade kunnat komplettera varandras 

erfarenheter och på så sätt öppna upp för en djupare diskussion kring hur problem med 

samverkan kan kringgås. Under våra enskilda intervjuer med skolkuratorerna märkte vi dock 

att flera av dem var mer framåt och pratsamma än andra, vilket vi anser hade kunnat bidra till 

problem i en fokusgrupp då det sannolikt skulle ha påverkat samtalsklimatet. Med denna 

vetskap anser vi att vi valde rätt metod med enskilda intervjuer då det gav varje skolkurator 

samma möjlighet att synas och att få sin röst hörd. 

Förslag till fortsatta studier 

Då denna uppsats fokuserar på skolkuratorers del i samverkan och deras möjlighet att 

utveckla samverkan utifrån sin yrkesroll, är det relevant att undersöka hur skolkuratorernas 

samverkanspartner ser på sin del i att utveckla samverkan, det vill säga socialsekreterare. 

Utifrån denna uppsats kan vi se att skolkuratorer upplever att de till viss del är beroende av 

den enskilda socialsekreteraren för att ha möjlighet att utveckla samverkan, men även att 

socialtjänsten besitter en maktposition i samverkansarbetet. Genom denna vetskap är vår 

uppfattning att det är väsentligt att undersöka vilka möjligheter och hinder socialsekreterare 

upplever i samverkan. Detta skulle tillsammans med vår uppsats kunna ge en mer nyanserad 

bild av vilka förväntningar och förutsättningar som finns inom samverkansarbetet och vilka 

möjligheter respektive yrkesroll har att utveckla samverkan. 

 

En ytterligare aspekt som skulle vara viktig att studera är hur ett antal skolkuratorer inom 

samma kommun förhåller sig till samverkan med socialtjänsten och huruvida deras 

upplevelser av samverkan med en gemensam socialtjänst stämmer överens. Då vi hade ett 

brett urval av skolkuratorer i denna uppsats som alla samverkade med olika socialtjänster, 

anser vi att det är av intresse att undersöka skolkuratorers möjlighet till utveckling av 

samverkan när de organisatoriska förutsättningarna hos samverkansparten är densamma. Vår 

uppfattning är att det genom en sådan undersökning tydligare skulle framgå vilka 

förutsättningar som är av betydelse i samverkansarbetet. 
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BILAGA 1: KONTAKTBREV 

 

Hej! 

  

Vi är två socionomstudenter, Emma Bengtsson och Frida Berg, som studerar vid Stockholms 

universitet. Denna termin skriver vi vår C-uppsats, vilken kommer att behandla samverkan 

mellan högstadieskolor och socialtjänst utifrån skolkuratorers perspektiv. Vi önskar 

genomföra enskilda intervjuer med skolkuratorer, då Du och dina kollegor besitter den 

erfarenhet och kunskap som är av intresse för studien. 

  

Vi vore väldigt tacksamma om Du har möjlighet att medverka i en intervju, då det skulle 

utgöra en viktig del i vår uppsats! 

  

Vi uppskattar att en intervju kommer att ta ungefär 45 minuter och vi har möjlighet att 

anpassa oss efter era önskemål vad gäller tid och plats. Vi kommer att spela in varje intervju 

och detta material kommer att förstöras efter avslutad studie. Vidare kommer intervjuerna 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det inte kommer att vara möjligt att identifiera 

deltagarna i vår studie. 

 

Ditt deltagande skulle vara av stor betydelse för oss! Om du har möjlighet att ställa upp på en 

intervju vill vi gärna att du ringer eller mejlar oss ett datum som passar Dig. Vår tanke är att 

vi ska genomföra intervjuerna så snart som möjligt, och senast vecka 17. 

  

Tveka inte att höra av Dig med frågor eller funderingar! 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Emma Bengtsson och Frida Berg 

  

Kontaktuppgifter: 

Mejl: xxx@mejladress.se 

Tel. Emma Bengtsson: XXX 

Tel. Frida Berg: XXX 

  

Handledare Åsa Backlund 

Mejl: xxx@mejladress.se 

Tel. XXX 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfakta 

 Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

 Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

 Kan du kort beskriva ditt nuvarande arbete? 

Inledande frågor 

 Hur ser du på samverkan? 

 I vilka sammanhang samverkar du med socialtjänsten?  

 När fungerar samverkan med socialtjänsten bra? 

 När fungerar samverkan med socialtjänsten dåligt?  

Yrkesroll  

 Hur ser du på din egen roll i samverkan? 

 Vilka förväntningar uppfattar du att omgivningen har på dig i samverkansarbetet?  

 Finns det på skolan någon handlingsplan för samverkan med socialtjänsten och vad får 

detta för betydelse?  

Utveckling 

 Vad gör du för att överkomma eventuella hinder vid samverkan?  

 Vad anser du att du som enskild kurator kan göra för att utveckla samverkan med 

socialtjänsten? 

Avslutning 

 Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 


