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Abstract 

The aim of this study has been to highlight how school social workers experience their discre-

tion, and furthermore how they feel about working in a context mainly dedicated to teachers. 

The study is executed with a qualitative research method where ten interviews with school 

social workers, in eight schools in the area of Stockholm have been conducted. The theoreti-

cal framework used to analyze the results was discretion, street-level bureaucracy and human 

service organizations. The main findings of this study imply that the most important ambition 

of the social work that was conducted in the schools was to help the students reach their 

knowledge goals. The assignment is, however, not clearly defined, which has lead to school 

social workers defining the mission and goals themselves. They all have wide discretion and 

great possibilities to decide how to execute their work, but how they use the freedom that was 

given seems to vary among them. An additional finding was that being a school social worker 

is often a solitary role in the organization, and therefore most of them highlight the im-

portance of enjoying independent work and having a co-worker to discuss their work with.      

 

 

Keywords: School social work, a solitary role, discretion, street-level bureaucracy and human 

service organizations.  

 

Nyckelord: Skolkurator, solitär profession/ roll, handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrati och 

människobehandlande organisationer.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En person med socionomutbildning kan vara verksam inom många olika områden, däribland 

som skolkurator. Då en av oss kom i kontakt med det skolkurativa arbetet genom en 

praktikperiod uppkom funderingar kring kuratorers arbete. Kurativt arbete klassas som socialt 

arbete då majoriteten av skolkuratorer har en socionomexamen, men särskiljer sig ändå från 

andra arenor där det sociala arbetet bedrivs. Detta skulle kunna bero på att det sociala arbetet 

åsidosätts av naturliga skäl till förmån för verksamhetens primära uppgift, vilken är att 

tillhandahålla eleverna utbildning (D-Wester, 2005; Dupper, 2003). 

 

Det kan tänkas att kuratorns arbetssituation är speciell då denne representerar det sociala 

arbetets perspektiv inom en verksamhet som annars består av andra professioner. En sådan 

arbetssituation skulle kunna innebära att skolkuratorer upplever att de, utöver kunskapsmålen, 

arbetar mot andra mål parallellt. En arbetssituation där mycket av arbetet bedrivs på egen 

hand inom organisationen skulle kunna tänkas ge upphov till en upplevelse av bristande stöd 

och hjälp från kollegor i det kurativa arbetet. Med anledning av detta skulle det därmed kunna 

antas vara betydelsefullt att skolkuratorer får möjlighet att kontinuerligt möta andra 

kuratorskollegor som delar deras utbildningsbakgrund och arbete, vilka på så vis kan utgöra 

en stödjande funktion. Skolkuratorerna kan då i mötet med andra kuratorer få tillfälle att både 

reflektera över sig själva och den egna yrkesrollen samtidigt som de också genom att samtala 

med andra som delar deras profession och får tillgång till hjälp och stöd i konkreta ärenden. 

Vi tänker att träffar med andra kuratorskollegor via exempelvis handledning, tid för reflektion 

samt stöd från arbetskollegor på skolan därmed kan tänkas stärka handlingsutrymmet då 

skolkuratorerna får möjlighet att utvecklas i sin profession i mötet med dessa.  

 

Skolkuratorerna ingår i skolans elevhälsoteam och de ska därför, liksom övriga i elevhälsan 

på skolan, bidra till elevernas lärande och vidare till deras framtida utveckling och hälsa 

(Skollag, SFS 2010:800; SOU 2000:19). Skolkuratorers ansvarsområde ligger i att de ska 

utreda och hjälpa elever med såväl sociala som känslomässiga problem. Vidare har de ofta 

ansvar för arbete med konflikter bland elever och elevgrupper (SOU 2000:19). I enlighet med 

svensk lagstiftning ska en skolkurator enligt 23 kapitlet i Offentlighet   



Stockholms universitet                                                                             Jasmine Esch-Ekström 
Institutionen för socialt arbete                                                                            Isabella Roovete 
Socionomprogrammet allmän inriktning                                                                              S6A                                                                  
HT 2013                                                                                                               

  7 7 

 

och sekretesslag (SFS 2009:400) följa tystnadsplikten. Tystnadsplikten innebär för 

skolkuratorn att denna inte får föra vidare information om elevers hemförhållanden och 

sociala situation för någon annan än de som tillhör elevhälsan. Vidare ska skolkuratorn 

anmäla till socialtjänsten om denne misstänker att ett barn far illa vilket framgår av 14 kapitlet 

1 § Socialtjänstlag (SFS 2001:453). 

 

Vår förförståelse som uppkommit genom vårterminens praktikperiod är att det kurativa 

arbetet inte är det primära inom de fält där socialarbetare arbetar som kuratorer. Andra 

yrkeskategoriers perspektiv tycks i stället ha företräde på exempelvis skolan inom vilken 

skolkuratorer är verksamma på. Vi är därför intresserade av att undersöka kuratorers egna 

uppfattningar av att arbeta inom ett sådant organisatoriskt sammanhang. Är skolkuratorers 

uppdrag tydligt för såväl dem själva som för andra yrkesgrupper på skolan? Hur upplever 

skolkuratorer sitt handlingsutrymme? Vilka möjligheter har skolkuratorer att bestämma i sitt 

arbete? Hur bidrar respektive försvårar organisationen skolkuratorers handlingsutrymme? Hur 

upplever skolkuratorer att det är att vara verksam i en pedagogisk kontext? Upplever 

skolkuratorer ett stöd från organisationen i det arbete de utför? 

 

En organisations verksamhet, dess avsatta resurser och aktuell lagstiftning formar tillsammans 

med professionen och den kunskap socialarbetaren besitter handlingsutrymmet för den 

enskilde. Det är handlingsutrymmet som påverkar vad en socialarbetare har möjlighet att göra 

i sitt arbete, och hur denne sedan förhåller sig till de möjligheter och hinder som finns i 

utförandet av arbetet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Hur skolkuratorer använder 

sitt handlingsutrymme kan påverkas av uppdragets tydlighet. Om det finns en tydlighet kring 

vilka arbetsuppgifter som ska utföras i arbetet och vad som anses ligga utanför uppdraget så 

kan detta eventuellt underlätta för skolkuratorn att använda sitt handlingsutrymme på ett mer 

effektivt och säkert sätt. Det kan då bli möjligt för skolkuratorn att se vilka möjligheter och 

hinder som finns i det arbete som ska bedrivas samt finna möjliga lösningar inom de ramar 

som omfattar det kurativa arbetet. Å andra sidan kan ett tydligt uppdrag och strikta direktiv 

samtidigt begränsa handlingsutrymmet då handlingsfriheten kan minska till följd av att man 

blir mer styrd och möjligheten till kreativa lösningar kan avta (Evans & Harris, 2004).  
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Vidare tänker vi att handlingsutrymmet kan påverkas av att skolkuratorerna är ensamma med 

att bedriva kurativt arbete på skolan. Handlingsutrymmet skulle kunna begränsas då 

skolkuratorerna inte dagligen arbetar med andra socionomer och kan utbyta erfarenheter och 

få hjälp av varandra. Med anledning av ovanstående arbetssituation kan det därmed vara 

särskilt viktigt att dessa ges möjligheter till reflektion och eftertanke samt erhåller stöd i 

arbetet, exempelvis genom professionell handledning. Dessa möjligheter kan ge upphov till en 

ökad förståelse för arbetet vilket kan leda till att handlingsutrymmet vidgas. Däremot kan 

ovan nämnda arbetssituation leda till att det sociala perspektivet prioriteras i mindre 

utsträckning, vilket kan vara begränsande för handlingsutrymmet. Å andra sidan kan 

handlingsutrymmet utvidgas just på grund av att skolkuratorerna oftast är de enda i skolan 

med sin kompetens och att de därför ges stora möjligheter att själva lägga upp sitt arbete. Det 

kan även tänkas att det kurativa arbetet kan vara svårkontrollerat för ledning då mycket av 

arbetet är relationellt och ledningen inte har samma möjligheter att sätta sig in i det sociala 

perspektivet i den omfattning som skolkuratorn kan.    

 

Skolkuratorer som yrkesgrupp har ansetts vara en grupp inom det sociala arbetet vilken har 

förbisetts i forskning (Backlund, 2007), och än mer gällande deras arbetssituation och 

handlingsutrymme och det är denna bakgrund som föranleder vår studie.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka skolkuratorernas upplevelse av att bedriva en 

kurativ verksamhet i en pedagogisk kontext samt hur de upplever sitt handlingsutrymme. För 

att uppnå syftet utgår vi från frågeställningarna som följer nedan.  

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur upplevs kuratorsverksamhetens uppdrag och dess tydlighet bland 

skolkuratorerna? 

 Hur upplever skolkuratorerna att det är att bedriva socialt arbete i en pedagogisk 

kontext?  

 Hur tänker skolkuratorerna kring deras handlingsutrymme inom den kurativa 

verksamheten? 

 

2.3 Begreppsdefinitioner 

Elevhälsoteam (EHT) - Yrkesgrupperna som tillsammans utgör elevhälsoteamet ämnar bidra 

till elevernas lärande, framtida utveckling och hälsa. De som vanligen ingår i elevhälsoteamet 

är biträdande rektorer, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator samt 

specialpedagoger (Skollagen, 2010).  

 

Skolkuratorer – I en av statens offentliga utredningar beskriver man att en skolkurator 

”Utreder och hjälper elever med sociala och känslomässiga problem. De har ofta ansvar för 

arbete med konflikter bland elever eller elevgrupper” (SOU 2000:19 s.115). 

Huvuduppgifterna framställs vara stödsamtal till enskilda elever eller grupper, handledning 

till övrig skolpersonal, konflikthantering, arbete mot mobbning samt samverkan med andra 

myndigheter (Backlund, 2000; D-Wester, 2005). 

 

Solitär profession/roll – Begreppet syftar i denna studie till yrkesgrupper som utövar sitt 

arbete inom en organisation som domineras av andra yrkesgrupper än den egna.  
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2.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen innefattar sju avsnitt. I de första två avsnitten återfanns inledning följt av syfte och 

frågeställningar. Det tredje avsnittet är en redogörelse för kunskapsläge och det fjärde avsnit-

tet behandlar vald teoretisk referensram. En redogörelse för studiens forskningsmetod åter-

finns i det femte avsnittet. I uppsatsens sjätte avsnitt presenteras studiens resultat och analys, 

vilket följs av uppsatsens sjunde och avslutande del vilken är diskussion.  Avslutningsvis åter-

finns referenser och bilagor.  
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3. Kunskapsläge  

3.1 Kapitlets disposition 

I följande avsnitt beskrivs sökprocessen samt dess avgränsning. Därefter presenteras 

forskning under huvudrubrikerna skolkuratorer och socialt arbete i skolan, solitära 

professioner, handlingsutrymme, kollegialt stöd och handledning samt avslutas med en 

sammanfattning.  

 

3.2 Sökprocess 

Sökningar har gjorts i databaserna Libris, ProQuest Social Sciences, Web of science och 

Google Scholar för att finna relevant forskning för studien. I de internationella databaserna 

har en Boolesk-sökning gjorts vilket innebär att man kombinerar olika sökord med AND, OR 

och NOT. Exempel på sökkombinationer som varit framgångsrika i de internationella 

databaserna är "street-level" AND discretion* AND "socialwork*”, “social work*” AND 

school*, school* AND “welfare officer*” och education* AND “socialwork*”. Ett sökord 

som avslutas med * innebär att sökningen tar med flera olika former av ett ord. Exempelvis 

kan ordet socialwork* frambringa sökresultat med orden socialwork, socialworker och 

socialworkers. I Libris och Google Scholar har vi använt oss av sökord som 

handlingsutrymme, kuratorer, skolkuratorer, skola, socialt arbete, stöd, handledning, isolerad, 

yrkesroll och autonomi i olika kombinationer. 

 

Att finna relevant forskning för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar vilka 

berör både skolkuratorer och deras handlingsutrymme har genomgående varit utmanade då 

det finns begränsad forskning på detta. Vi valde därför att söka nationell och internationell 

forskning först på kategorierna socialt arbete i skolan och skolkuratorer och därefter forskning 

kring handlingsutrymme, socialt arbete och solitära professioner.  

 

För att finna relevant teori och forskning kring organisationer har vi initialt sökt inspiration i 

böcker som behandlar det organisationsteoretiska fältet. Exempel på dessa är Hasenfelds 

”Human services as complex organisations” (2010). Utöver dessa har avhandlingar, C-

uppsatser och övrig litteratur gällande det valda ämnet också lästs. Under denna process fick  
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vi vidare uppslag till annan relevant forskning och litteratur bland annat genom att söka 

utifrån författarnas referenser, så kallade kedjesökningar.  

 

Inledningsvis sökte vi på begreppen counsellor och counselor, men då dessa kan ha flertydliga 

betydelser och även avse studie- och yrkesvägledare har vi medvetet gjort avgränsningen att 

inte använda litteratur och forskning på counsellor och counselor i studien. Detta med 

anledning av att det oftast inte framgick av texterna vilken yrkesroll man syftade till. Då det 

inte finns en entydig benämning för skolkuratorer internationellt så har vi därmed istället sökt 

på flera begrepp vilka benämndes ovan.  

 

3.3 Skolkuratorer och socialt arbete i skolan 

3.3.1 Forskning kring skolkuratorer i en nationell kontext 

Kuratorsverksamhet har förekommit i svenska skolor sedan mitten av 1900-talet (Guvå, 

2009), men trots etableringen är skolkurativt arbete ett relativt outforskat fält och än mer 

gällande skolkuratorer i förhållande till organisationen (Backlund, 2007). Tidigare forskning 

på området har visat att skolkuratorn över tid har ansetts vara en länk mellan skola och 

socialtjänst i arbetet med barn och unga (Backlund, 2007). Skolkuratorns huvuduppgifter har 

enligt tidigare litteraturgenomgång framhållits vara stödsamtal till enskilda elever och 

grupper, handledning till skolpersonal, konflikthantering, arbete mot mobbning samt 

samverkan med andra myndigheter (Backlund, 2000; D-Wester, 2005). En anställningsform 

och kanske den mest förekommande för skolkuratorer är att vara direktanställd på skolan. 

Vissa kommuner har däremot organiserat den kurativa verksamheten i centrala stödenheter 

där även andra yrkesgrupper ingår och de har ett tydligt samarbete dem emellan (D-Wester, 

2005). Skolor skiljer sig även åt gällande om de styrs privat eller offentligt (Backlund, 2007). 

 

En långdragen debatt föranledde elevvårdsutredningen ”Från dubbla spår till elevhälsa” (SOU 

2000:19) och ur den har begreppet elevhälsa vuxit fram. Begreppet uppkom ur tankar om hur 

elevers lärande påverkas av såväl deras fysiska som psykiska hälsa. Detta gav upphov till en 

verksamhet som nu syftar till att fler yrkesgrupper ska samarbeta i frågor som rör elevernas 

välbefinnande och lärande. Detta samarbete yttrar sig bland annat genom kontinuerliga 

elevvårdskonferenser. Vidare beskrivs elevhälsan som tre olika spår vilka är skolhälsovård 

vilken omfattas av skolläkare och skolsköterskor, elevvård vilken brukar bestå av  
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skolkuratorer och skolpsykologer samt det specialpedagogiska spåret som representeras av 

specialpedagoger och speciallärare (Guvå, 2009). 

  

Skolan är en verksamhet som organiserats efter lagstiftning samt politiska strömningar. 

Således är även elevvården en politiskt styrd verksamhet då den är en del av skolan vilken är 

politiskt reglerad när det kommer till ekonomiska resurser och lagar (Backlund, 2007). I en av 

statens offentliga utredningar (SOU 2000:19) har man kommit fram till att elevhälsan, vilken 

skolkuratorerna är en del av, är en verksamhet med skiftande organisatoriska förutsättningar. 

Elevhälsan framhålls övervägande som viktig, men i vilken utsträckning exempelvis 

skolkuratorn finns tillgänglig varierar från skola till skola, då verksamhetsmålen för det 

kurativa arbetet framställts som otydliga från ledningens sida (ibid.). Riktlinjer och 

styrdokument för hur det kurativa arbetet ska bedrivas och i vilken omfattning förekommer på 

såväl statlig som kommunal nivå, men dessa är utformade på ett sådant sätt att de kan öppna 

upp för tolkningsmöjligheter (Backlund, 2007). Vidare har avsatta resurser för elevhälsan 

visat sig variera mellan olika kommuner och skolor och det saknas lagstöd för mycket av det 

arbete som elevhälsan utför utöver det som framgår i Skollagen (SOU 2000:19). Föregående 

stöds även av Backlund som kommit fram till liknande resultat i sin avhandling. Där betonar 

hon att de avsatta resurserna för elevvården inte sällan varierar till följd av bland annat 

organisatoriska förhållanden (Backlund, 2007). Skolverket framhåller att alla elever ska ha 

tillgång till en skolkurator som en del av elevhälsan, men i vilken omfattning kuratorn ska 

finnas tillgänglig varierar till följd av skolornas storlek, antal elever och andra förutsättningar. 

Detta framgår också av skollagens förarbeten. I och med begreppet ”tillgång till” möjliggörs 

dessa ovanstående variationer i elevhälsans utformning (Skolverket, 2012). Det faktum att det 

inte råder tydliga verksamhetsmål eller riktlinjer för elevhälsan innebär därmed att det är 

oklart vilken ledning verksamheten ska svara inför. Rektorerna har emellertid generellt det 

yttersta ansvaret för elevhälsan (SOU 2000:19). Vidare framkommer det en ökning bland 

problem hos barn gällande bland annat oro och stress vilket enligt utredningen skulle kunna 

vara ett argument för att elevhälsan borde förstärkas och att de som jobbar inom 

verksamheten ska få möjlighet till kompetensutveckling för att kunna bemöta den 

problematiken som benämns (SOU 2000:19). 
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Hur en skolkurator bedriver verksamheten i skolan påverkar både organisationen i sig och 

uppfattningen om den. Det är således inte enbart de formella förutsättningarna för 

organisationen såsom lagar, budget och arbetsfördelning som påverkar förståelsen för 

verksamheten. Socialarbetarens handlingar och resonemang bidrar även de till 

organisationsidentiteten (Svensson et al., 2008).  

 

3.3.2 Forskning kring socialt arbete i skolan i en internationell kontext 

Det går att urskilja olika traditioner i det sociala arbetets karaktär i skolan. Samtidigt finns det 

både likheter och skillnader i hur det sociala arbetet i skolan är organiserat i olika delar av 

världen. Det framhålls att det skolsociala arbetet till mångt och mycket utformats likt det 

svenska internationellt sett. Däremot varierar uppdragsgivarna för socialarbetare i skolan 

mellan de olika länderna på så vis att de i Sverige vanligtvis är anställda av skolan och svarar 

inför rektorn medan motsvarande position i andra länder har andra uppdragsgivare vilka 

exempelvis kan vara socialförvaltningen (Backlund, 2007). Storleken på skolan, hur den styrs 

samt det geografiska läget på skolan är alla faktorer som är av betydelse för hur det sociala 

arbetet på skolan organiseras och bedrivs såväl nationellt som internationellt (Allen-Meares, 

1994;Backlund,2007).  

 

Någon entydig benämning på de som representerar socialt arbete i skolan tycks saknas då det 

förekommer många yrkesbeteckningar världen över. Exempel på dessa är education welfare 

officers som används i Storbritannien och school social workers som bland annat används i 

USA och Australien. Andra benämningar som förekommer är student support officer och 

primary welfare officer (Lee, 2012; Blyth & Huxtable, 2002). Socialarbetare i skolan är ett 

växande yrke internationellt (Allen-Meares, Montgomery & Kim, 2013) samtidigt som det i 

vissa länder finns ett erkänt behov av socialarbetare i skolan där det dock saknas möjligheter 

att tillgodose dessa behov, vilket Indien är ett exempel på (Allen-Meares,. et al, 2013). 

Sverige har emellertid en lång tradition av kuratorsverksamhet i skolor, då det funnits många 

verksamma kuratorer runt om i landet under många år (Guvå, 2009).  

 

I en studie som syftar till att undersöka hur rådande arbetssituation ser ut för verksamma 

socialarbetare i australiska skolor har det visat sig att målet med det sociala arbetet i skolorna 

där är att hjälpa eleverna att uppnå kunskapsmålen. Vidare beskrivs dessa socialarbetares  
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huvudsakliga arbete som koncentrerat till enskilda samtal, konsultering samt administrativt 

arbete (Lee, 2012). I USA spelar socialarbetaren i skolan en stor roll vilken syftar till att 

arbeta med enskilda fall, samtal samt samverkan. I Storbritannien arbetar socialarbetarna i 

skolan emellertid främst med att öka elevers skolnärvaro (Blyth & Huxtable, 2002). I den 

australiska studie vilken har nämnts ovan visade resultatet att socialarbetarna i skolan 

upplever ett stöd från sina arbetsgivare och är förhållandevis nöjda med sin arbetssituation. 

Däremot uppkom tidsbrist, avsaknad av resurser och ett lågt erkännande i skolan för sin 

profession och roll i socialt arbete som faktorer de var mindre nöjda med. Vidare upplevde 

majoriteten av de australiska socialarbetarna i skolan att de inte hade tid med förebyggande 

arbete i den utsträckning de skulle önska och att de efterfrågar mer professionellt stöd i sitt 

arbete (Lee, 2012). Faktorer som de i studien framkom att de var mindre nöjda med har även 

lyfts fram i andra länder. I USA har socialarbetare i skolan även de uppgett exempelvis hög 

arbetsbelastning och för många elever per socialarbetare som problematiska aspekter med det 

arbete de bedriver (Allen-Meares, 1994).  

 

3.4 Solitära professioner 

Skolkuratorernas situation beskrivs som komplex då dessa arbetar och verkar inom en 

organisation som främst är dominerat av pedagoger. Detta innebär att det är ett annat synsätt 

som är grunden för det arbete som bedrivs inom skolan och att det kan yttra sig på så vis att 

det är pedagogernas bedömningar om vilka insatser som är rätt för en elev som är 

normgivande. Att vara socionom i skolan kan till mångt och mycket vara ett självständigt 

arbete eftersom man som skolkurator verkar i en pedagogisk kontext. Detta kan ge upphov till 

en solitär roll vilket innebär att man bedriver sitt arbete i en organisation där det huvudsakliga 

synsättet, förhållningssättet och arbetssättet kan skilja sig från socionomernas ursprungliga. 

Annars arbetar socionomer vanligtvis i en kontext där det finns andra verksamma socionomer, 

vilka har för vana att arbeta utifrån ett gemensamt synsätt (D-Wester, 2005).  

 

Då det framkommer enligt litteraturgenomgången att det verkar vara pedagogernas perspektiv 

som råder på skolorna, är det inte ovanligt att pedagogerna kommer med sina egna åsikter om 

hur skolkuratorerna bör arbeta i ett visst ärende. Att vara socionom i skolan skiljer sig därför 

väldigt mycket åt mot att vara socionom inom exempelvis socialtjänsten eller andra 

traditionella organisationer där socialt arbete vanligen bedrivs. Förutom att det råder olika  
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kulturer inom arbetsplatserna ser uppdraget och funktionen för socionomen olika ut. Därför 

kan det antas bli svårare för skolkuratorn att praktisera ett socialt perspektiv än för 

socialarbetaren inom socialtjänsten, då majoriteten av medarbetarna delar 

utbildningsbakgrund (D-Wester, 2005). Den amerikanska forskaren Dupper menar även han 

att socialarbetare i amerikanska skolor arbetar inom ett område som domineras av andra 

professioner där det huvudsakliga fokuset är utbildning. En följd av detta är att 

socialarbetarna i skolan arbetar i ett unikt organisatoriskt sammanhang. Vidare kan detta 

tänkas skapa en dikotomi mellan arbetsuppgifterna som socialarbetarna tycker är av vikt och 

de som lärarna förespråkar. För att undvika detta är det därför essentiellt att socialarbetaren 

skapar en tydlig roll på skolan och värnar om sin professions unika kunskap och perspektiv 

och framhåller dess betydelse i skolan (Dupper, 2003). 

 

Liksom skolkuratorer har även skolsköterskor en solitär roll och representerar, ibland med 

skolläkare det medicinska fältet i skolan. I en kvalitativ studie som har gjorts vid Karolinska 

Institutet undersöktes skolsköterskors upplevelse av arbetssituationen i en pedagogisk 

kontext. Av resultatet där framkom att det fanns ett begränsat utrymme för skolsköterskorna 

att bedriva sitt arbete till följd av organisatoriska regler, minskade ekonomiska resurser för 

verksamheten samt bristande intresse och förståelse för vikten av deras arbete från övrig 

skolpersonal. Vidare beskrivs det hur skolsköterskorna som ingick i studien inte upplevde en 

tillhörighet till resten av arbetsgruppen på skolan. Ytterligare faktorer som påverkade 

arbetssituationen var att skolsköterskorna upplevde att de förväntades vara flexibla på ett 

annat sätt än övrig personal samt genomföra uppgifter som de själva ansåg låg utanför deras 

verksamhetsmål. Detta har enligt skolsköterskorna bidragit till att de har ansvar över ett för 

stort antal elever. Att skolsköterskorna har en unik kompetens för barns hälsoproblem, 

möjlighet att själva lägga upp sitt arbete inom organisationens ramar och riktlinjer samt mötet 

med eleverna framstod som positiva komponenter av deras arbete (Morberg, 2008).  

 

Att själv representera ett fält i en annan kontext har som ovan benämnts som komplicerat då 

det kan uppstå svårigheter med att värna om sina professionsspecifika kunskaper och få 

erkännande och utrymme för att bedriva sin verksamhet. Skolsköterskorna i studien som 

omnämnts upplevde det som svårt att få stöd för sitt arbete och de kände sig ensamma i sin  
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yrkesroll på skolan. Vidare beskriver de avsaknaden av en nära kollega att diskutera sitt arbete 

med som ett problem (Morberg, 2008).  

 

3.5 Handlingsutrymme 

Arbeten inom offentlig sektor där de anställda i sitt dagliga arbete har direktkontakt med 

klienter benämns som street-level bureaucracy och de har en särskild handlingsfrihet i arbetet. 

Enligt Lipskys skildring är exempel på dessa skola, socialtjänst, polis och domstolar (Lipsky, 

2010). En direktöversättning av begreppet street-level bureaucracy är enligt Johansson 

gräsrotsbyråkrati och de som arbetar inom dessa gräsrotsbyråkratier kallas av den anledningen 

för gräsrotsbyråkrater. Johansson anför i sin avhandling att traditionen för myndighetsstyrt 

arbete tidigare varit präglat av en tydlig lagstiftning som reglerar precis vad en anställd 

förväntas göra i en given situation. Numera utformas lagarna emellertid av mer allmän 

karaktär vilket innebär att de anställda inom myndigheterna själva kan tillämpa lagarna på ett 

mer mångfacetterat sätt, då det öppnar upp för enskilda tolkningar (Johansson, 2007). Även i 

internationell litteratur framhålls riktlinjer av allmän karaktär numera som mer vanligt 

förekommande vilket har betydelse för handlingsutrymmet (Evans, 2012). Detta har i sig 

ändrat myndighetsarbetens karaktär vilket har bidragit till att de anställda inom myndigheten 

dagligen tolkar lagstiftningen och därefter tar beslut i hur de väljer att handla. Enligt 

Johansson har klienterna fått en mer framtydande roll i myndighetsarbetet då de enskilda 

tjänstemännen har givits möjlighet att i större utsträckning tolka riktlinjerna på olika sätt 

vilket gör att de kan argumentera till förmån för antingen klienten eller organisationen 

(Johansson, 2007). Människor som behöver hjälp av myndighetspersoner har alla enskilda 

behov som kräver individanpassade åtgärder och det är handlingsutrymmet som möjliggör för 

socialarbetaren att bemöta detta (Evans, 2012). 

 

Evans behandlar handlingsutrymme hos socialarbetare som arbetar inom vuxenenheten i 

Storbritannien och det framhålls att socialarbetare i egenskap av gräsrotsbyråkrater har ett 

omfattande handlingsutrymme, samtidigt som de måste förhålla sig till organisationens ramar 

och riktlinjer (Evans, 2012). Evans och Harris diskuterar huruvida socialarbetares 

handlingsutrymme är något som har minskat till följd av ökade direktiv från ledning. Vidare 

beskriver författarna handlingsutrymme som någonting socialarbetare förvisso alltid har men i 

olika omfattning. Handlingsutrymme är vidare inte enbart positivt eller negativt för  
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socialarbetaren. Aspekter som lyfts fram som positiva med ett stort handlingsutrymme är att 

det tillför ytterligare dimensioner till professionaliteten och möjligheten till individanpassat 

arbete. Däremot kan det bli ett hinder för socialarbetaren då ett stort handlingsutrymme kan 

öppna upp för maktmissbruk och godtyckliga bedömningar, vilket då kan minska 

rättsäkerheten för enskilda klienter (Evans & Harris, 2004). Hur väl en socialarbetare 

implementerat organisationens ramar och riktlinjer samt hur trygg denne är i sin yrkesroll är 

även det något som är av betydelse för hur socialarbetaren använder sitt handlingsutrymme 

(Evans, 2012).  

 

Organisatoriska förutsättningar är också något som bidrar till hur socialarbetaren väljer att 

använda sitt handlingsutrymme. Detta belyser Stranz i sin avhandling där han skildrar 

socialarbetarnas organisatoriska förutsättningar och regelverk för biståndsbedömningar. Även 

här framhävs stora variationer i socialarbetarnas bedömningar på såväl kommunal som 

individuell nivå. Faktorer som beskrivs påverka biståndsbedömningarna är organisationens 

regelverk, specialiseringsgrad av verksamheten, antal ärenden för socialarbetaren samt 

yrkeserfarenhet. Hur organisationen utformar sina riktlinjer påverkas av de ekonomiska 

förutsättningar som föreligger i kommunerna och stora lokala variationer förekommer (Stranz, 

2007).   

 

En svårighet som socialarbetare kan möta vid användandet av sitt handlingsutrymme kan vara 

att verksamhetsmålen är vaga och balansen mellan de avsatta resurserna och de 

arbetsuppgifter som ska utföras inte är förenliga. Till skillnad från vissa forskare som 

exempelvis Johansson (2007) menar andra att socialarbetares arbete generellt blivit mer 

regelstyrt och byråkratiserat. De som argumenterar för att arbetet blivit mer regelstyrt påstår 

vidare att detta har lett till en ökad kontroll av gräsrotsbyråkraternas arbete från ledningens 

sida. Det är emellertid svårt att i praktiken kontrollera det arbete socialarbetare utför just på 

grund av den autonomi de besitter. Samtidigt skriver Evans och Harris att det är förhastat att 

påstå att ett stort handlingsutrymme främst förekommer i sammanhang där den anställde till 

mångt och mycket utformar sitt arbete själv och på så vis har stor handlingsfrihet (Evans & 

Harris, 2004). 
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3.6 Kollegialt stöd och handledning 

Att få möjlighet att reflektera över det arbete man bedriver och få mer insikt om sig själv och 

det arbete man som socialarbetare utför har lyfts fram som betydelsefullt. För att man ska 

kunna utvecklas i sin profession och för att fortsätta utveckla verksamheten har handledning 

lyfts fram som ett forum för detta. I handledning kan en given situation belysas ur olika 

perspektiv och socialarbetaren får då hjälp i att väga olika handlingsalternativ mot varandra. 

Handledning syftar till att bidra till en stärkt yrkesroll, stöd i professionen, minska risken för 

utbrändhet samt öppna upp för en vidare förståelse om klientens situation (Svensson et al., 

2008). I en studie som har berört handledning framgick av resultatet att handledning bidrar till 

organisationens legitimitet och därmed även öppnar upp för personalens möjlighet att klara av 

arbetsuppgifterna. Handledning beskrivs därmed vara något som gynnar såväl 

organisationsutvecklingen som professionsutvecklingen. Av de som ingick i studien ansåg 

majoriteten av dem att de finner handledningen givande och att den är ett stöd för dem i det 

arbete som bedrivs. Ytterligare faktorer som belyses är att handledning motverkar stress samt 

bidrar till en god arbetsmiljö (Beijer, Höjer & Wissö, 2007). Vikten av handledning 

understryks även för skolkuratorer. För att värna om sin professionalitet och kunna växa i sin 

yrkesroll är det essentiellt att skolkuratorn har ett professionellt nätverk för att få möjlighet till 

att utbyta erfarenheter och idéer med dessa. Det är inte sällan som arbetet som skolkurator 

upplevs som ett ensamarbete och möjligheten till stöd i yrkesrollen kan se olika ut beroende 

på vilken skola man verkar i (D-Wester, 2005). 

 

Karaktäristiskt för en profession är dess unika kunskapsbas som är av stor vikt för arbetet och 

för användandet av handlingsutrymmet. Denna kunskap inhämtas från såväl teori och praktik 

och det är detta som ger socialarbetaren möjlighet att bedriva socialt arbete på ett 

tillfredställande sätt. Samtidigt är kunskap inte något statiskt utan något som ständigt 

produceras, används och reproduceras (Svensson et al., 2008). Det har ansetts vara av vikt att 

först utveckla en yrkesidentitet ihop med andra socionomer innan man börjar arbeta som 

skolkuratorer så att man är förbered för det ensamarbete och de motsättningar som kan uppstå 

till följd av att olika synsätt råder. Därför kan det vara fördelaktigt att arbetet som skolkurator 

inte är det första man har som nyexaminerad. För att fortsätta sin professionella utveckling är 

det betydelsefullt att ha tillgång till handledning, fortbildning och möjlighet att hålla sig 

uppdaterad inom området. Nationellt finns det även en yrkesförening ”Sveriges skolkuratorers  
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förening” som arbetar för att stärka kuratorerna i deras profession (D-Wester, 2005).  

 

3.7 Sammanfattning 

Hur det kurativa arbetet organiseras skiljer sig åt mellan olika skolor och verksamheten har 

ofta skiftande organisatoriska förutsättningar, bland annat avseende avsatta resurser för 

verksamheten (Backlund, 2007; SOU 2000:19). Något som däremot är gemensamt för den 

kurativa verksamheten såväl nationellt som internationellt, är att arbetsuppgifterna främst 

består av enskilda samtal, handledning till skolpersonal, konflikthantering, arbete mot 

mobbning samt samverkan med andra myndigheter (Backlund, 2000; D-Wester, 2005; Blyth 

& Huxtable, 2002). Målen och riktlinjerna för den kurativa verksamheten har visat sig vara 

vaga vilket bland annat givit upphov till att arbetet formats till att bli situations- och 

individstyrd (SOU 2000:19). Situations- och individstyrt arbete är även något som framhållits 

i andra gräsrotsbyråkratier, då tjänstemän där har givits möjlighet att i större utsträckning 

tolka riktlinjerna inom verksamheten på olika sätt (Johansson, 2007).  

 

Såväl nationellt som internationellt framhålls skolkuratorernas situation som komplex, då 

dessa arbetar och verkar i ett fält som främst är dedikerat till pedagoger (D-Wester, 2005; 

Dupper, 2003). Att representera ett fält i en annan kontext framhålls som komplicerat då det 

kan vara en utmaning att värna om sina professionsspecifika kunskaper och få erkännande och 

utrymme för att bedriva sin verksamhet (Morberg, 2008). Fortbildning och handledning har 

lyfts fram som ett sätt att värna om sin professionalitet och utveckling (Svensson et al., 2008; 

Dupper, 2003). 

 

Organisationens verksamhet, dess avsatta resurser och aktuell lagstiftning formar tillsammans 

med professionen och den kunskap socialarbetaren besitter handlingsutrymmet för den 

enskilde. Handlingsutrymme är det utrymme som bestämmer vad en socialarbetare kan göra i 

en given situation och hur de förhåller sig till de möjligheter och hinder som finns (Svensson 

et al., 2008). Handlingsutrymme är något som socialarbetaren alltid har i olika omfattning, 

och vidare är ett omfattande handlingsutrymme något som innefattar såväl positiva som 

negativa aspekter (Evans & Harris, 2004). Socialarbetare kan möta svårigheter i att använda 

sig av sitt handlingsutrymme då verksamhetsmålen ofta är vaga och balansen mellan de  
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avsatta resurserna och de arbetsuppgifter som ska utföras kan vara motstridiga (Evans & 

Harris, 2004). 

 

Forskningsöversikten ger en indikation på att skolkuratorers upplevda arbetssituation i skolan 

såväl nationellt som internationellt är ett relativt outforskat område. I Sverige och 

internationellt har forskningen kring skolkuratorer främst undersökt vad kuratorer arbetar 

med, hur arbetet organiserats och vilken problematik en skolkurator kan tänkas möta. I en 

internationell kontext har det forskats något mer om arbetssituationen för socialarbetare i 

skolan men inte avseende specifika frågor som rör deras handlingsutrymme och solitära 

profession.  Föreliggande studie kan därmed bidra till forskningsfältet och även belysa 

likheter och skillnader med tidigare forskning på området. Studien kommer även att kunna 

lyfta skolkuratorernas upplevelser av deras arbete och aspekter av deras handlingsutrymme, 

något som inte gjorts i vidare utsträckning enligt vår mening.   

 

En ytterligare aspekt som föreliggande studie kan bidra med är att skolkuratorer som 

yrkesgrupp får möjlighet att komma till tals och reflektera över sig själva och sin 

arbetssituation vilket kan vara av värde i sig. Vidare kan det innebära en ökad medvetenhet för 

det arbete de bedriver och hur de själva upplever att det är att verka i en pedagogisk kontext 

och använda det handlingsutrymme som organisationen öppnar upp för. Ytterligare aspekter 

som kan lyftas med föreliggande studie är att skolkuratorerna, genom att reflektera över sitt 

arbete, kan finna alternativa lösningar på hur arbetet ska läggas upp samt se det som redan är 

fruktbart i det kurativa arbetet och för den professionella utvecklingen.  
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Kapitlets disposition 

Den teoretiska referensram som har använts för att analysera studiens empiri följs under ru-

brikerna handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrati och människobehandlande organisationer 

samt reflektioner kring teoretisk referensram.  

 

4.2 Handlingsutrymme 

Studiens teoretiska referensram präglas av det teoretiska begreppet handlingsutrymme. 

Svensson, docent i socialt arbete har tillsammans med Johnsson och Lannemets som båda är 

fil.dr i socialt arbete skrivit boken ”Handlingsutrymme- utmaningar i socialt arbete”, där de 

behandlar utrymmet som bildas mellan organisationens uppdrag, den kunskap som medföljer 

yrkesrollen samt klientens behov och intressen. Detta utrymme benämner de som 

handlingsutrymme och det är detta som avgör vad socialarbetaren har möjlighet att göra och 

inte göra i den aktuella situationen i mötet med klienten. En socialarbetarens roll benämns 

ofta som ”spindeln i nätet” vilket betyder att denne har ett ansvar för att samarbeta och 

samverka med andra organisationer och myndigheter än den denne är verksam i (Svensson et 

al., 2008). 

 

En socialarbetares handlingsutrymme formas såväl av organisationen denne verkar i och dess 

uppdrag samt arbetsplatsens traditioner, rutiner och professionella tolkningar. Dessa faktorer 

påverkar handlingsutrymmet och användandet av det likväl som enskilda faktorer hos 

socialarbetaren och klienten har verkan på handlingsutrymmet. Organisationens 

verksamhetsmål och riktlinjer begränsar socialarbetarens möjligheter att själv lägga upp sitt 

arbete samtidigt som den enskilde socialarbetaren även kan sätta egna gränser inom dennes 

profession vilket påverkar de redan uttalade organisatoriska begränsningarna. Det finns 

således skillnader i omfattningen av handlingsutrymmet både hos enskilda socialarbetare och 

mellan organisationer. Vidare kan man urskilja lokala skillnader i hur handlingsutrymmet 

används även om de som bedriver socialt arbete verkar inom samma område (Svensson et al., 

2008).   
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4.3 Gräsrotsbyråkrati 

Begreppet gräsrotsbyråkrati aktualiseras som teoretisk utgångspunkt i studien med anledning 

av att skolkuratorer arbetar inom en offentlig organisation där de har direktkontakt med 

klienterna som i detta fall är eleverna och till viss del även elevernas föräldrar. Kuratorerna 

måste förhålla sig till lagar, riktlinjer samt organisationens egna förutsättningar och 

bestämmelser. Samtidigt har de i sitt dagliga arbete stora möjligheter till att själva utforma sitt 

arbete. Det är detta förhållande mellan handlingsfriheten och bundenheten till organisationen 

som är karaktäristiskt för positionen som gräsrotsbyråkrat (Johansson, 2007; Lipsky, 2010). 

Socialt arbete som bedrivs inom offentliga organisationer är generellt format av 

byråkratiidealet då arbetet styrs av regler och riktlinjer och är uppbyggt på ett hierarkiskt sätt i 

arbetsfördelningen. Vidare ställs arbetskrav från de övre hierarkiska skikten vilket efterföljs 

genom uppföljning och kontroll. Däremot är mellanmänskligt arbete svårkontrollerat på 

många sätt då arbete med människor är svårt att mäta (Svensson et al., 2008; Johansson, 

2007). 

 

Dikotomin mellan handlingsfriheten hos socialarbetaren och lagarna, riktlinjerna och 

organisationens bestämmelser inom gräsrotsbyråkratier påverkar hur handlingsutrymmet 

används. Socialarbetare med skilda erfarenheter och personligheter nyttjar handlingsutrymmet 

och fyller sin yrkesroll på olika sätt.  Samtidigt tenderar socialarbetare som verkar i samma 

organisation att påverkas av arbetsplatsens traditioner, vilket gör att de använder sitt 

handlingsutrymme på liknande sätt. Att som gräsrotsbyråkrat använda sig av det 

handlingsutrymme som ges kan anses vara en skyldighet gentemot organisationen och 

yrkesrollen då socialarbetaren annars kan gå miste om de möjligheter som utrymmet ger 

(Svensson et al., 2008). 

 

4.4 Människobehandlande organisationer 

Avslutningsvis används människobehandlande organisationer som teoretisk referensram. 

Karaktäristiskt för den människobehandlande organisationen, vilken skolan är ett exempel på, 

är att människor utgör ”arbetsmaterialet” samt att någon form av förändring hos dessa 

människor eftersträvas. Området är stort och komplext då människors behov ser olika ut 

vilket innebär att organisationerna måste kunna möta dessa individuella behov genom 

flexibilitet (Hasenfeld, 2010). 
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Skolan vilken skildrats som ett exempel på en människobehandlande organisation uppfattas 

emellertid ofta som byråkratisk i sin struktur och kontrollerande, vilket är vanligt för 

organisationer som arbetar med människor. Skolans huvudsakliga mål är att utbilda elever, 

samtidigt som det också läggs mycket tid på disciplin och fostran vilket kan stjäla tid från 

utbildningen. Typiskt för dessa organisationer är förhållandet mellan hjälp och kontroll från 

organisationens sida. I skolan aktualiseras detta genom att socialisera eleverna och bidra med 

kunskapsutveckling vilket syftar till att hjälpa eleverna inför framtiden, samtidigt som 

kontroll utövas över eleverna exempelvis genom obligatorisk närvaro och betygssättning. Det 

går inte alltid att beskriva människobehandlande organisationer på ett sådant tydligt sätt som 

skolan. Inom socialt arbete finns inte alltid lika tydliga mål och vägarna för att nå målen är 

inte lika definierade. Samtidigt är socialt arbete mer individanpassat (Hasenfeld, 2010; 

Svensson et al., 2008).   

 

De som verkar i människobehandlande organisationer har en omfattande autonomi i mötet 

med klienterna, och denna form av handlingsfrihet beskrivs som handlingsutrymmet inom 

organisationen. Detta innebär att de anställda till mångt och mycket kan lägga upp sitt arbete 

själva och arbeta väldigt självständigt. Ett omfattande handlingsutrymme kan därmed leda till 

olika konsekvenser för klienterna med anledning av att handlingsutrymmet kan användas till 

såväl klientens som organisationens fördel. Ett omfattande handlingsutrymme är inte enbart 

positivt då ett sådant öppnar upp för olika tolkningar kring vad en klient har för behov vilket 

innebär att det kan bli en orättvis bedömning då vissa klienter kan erhålla mer service från 

organisationen och andra inte. Därför är det betydelsefullt att efterstäva en balans mellan 

kontroll och handlingsutrymme hos de anställda i den människobehandlande organisationen 

(Sosin, 2010).   

 

I människobehandlande organisationer råder olika organisationskulturer vilka formas av 

gemensamma normer och värderingar inom organisationen samt vilka förväntningar som 

råder på arbetsplatsen. Dessa förväntningar driver medarbetarna till att agera på ett särskilt 

sätt (Glisson, Hemmelgarn & James, 2010). Vidare syftar organisationskulturen inom en 

organisation till att tydliga riktlinjer, mål och vetskapen om hur man ska förhålla sig till 

varandra inom verksamheten kan antas leda till en större tillfredställelse i arbetet vilket i sig 

skapar mer engagerade medarbetare (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). En  
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förutsättning för en gemensam organisationskultur är att de som ingår i den upplever en 

trygghet i organisationen. Om den enskilde uppfattar en uppgift eller situation som något 

gruppen tillsammans ska hantera eller inte styr den enskildes beteende inom organisationen 

och formar därmed organisationskulturen. Inom en organisation kan det emellertid uppstå 

subkulturer vilka innebär att olika grupper inom organisationen bildas. De motsättningar som 

kan uppstå mellan dessa subkulturer kan då leda till konflikter vilka såväl kan vara splittrande 

samtidigt som de kan leda till kreativitet i arbetet (Larsson & Lilja, 2005). En internalisering 

av organisationskulturen innebär en frihet för den enskilde att utforma sitt arbete på egen 

hand, förutsatt att de strävar mot organisationens ursprungliga mål (Eriksson- Zetterquist et 

al., 2006). 

 

För att socialarbetaren ska förstå sitt handlingsutrymme inom organisationen är det en 

förutsättning att den professionella är medveten om vilka ramar man har att förhålla sig till 

samt vilka resurser denne har till sitt förfogande. Det finns emellertid alltid ett utrymme för 

tolkning av riktlinjerna vilket möjliggör olika tillämpningar och självständiga bedömningar. 

Omfattningen av socialarbetarens autonomi beror bland annat vidare på rådande förhållanden 

inom organisationen. Det är alltså faktorer på arbetsplatsen som bidrar till möjligheterna för 

socialarbetaren att självständigt planera och utöva sitt arbete inom organisation (Svensson et 

al., 2008).  

 

4.5 Reflektioner kring teoretisk referensram 

Då kurativt arbete är mångfacetterat och det är möjligt att undersöka många delar av arbetet, 

kan ett flertal teoretiska referensramar bli aktuella för att analysera empirin som föreliggande 

studie framburit. Då vi är intresserade av att undersöka skolkuratorernas upplevelser av att 

verka i en pedagogisk kontext samt handlingsutrymmet hos dem, har vi främst använt oss av 

teorier som hjälpt oss att förstå detta. Med anledning av detta har flera teoretiska 

utgångspunkter använts för att se djupare aspekter av handlingsutrymmet. Begreppen 

handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrati har främst aktualiserats för att analysera det material 

som behandlar skolkuratorernas handlingsutrymme. Samtidigt bidrar grästrotsbyråkrati till en 

vidare förståelse för den position skolkuratorerna befinner sig i. Människobehandlande 

organisationer kan tänkas hjälpa oss att förstå kuratorernas arbete och arbetssituation i relation  
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till den organisation de verkar i och vad det kan ha för betydelse att vara socionom i en 

pedagogisk kontext.   

 

Begreppet handlingsutrymme har genomsyrat alla delar av föreliggande studie och bidragit till 

en sammanhängande teoretisk grund för studien. Handlingsutrymme är ett teoretiskt och 

omfattande begrepp vilket kan ha lett till att enbart en del av skolkuratorernas 

handlingsutrymme har lyfts fram. Samtidigt kan ett teoretiskt begrepp, genom 

operationalisering av det i syfte, frågeställningar och intervjuguide öka förståelsen för empirin 

vilket är betydelsefullt för analysen.  

 

En begränsning med gräsrotsbyråkrati som teoretisk referensram skulle kunna vara att 

gräsrotsbyråkratier främst berörts i större organisatoriska sammanhang som stora 

myndighetsorganisationer, därför utgår mycket av den litteratur som finns att tillgå från större 

sammanhang och det finns bristande exempel på skolan som gräsrotsbyråkrati. Samtidigt har 

skolan ansetts vara en gräsrotsbyråkrati (Lipsky, 2010) och därför anser vi att skolkuratorer 

kan klassas som gräsrotsbyråkrater och att teorin därför hjälpt oss att synliggöra aspekter som 

påverkar deras handlingsutrymme. Avslutningsvis tillämpas människobehandlande 

organisationer som kan bidra till en förståelse för det kurativa arbetet som bedrivs inom den 

människobehandlande organisationen skolan och utformandet av arbetet. 
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5. Forskningsmetod 

5.1 Kapitlets disposition 

Nedan presenteras studiens forskningsmetod under rubrikerna metodval, urval och 

avgränsningar, intervjuguide, intervjusituation, databearbetning och analys samt 

forskningsetiska överväganden. I avsnittets avslutande del behandlas metoddiskussion där 

bland annat studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras. 

 

5.2 Metodval 

För att besvara studiens syfte och frågställningar har en kvalitativ ansats i form av intervjuer 

valts.  Denna metod anses vara att föredra då man ämnar söka förståelse för människors 

berättelser och upplevelser av ett fenomen eller situation, vilket vi ämnat göra (Widerberg, 

2002). Vidare undersöks intervjupersonernas livsvärld i en kvalitativ intervju då den ämnar få 

förståelse för livsvärlden och intervjupersonens uppfattning om den. Den kvalitativa 

intervjuns mål är att få förståelse för intervjupersonernas egen synvinkel samt utvinna mening 

ur deras livsvärld och erfarenheter. Det är således den kvalitativa kunskapen som eftersträvas, 

och kvantifiering är därmed inte målet med undersökningen (Brinkmann & Kvale, 2009). Då 

föreliggande studies frågeställningar var av kvalitativ karaktär på så sätt att vi ämnat söka 

förståelse för skolkuratorernas subjektiva upplevelser av deras handlingsutrymme samt 

upplevelsen av att arbeta i en pedagogisk kontext, ansåg vi att kvalitativa intervjuer var den 

lämpligaste metoden. Om vi istället hade valt att använda oss av en kvantitativ ansats hade det 

kunnat vara mer problematiskt att utvinna skolkuratorernas subjektiva upplevelser och 

nuvarande syfte och frågeställningar hade förmodligen inte kunnat besvaras. 

 

För att få fram skolkuratorernas egna upplevelser av deras handlingsutrymme hölls 

halvstrukturerade intervjuer. Med det menas att vi i intervjuerna behandlade teman och 

förbestämda frågor utifrån vår förförståelse samtidigt som frågorna inte var helt slutna. Detta 

gjordes med anledning av att vi ville att det skulle finnas utrymme för intervjupersonerna att 

ta upp det de associerade med respektive fråga samt att de skulle få uttrycka egna tankar om 

upplevd arbetssituation. Den tidigare förförståelsen och forskningen på området samt empirin 

har sammanflätats och legat till grund för studien. Till viss del har vi strävat efter en öppenhet 

inför intervjupersonernas egna berättelser och erfarenheter kopplade till skolkuratorernas  
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handlingsutrymme och upplevelsen av att verka i en pedagogisk kontext (Brinkmann & 

Kvale, 2009; Alvesson & Sköldberg, 2008). I studien har en abduktiv metod tillämpats vilket 

innebär att såväl vår empiri (vilket i föreliggande studie är intervjuerna med skolkuratorerna) 

och den teoretiska utgångspunkten legat till grund för analysen. Tidigare forskning och den 

teoretiska referensramen har genomsyrat hela forskningsprocessen i och med att vi formulerat 

intervjufrågor samt delat in intervjuerna i delteman i förhållande till den teoretiska grund vi 

haft för avsikt att applicera på materialet. Vid analysen har vi inte strikt applicerat teorierna 

och forskningen på empirin, utan främst använt dessa som en inspirationskälla för att finna 

gemensamma mönster i intervjupersonernas utsagor (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

5.3 Urval och avgränsningar 

Vi har intervjuat tio skolkuratorer verksamma på grundskolor i Stockholmsområdet. Tio 

intervjupersoner är ett rimligt antal i enlighet med vår strävan efter att uppnå en mättnad i 

materialet för att kunna besvara studiens frågeställningar och för att kunna dra adekvata 

slutsatser. Tio intervjupersoner ansågs ge såväl bredd som ett tillräckligt empiriskt material för 

oss att analysera. Detta med anledning av att vi anser att det är ett förhållandevis utbrett urval 

på så vis att skolkuratorerna arbetar på åtta olika skolor i Stockholmsområdet, vilket kan 

tänkas säga något om hur olika skolkuratorer upplever sin arbetssituation i avseende till deras 

handlingsutrymme. Vi har vidare valt att inte ta någon hänsyn till kön, ålder eller 

yrkeserfarenhet vid valet av kuratorer då det inte är sådana jämförelser vi ämnat undersöka i 

studien, då det faller utanför studiens syfte. Med anledning av detta kommer vi inte presentera 

intervjupersonernas kön, ålder eller yrkeserfarenhet då det inte är av relevans för studien. En 

sådan presentation skulle även kunna leda till att fokus förflyttas från det essentiella samt 

förminskar intervjupersonernas anonymitet.  

 

Ett första-bästaurval har genomförts, vilket innebär att vi inledningsvis intervjuade kuratorer 

vi tidigare kommit i kontakt med genom den ena författarens praktikplats. Vidare har vi 

uppsökt kuratorer på egen hand genom att skicka ut intressebrev till ett 50-tal skolkuratorer i 

omgångar i Stockholmsområdet som är verksamma i grundskolor (Esaiasson, Gilljan, 

Oscarsson & Wängnerud, 2007). Avgränsningen till skolkuratorer i grundskolor gjordes då de 

flesta grundskolor har en skolkurator och har liknande arbetsuppgifter och möter elever i 

samma åldergrupp. En ursprunglig tanke var att göra en jämförelse mellan skolkuratorer som  
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verkar i kommunala skolor respektive friskolor och målet var således att hitta lika många 

respondenter från kommunala skolor som friskolor. Dessvärre var det bara en intervjuperson 

som var verksam i en friskola och en jämförelse har därmed inte kunnat göras.  

 

5.4 Intervjuguide 

Vid utformandet av den halvstrukturerade intervjuguiden delade vi upp studiens 

frågeställningar i olika delteman med hjälp av Svenssons, Johanssons och Laanemets 

definitioner av handlingsutrymme (2008). Vardera tema bestod av ett antal frågor som syftade 

till att intervjupersonerna skulle få möjlighet att resonera kring dessa, men också frångå 

intervjuguiden och ha utrymme för att utveckla egna resonemang (Se bilaga 2). 

Intervjuguiden utformades med tanken att syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras 

men lämnade också ett stort utrymme för följdfrågor. Dessa frågor beskrivs som andrafrågor 

vilka syftar till att kunna följa upp relevanta sidospår i intervjupersonernas utsagor 

(Brinkmann & Kvale, 2009).  

 

5.5 Intervjusituation 

För att underlätta för kuratorerna såväl tidsmässigt som en önskan om att de skulle känna sig 

bekväma i intervjusituationen genomfördes nio av tio intervjuer på arbetsplatserna (skolorna). 

Däremot genomfördes en av intervjuerna på ett café då denne skulle på en konferens i 

närheten. Vi hade för avsikt att intervjuerna skulle ta 45-60 minuter i anspråk, vilka 

intervjuerna gjorde då de varade mellan 40 minuter och 60 minuter. Längden på intervjuerna 

varierade till följd av att intervjupersonerna hade olika mycket att säga kring de teman som 

togs upp. Samtliga av intervjuerna inleddes med en presentation av oss själva och studiens 

innehåll, vidare försäkrade vi oss om att det var okej att vi spelade in intervjuerna och 

tillförsäkrade dem hur de skulle förbli anonyma i studien. Vi båda närvarade under 

intervjuerna, men den ena av oss hade ett huvudansvar för intervjun varpå den andra ställde 

följdfrågor och antecknade. Vi genomförde varannan intervju bortsett från två intervjuer som 

gjordes på varsitt håll då de sammanföll med varandra tidsmässigt.  

 

5.6 Databearbetning och analys 

Nära inpå att intervjuerna genomförts gjordes transkriberingar av intervjuerna där vi skrev ut 

intervjuerna i sin helhet. Detta gjordes med anledning av att vi önskade ha intervjusituation  
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aktuell i minnet. Den av oss som höll i huvuddelen av intervjun transkriberade denna. 

Transkriberingarna gjordes med anledning av att vi inte ville förändra eller förvanska 

intervjupersonernas utsagor. Vid sammanställningen av intervjuerna genomfördes 

meningskategorisering och meningskoncentrering. Den förstnämnda gjordes för att få en 

överskådlig bild över materialet för att kunna göra jämförelser. Den sistnämnda användes för 

att komprimera citaten samt för att undvika stigmatisering hos intervjupersonerna vid 

upprepning av ord samt utfyllnadsord som ”eh” ”liksom” och ”va”. Vidare gjordes detta då 

det inte har någon betydelse för deras utsagor om ord i likhet med de som beskrivits ovan togs 

bort (Brinkmann & Kvale, 2009). Meningskategoriseringen gjordes på så sätt att 

intervjupersonernas utsagor delades in under respektive tema som utarbetats efter 

intervjuguiden vilken i sig är organiserad efter syftet, frågeställningar och den teoretiska 

referensramen. Samtliga svar från skolkuratorerna fördes in under det tema där vi ansåg att 

det passade in då intervjupersonerna ofta behandlade svar redan under andra teman i 

intervjuguiden detta innebar då att det inte var möjligt att föra över svaren i studiens teman i 

sin helhet. Utifrån de teman vi hade i intervjuguiden omarbetade vi dessa till viss del. Detta 

gjorde vi genom att föra samman två teman och komprimera dem i analysen, på grund av att 

vissa teman i intervjuguiden inte framstod som det mest väsentliga hos skolkuratorerna. 

Utsagor och enskilda citat placerades under respektive tema för att möjliggöra en urskiljning 

av likheter och skillnader mellan intervjupersonerna samt för att se vad de lagt fokus på i 

intervjuerna. Detta presenterades först genom en sammanfattning och sedan med citat som 

exemplifiering. Därefter analyserades resultatet med hjälp av den teoretiska referensramen 

och den tidigare forskningen på området. Vi kopplade då likheter och skillnader till tidigare 

forskning i förhållande till föreliggande studies resultat. De teoretiska utgångspunkterna 

användes för att öka förståelsen och möjligheterna till att analysera likheterna och 

skillnaderna mellan studiens empiri och tidigare forskning på området.    

 

5.7 Forskningsetiska överväganden. 

Genomgående i forskningsprocessen bör forskare ta ställning i etiska överväganden 

(Brinkmann & Kvale, 2009). Respondenterna har svarat på intervjufrågorna i egenskap av sin 

yrkesroll vilket vi anser har minskat risken för att ställas inför etiska dilemman som vi kanske 

i större utsträckning hade behövt hantera om vi intervjuat klienter i en hjälpsökande roll. 

Därmed sagt ska det emellertid betonas att det alltid finns etiska överväganden att ha i  
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beaktande. I enlighet med Vetenskapsrådet har de forskningsetiska principerna eftersträvats i 

den forskning vi bedrivit (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa råd är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetsskravet och nyttjandekravet.  Informationskravet innefattas 

av att vi har informerat respondenterna om syftet med studien. Vidare innebär det att de som 

intervjuats informerats om att deltagandet var frivilligt och att de kunde välja att avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens genomförande. Samtyckeskravet omfattas av att vi 

erhållit ett genomgående samtycke till intervjupersonernas deltagande. Konfidentialitetskravet 

handlar om att skolkuratorerna ska veta vilka som kommer ta del av studien och materialet. 

Liksom att forskaren i möjligaste mån har tillförsäkrat intervjupersonernas konfidentialitet 

och att personuppgifter inte har kunnat härledas tillbaka till dem. Avslutningsvis har 

nyttjandekravet aktualiserats vilket inneburit att uppgifter och material som kommit fram i 

intervjuerna enbart använts i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002; Brinkmann & Kvale, 

2009). Vi strävade efter att följa de forskningsetiska råden genom att initialt informera 

respondenterna via ett informationsbrev där vi beskrev studiens syfte, deras frivillighet till att 

medverka och vad resultatet kommer användas till. 

 

Vi såg det inte som komplext att förhålla sig till etiska överväganden i vår studie då frågorna 

inte var av känslig karaktär och eftersom kuratorerna förhoppningsvis tyckt att frågorna var 

möjliga att besvara i egenskap av sin yrkesroll. Emellertid kan detta ha bidragit till att 

kuratorerna upplevt ett tvång att delta i studien då vi vänt oss direkt till dem istället för att 

exempelvis kontakta rektorerna på respektive skola först. Något vi reflekterat över är det 

faktum att kuratorerna kan ha upplevt att de kommit i en lojalitetskonflikt med sin arbetsplats, 

då de yttrat sig om organisationen och i vissa fall i negativ bemärkelse. Det kan exempelvis 

vara så att skolkuratorerna upplevde en oro över att det som sades i intervjuerna kan gå att 

härleda till dem som personer och därmed till deras arbetsplats. För att undvika detta valde vi 

att inte namnge skolorna, kuratorernas namn, kön eller yrkesbakgrund. 

 

5.8 Metoddiskussion 

Med validitet i kvalitativ forskning åsyftas huruvida vi verkligen undersökt det vi haft för 

avsikt att undersöka. En aspekt som kan ha påverkat validiteten i föreliggande studie är hur 

vana vi är att bedriva forskning samt hur hantverksskickliga vi varit (Brinkmann & Kvale, 

2009). Ett exempel som är av betydelse för hantverkskickligheten i vår studie skulle kunna  
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tänkas vara hur väl vi operationaliserat begreppen och främst begreppet handlingsutrymme i 

intervjuguiden. Handlingsutrymme är ett mångfacetterat begrepp och vi och våra 

intervjupersoner kan ha tolkat begreppet olika, vilket kan ha begränsat studiens validitet. 

Detta kan leda till att frågeställningarna inte har besvarat det som de hade för avsikt att 

undersöka. Vidare kan validiteten ha påverkats av vilka teman vi valt att lyfta fram i resultat 

och analys då de teman vi ansåg vara av vikt för att besvara studiens syfte kanske inte hade 

setts som det mest väsentliga för andra, exempelvis intervjupersonerna. Samtidigt kan 

föreliggande studies validitet ha stärkts i och med att vi är två som kritiskt granskat och 

reflekterat över studiens alla moment under forskningsprocessens gång. Vi har genomgående 

haft diskussioner kring begreppen vilket kan ha lett till en mer legitim operationalisering av 

dessa, vilket kan ha inneburit en minskad risk för att vi som forskare har tolkat begreppen 

olika (Brinkmann & Kvale, 2009). Då vi varit två i processen kan vi ha varit olika skickliga i 

att hålla i intervjun, ställt olika följdfrågor samt fokuserat på olika delar under intervjun vilket 

kan ha påverkat studien på så sätt att vi fått fram olika innebörder i svaren. Samtidigt var vi 

båda närvarande vid intervjuerna och kunde därmed följa upp varandras tankegångar genom 

exempelvis följdfrågor.  

 

Reliabilitet i föreliggande studie syftar till huruvida andra forskare skulle kunna få fram 

samma resultat om vår undersökning genomförts igen. Samspelet mellan oss och 

intervjupersonerna kan ha påverkat reliabiliteten i föreliggande studie. Vi har reflekterat kring 

om intervjupersonerna hade givit liknande svar om den andra hade hållit i intervjun alternativt 

om någon utomstående hade genomfört intervjuerna och vad som i så fall hade föranlett detta. 

Vidare kan studiens reliabilitet ha påverkats av hur intervjusituationerna såg ut, bland annat 

avseende platsen för intervjuerna (Brinkmann & Kvale, 2009). Nio av intervjuerna 

genomfördes på skolkuratorns arbetsplats medan en av intervjuerna hölls på ett café i närheten 

av den plats som skolkuratorn efter intervjun skulle på konferens. Ett café med andra 

människor runt omkring respektive ett avskilt rum på en skola kan innebära olika anonymitet 

och avskildhet vilket kan ha påverkat intervjusituationen på olika sätt. 

 

Faktorer som kan ha begränsat reliabiliteten under intervjuerna är exempelvis att det ringde på 

telefonerna, knackade på dörren eller att skolkuratorerna kan ha haft bråttom till ett senare 

möte eller var stressade av andra orsaker. I de situationerna som vi upplevde att  
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skolkuratorerna var stressade blev även vi som intervjuare påverkade på så vis att vi kan ha 

skyndat på intervjuerna för att hålla oss inom den tidsram vi hade till vårt förfogande. Vidare  

kan intervjusituationen, och därmed reliabiliteten, ha påverkats av när intervjuerna 

genomfördes, dagsformen på respondenterna liksom intervjuare samt minnesaspekter. För att 

tillförsäkra studiens reliabilitet valde vi att använda oss av inspelningsteknik för att 

intervjuerna skulle kunna skrivas ut i sin helhet och för att ingen information skulle gå 

förlorad till följd av minnesaspekter. Vi båda spelade in intervjuerna för att ytterligare försäkra 

oss om att den skulle fungera. Däremot kan reliabiliteten ha påverkats av hur grundligt vi 

intervjuare transkriberade det inspelade materialet (Brinkmann & Kvale, 2009). 

 

En av författarna till föreliggande studie har haft en av skolkuratorerna som ingår i studien 

som praktikhandledare och ytterligare en skolkurator var någon som författaren kommit i 

kontakt med. Detta kan ha påverkat intervjusituationen på så vis att karaktären för dessa 

intervjuer kan ha skiljt sig åt från övriga. Detta skulle kunna ha påverkat studien på så sätt att 

dessa intervjupersoner kan ha svarat mindre utförligt än andra på intervjufrågorna med 

anledning av att de kan ha trott att intervjuaren redan visste svaren på frågorna. En positiv 

aspekt av detta är emellertid att det kan ha bidragit till en mer avslappnad miljö för de som 

medverkat vilket kan ha varit underlättande för genomförandet av intervjun.  

 

I kvalitativa studier finns det begränsade möjligheter till generalisering av resultatet, då 

urvalet i regel är förhållandevis litet i jämförelse till en kvantitativ studie (Esaiasson et al., 

2007). Generaliserbarhet är däremot inte något som eftersträvas i kvalitativa studier i första 

hand. Om man däremot ämnar göra generaliseringar i kvalitativa studier kräver detta en 

jämförelse mellan teoretiska utgångspunkter och verkligheten som speglas i empirin 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). I praktiken innebär detta att uppsatsen måste vila på en 

teoretisk grund och att det finns en förankring mellan resultatets slutsatser och teorin. Då 

studiens huvudsakliga syfte ämnat undersöka skolkuratorernas egna upplevelser och 

reflektioner kring deras arbetssituation och handlingsutrymme, är generaliserbarhet inte den 

primära aspekten vi strävat efter. Emellertid kan kunskapen som producerats eventuellt 

överföras till andra situationer eller personer som är relevanta för området. Detta med 

anledning av att vi har en tydlig koppling mellan teori och empiri och analyserar studiens 

resultat med stöd av teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Då vi intervjuat tio  
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kuratorer i olika skolor och flera olika kommuner i Stockholmsområdet anser vi att man till 

viss del kan generalisera resultaten då gemensamma tankar och åsikter lyfts i intervjuerna. 

Resultatet kan därmed exempelvis ge direktiv om logiska slutsatser som går att härleda till 

andra som arbetar i en liknande situation. Vidare kan andra forskare tänkas ta avstamp från 

föreliggande studie i avseende att finna aspekter som är av vikt för skolkuratorers upplevelser 

av deras handlingsutrymme och av att verka i ett pedagogiskt sammanhang för framtida 

forskning (Brinkmann & Kvale, 2009).  

 

Vi bör även vara medvetna om att det förekommit frågor i intervjuerna som rör kuratorernas 

egen organisation och ledning vilket kan leda till en lojalitetskonflikt. Detta kan ha yttrat sig 

genom att intervjupersonerna inte vågat svara sanningsenligt på samtliga frågor i intervjun om 

det eventuellt var så att de var missnöjda med något i sin arbetssituation. 

 

Det finns en stor heterogenitet bland skolkuratorerna beträffande deras anställningsformer, det 

vill säga huruvida de arbetar hel- eller deltid och om de har ansvar för det kurativa arbetet på 

flera skolor samt om det finns flera kuratorer som jobbar på samma skola. Vidare kan antal 

elever på respektive skola, skolkuratorernas erfarenheter, tidigare anställningar, vart skolan 

ligger geografiskt sett och hur problembilden i skolan ser ut också ha påverkat resultatet. Vi 

anser att det är fördelaktigt för studien att det finns olikheter mellan intervjupersonerna vilket 

bidragit till ett dynamiskt material. Däremot kan det finnas vissa aspekter som inte har lyfts i 

studien, exempelvis kön, ålder och antal år som verksam skolkurator, vilket kan ha inneburit 

att vissa jämförelser inte har kunnat göras.  
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6. Resultat och analys 

6.1 Kapitlets disposition 

Inledningsvis redogörs för hur resultat och analys presenteras, vilket följs av en presentation 

av intervjupersonerna. Avsnittet resultat och analys presenteras under huvudrubrikerna 

socionom i en pedagogisk kontext och skolkuratorernas handlingsutrymme.  Under den 

inledande huvudrubriken belyses skolkuratorernas uppdrag följt av skolkuratorernas 

upplevelse av uppdragets tydlighet. Därefter följer resultat kring socionom i skolans kontext 

samt kollegialt stöd och handledning. Under den andra huvudrubriken följer avsnitten 

skolkuratorernas syn på handlingsutrymme, skolkuratorernas upplevelse av att bli 

kontrollerade i sitt arbete, balansen mellan avsatta resurser och den kurativa verksamheten. 

Efter presentation av resultatet under samtliga underrubriker görs en analys i slutet av alla 

avsnitt.  

 

Studiens resultat har organiserats under de två ovan nämnda huvudrubrikerna följt av 

underrubriker för att på ett tydligt sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. Den första 

huvudrubriken och dess innehåll ämnar främst svara på studiens två första frågeställningar 

medan den andra huvudrubriken syftar till att svara på studiens tredje och sista frågeställning 

för att öka läsbarheten och göra det mer lättöverskådligt. Inledningsvis sammanfattas 

intervjupersonernas utsagor vilka exemplifieras med citat. Citaten som har lyfts ut är de som 

ansetts vara representativt för utsagorna och har vidare valts ut för att visa på en bredd och 

motsättningar mellan kuratorerna. För att tillförsäkra intervjupersonernas anonymitet 

presenteras dessa utifrån beteckningarna A, B, C, D, E, F, G, H, I och J. Den första 

intervjupersonen kallas därmed för A och den sista för J, bokstavsbeteckningarna är således 

inte intervjupersonernas initialer (Brinkmann & Kvale, 2009). Valet att använda bokstäver 

istället för siffror som beteckning för intervjupersonerna gjordes för att öka studiens läsbarhet 

och tillförsäkra skolkuratorerna anonymitet.  

 

Empirin analyseras avslutningsvis med utgångspunkt i tidigare forskning och den teoretiska 

referensramen i slutet av varje avsnitt.  
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6.1.1 Presentation av intervjupersonerna 

Alla respondenter har tidigare arbetserfarenheter av socialt arbete. Åtta av intervjupersonerna 

har socionomutbildning och två har beteendevetarexamen. De flesta av intervjupersonerna har 

någon form av vidareutbildning eller påbyggnad utöver socionomutbildningen eller 

beteendevetarexamen, och vissa en mer omfattande sådan. Med anledning av att det i 

nedanstående resultat har lyfts fram att i stort sätt samtliga skolkuratorer har en handledarroll 

på skolan så kommer vi här presentera vilka av intervjupersonerna som har utbildning i detta, 

vilka är G, H, och I.  

 

Skolkuratorernas anställningsform varierar avseende arbetstid och om man är direktanställd 

av skolan eller om man är anställd centralt av kuratorsenheten i kommunerna. Intervjuperson 

D är verksam på två skolor annars arbetar resterande på enbart en skola. Alla skolor utom den 

friskola som E är verksam på är kommunala skolor. Hur lång tid som skolkuratorerna har varit 

verksamma kuratorer varierar liksom antal år på nuvarande skola. A, B, C, D, F och G har 

arbetat mer än tre år på nuvarande skola medan E, H, I och J arbetat kortare tid på respektive 

skola.  

 

Utsagorna som används i studien har redigerats på så vis att de ibland har förkortats när det 

varit nödvändigt för att lyfta fram essensen av citatet. När ett ord har tagit bort ersätts det med 

[…] och när fler än ett ord tagits bort har detta ersatts med [---]. När meningen fortsätter 

kommer … att användas. Vidare har utfyllnadsord, upprepningar och ord som inte haft någon 

betydelse för sammanhanget tagits bort. Exempel på dessa är ”Eh”, ”Liksom”, ”Typ” och 

”Va”.  

 

6.2 Socionom i en pedagogisk kontext 

6.2.1 Skolkuratorernas uppdrag 

De flesta skolkuratorer i föreliggande studie har poängterat att deras huvuduppdrag är att se 

till den psykosociala hälsan hos eleverna och det främsta verksamhetsmålet som nämns är att 

eleverna ska nå sina kunskapsmål. Samtliga kuratorer i studien är en del av skolans 

elevhälsoteam och medverkar i dess arbete som bland annat består av elevvårdskonferenser 

och samarbete med andra yrkesgrupper i elevhälsoteamet.  
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A: ”Mitt uppdrag är att se till den sociala och psykosociala hälsan hos 

eleverna. I det stora hela att de ska nå målen naturligtvis. Alltså skolans 

uppdrag är ju att de ska nå de pedagogiska målen men en förutsättning för 

att göra det är ju att de mår bra och där kommer jag in…”.  

 

Flera av skolkuratorerna betonar även deras delaktighet i arbetet med likabehandling, 

värdegrundsarbete, arbetet mot kränkande behandling samt förebyggande arbete. Vidare 

uppgav några att de även arbetar organisatoriskt för att förbättra den kurativa verksamheten.  

 

E: ”Värdegrundsarbetet och likabehandlingsarbetet det är det årshjulet jag 

gör väldigt mycket och det är den förebyggande delen för organisation…”. 

 

Var skolkuratorerna lägger huvudsakligt fokus och vad de arbetar mest med varierar, men 

gemensamt för samtliga är att de arbetar med enskilda samtal, akutstyrt arbete, samtal med 

elever, skolpersonal och föräldrar, håller i grupper, formulerar orosanmälningar vid misstanke 

om att ett barn far illa, medverkar i möten samt samverkar med andra myndigheter som 

exempelvis socialtjänsten. Samtliga respondenter bortsett från F arbetar med handledning till 

lärare. Åtta av respondenterna upplever att handledning till lärare är en del av deras 

arbetsuppgifter medan C och F inte anser att en omfattande handledning till lärare hör till 

deras uppdrag. 

 

C: ”Handleda lärare. Det är ju egentligen inte mitt uppdrag, men det blir så 

indirekt”. 

 

Kommentar: I litteraturgenomgången framkommer av forskning att det främsta målet med det 

sociala arbetet i skolorna är att hjälpa eleverna att uppnå kunskapsmålen (Lee, 2012). Detta är 

även något som intervjupersonerna i föreliggande studie beskriver som sitt huvudsakliga mål 

utöver att se till den psykosociala hälsan på skolan. Forskning visar att skolkuratorer liksom 

socialarbetare i skolan främst arbetar med stödsamtal till enskilda elever och grupper, 

handledning till skolpersonal, konflikthantering, arbete mot mobbning samt samverkan med 

andra myndigheter (Backlund, 2000; D-Wester, 2005; Lee, 2012). Samarbetet inom 

elevhälsan och andra organisationer och myndigheter som exempelvis socialtjänsten och BUP  
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framställs även de som en essentiell arbetsuppgift för skolkuratorerna (Guvå, 2009). 

Arbetsuppgifterna som har ansetts vara centrala i forskning, har även framställs av 

skolkuratorerna i studien som det mest essentiella. I vissa länder, exempelvis Storbritannien, 

har det sociala arbetet i skolan däremot mer tydligt fokus på att förbättra elevernas 

skolnärvaro (Blyth & Huxtable, 2002). Detta är inget skolkuratorerna i studien har poängterat 

som essentiellt i deras arbete vilket därmed skiljer intervjupersonerna från socialarbetarna i 

brittiska skolor där stor fokus beskrivs vara just detta preventiva arbete. 

 

6.2.2 Skolkuratorernas upplevelse av uppdragets tydlighet 

Gemensamt för åtta av de tio skolkuratorerna som medverkat i studien är en upplevelse av 

vaga direktiv och otydligt formulerade arbetsbeskrivningar från skola och lednings sida. Det 

framhålls att arbetet är klart för dem själva och att det finns mål vilka den kurativa 

verksamheten strävar efter, men att dessa till mångt och mycket formuleras av skolkuratorerna 

tillsammans med övriga i elevhälsoteamet alternativt av kuratorerna själva.  

 

B: ”Vi kuratorer har tänkt till tillsammans kring hur vi ska jobba och hur 

vårt arbete ska se ut. Det som har varit för min del är att jag har fått jobba 

ganska fritt och utifrån eget huvud lagt upp mitt jobb. Sedan har givetvis 

alla rektorer som jag har haft genom åren velat använda mig på lite olika 

sätt. Men jag upplever inte att det finns någon tydlig plan, det känner jag 

inte”.  

 

I: ”Ja ska jag vara helt ärlig har jag inte sett någon jobbeskrivning[---] det 

betyder inte att det inte finns mål men det är vi som sätter dem [---] men det 

är ingen annan som säger till utan det har vuxit fram i elevhälsan ganska 

mycket”.  

 

De andra två tyckte emellertid att det fanns väldigt tydliga arbetsdirektiv ovanifrån.   

 

G: ”Jag tycker det är väldigt tydligt. Det är mycket dokument”. 

 

Trots att uppdraget är förhållandevis tydligt för skolkuratorerna själva beskriver de att det inte  
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alltid är lika tydligt för ledning och pedagoger på skolan och de önskar att uppdraget 

tydliggjordes för dem själva såväl som för övriga på skolan.  

 

D: ”Så att för lärarna är det inte alls alltid klart, det är det inte. Och det är 

inte deras fel så utan det tänker jag är organisationsfel helt enkelt”.  

 

J: ”Det är inte helt klart tror jag för andra vad mitt ansvarsområde är. Inom 

elevhälsan tycker jag att det är väl ganska solklart liksom[---] där tycker jag 

att det råder mer klarhet än på skolan i stort vad jag har för 

ansvarsområde…”.  

 

Med anledning av att det råder en viss otydlighet kring skolkuratorernas uppdrag hos ledning 

och övriga kollegor upplever somliga av skolkuratorerna att deras effektivitet blir ifrågasatt 

samt att andra yrkesgrupper förväntar sig att skolkuratorerna ska göra vissa arbetsuppgifter 

som de själva inte upplever är deras arbete. Därför betonar samtliga vikten av gränssättning 

och att inte ta på sig för mycket arbete som faller utanför uppdraget.  

 

C: ”Alla skjuter ifrån sig arbetsuppgifter till mig [---] jag får hela tiden 

vara tydlig med vad som är mitt arbete och andras”.  

 

E: ” Jag måste dra gränser för vad jag faktiskt kan och ska göra[---] det är 

väldigt viktigt att avgränsa sitt uppdrag, för man kan jobba ihjäl sig om 

man vill. Det finns hur mycket som helst att göra”. 

 

F: ”På det stora hela skulle jag tro att lärarna gör det men det är värre med 

skolledningen. Vi hade en diskussion här, för skolledningen tycker att jag 

skulle vara mentor på deltid och det tycker inte jag att jag ska vara. [---] jag 

ska inte beblandas med de som sätter betyg och den biten. Det måste finnas 

någon som är neutral där”.  

 

Skolkuratorerna beskriver lagar och kommunala riktlinjer som ständigt närvarande i arbetet, 

men att förhålla sig till aktuell lagstiftning beskriver de som naturligt och ej hindrande i deras  
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dagliga arbete. Lagstiftning som togs upp av majoriteten var Skollagen, Socialtjänstlagen och 

offentlighet- och sekretesslagen.  

 

A: ”Skollagen, men min yttersta lag är ju annars socialtjänstlagen. Det är 

ju den som är min bortre gräns som jag liksom hela tiden måste förhålla 

mig till [---] ständigt närvarande på det sättet att jag genom åren har lärt 

mig att jag har ju alltid dem ögonen på mig i vilket sammanhang jag än 

är…”. 

 

G: ”Ja det styr ju hela min verksamhet. Socialtjänstlagen och 

anmälningsplikten och skollagen och vi har ju likabehandlingsplan nu för 

tiden till exempel. Det är väldigt styrt, lagstyrt alla de här sakerna. Så man 

kan ju säga att jag till viss del håller på med myndighetsutövning också ju. 

Till exempel samarbete med Soc och detta”. 

 

Vidare påpekas av några att man som kurator måste påtala lagarna för ledning och kollegor. 

  

D: ”Påtalar att andra ska följa dem. Alltså att skolan så ska följa lagarna 

och att skolledningen ska följa dem framför allt [---]. Sen förhåller man sig 

naturligt till både liksom etiska riktlinjer och ja skollagen, och vad eleven 

har rätt till…” 

 

Kommentar: I statens offentliga utredning ”Från dubbla spår till elevhälsan” framkommer att 

elevhälsan oftast upplevs som betydelsefull, men trots detta är verksamhetsmålen inte sällan 

otydliga med anledning av att elevhälsan är en verksamhet med skiftande organisatoriska 

förutsättningar och det skiljer sig från skola till skola och kommuner emellan hur 

verksamheten organiseras (SOU 2000:19). Intervjupersonerna upplever även de att 

verksamhetsmålen ovanifrån är vaga och att det de inte fått någon tydlig arbetsbeskrivning.  

 

Kuratorsverksamhet har funnits i Sverige sedan mitten av 1900-talet och många kuratorer har 

varit verksamma i svenska skolor sedan dess (Guvå, 2009). Enligt skolkuratorerna i vår studie 

verkar det inte finnas något entydigt uppdrag formulerat av ledning eller kommun då de i  
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största mån är skolkuratorerna själva, ibland med elevhälsoteamet, som formulerat 

verksamhetsmålen. 

 

För den pedagogiska verksamheten i skolan finns det tydliga mål och riktlinjer för arbetet, 

men i den kurativa verksamheten är det inte lika tydligt definierat vad kuratorerna förväntas 

göra i sitt dagliga arbete (Hasenfeld, 2010; Backlund, 2007). Hasenfeld framställer 

människobehandlande organisationer som enbart bedriver socialt arbete som betydligt mer 

individanpassade än skolan då det inte alltid finns lika tydligt definierade mål och vägarna för 

att nå dessa är situationsbundna (Hasenfeld, 2010). Enligt denna teori skulle den kurativa 

verksamheten snarare anses likna karaktäristiskt socialt arbete än övrigt arbete som bedrivs av 

pedagogerna på skolan då det oftast inte finns tydligt fastställda mål för den kurativa 

verksamheten ovanifrån.  

 

6.2.3 Socionom i skolans kontext 

Gemensamt för åtta av skolkuratorerna är att de är den enda kuratorn på arbetsplatsen. 

Intervjupersonerna I och J är verksamma på samma skola och delar därför sin profession och 

det kurativa arbetet med en kollega. De flesta av skolkuratorerna nämner elevhälsoteamet som 

en primär arbetsgrupp på skolan och beskriver det som viktigt att ha någon att bolla tankar 

och idéer med vilket ofta blir någon inom elevhälsoteamet.  

 

D: ”Nej jag är inte en del av gruppen. Det tycker jag inte [---] det är mer så 

med skolpsykologen och skolsköterskan även skolläkaren. Och någon rektor 

så. För att de är de man delar arbetsuppgifter med lite så att man mer 

vardagligt så jobbar ihop”.  

 

G: ”Jag tycker nog vi jobbar väldigt mycket i team här [---] den jag jobbar 

absolut tightast med är ju skolsyster då…”. 

 

Majoriteten av skolkuratorerna i studien beskriver att det blir mycket ensamarbete och att det 

är en solitär roll att vara kurator på en skola.  

 

A: ”Jag tror att man måste veta sin roll [---] man har en solitär roll. Att man  
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måste definiera det här själv och man måste driva sina egna frågor väldigt 

mycket. Och det förutsätter att man har en bra dialog naturligtvis med sin 

skolledning [---] jag känner att min kompetens har ett högt värde, att den 

värdesätts och respekteras och då blir det liksom inget problem”.  

 

Med anledning av de svårigheter en solitär roll kan innebära betonar vissa av kuratorerna att 

det kanske inte bör vara det första sociala arbetet man har, då det består av mycket 

ensamarbete och eget ansvar. Vidare uppger majoriteten av skolkuratorerna att det är 

essentiellt att vara klar över sig själv och sin roll just på grund av denna anledning. 

 

E: ”Det är lite ensamt som sagt i viss mån, jag skulle gärna ha haft någon 

att bolla med. Det gör man ju med pedagoger och elevhälsoteamet men just 

med någon som har samma profession som en själv. Man är väldigt ensam i 

sin profession och det är en utmaning tycker jag”.  

 

F: ”Jag är ganska klar. Jag har jobbat så länge så man ska nog inte komma 

ut som skolkurator om man inte har någon annan erfarenhet innan. 

Eftersom det är en sådan press på en och här är du ensam i din yrkesroll. 

Det är skillnad om man jobbar på socialtjänst där alla omfattas av samma 

tänk”.  

 

Många av intervjupersonerna betonar att de har ett annat perspektiv är pedagogerna och att 

skolkuratorns perspektiv inte alltid blir prioriterat. Här anser emellertid vissa av 

intervjupersonerna att de blir lyssnade på och att det tas mycket hänsyn till deras åsikter och 

perspektiv.   

 

A: ”Jag har aldrig haft svårt att få gehör för den här delen [---] mitt ord 

väger jättetungt och jag känner att man har fullt förtroende för min aspekt 

av olika saker”. 

 

E: ”Eftersom jag är ensam med mitt perspektiv [---] har jag upplevt att jag 

har fått slå in den här frågan på agendan”. 
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J: ”Ja, ett annat perspektiv men det behöver inte vara en motsättning. Utan 

jag tycker ju också att det är viktigt att eleverna lyckas i skolan, jag tror att 

det går väldigt mycket hand i hand med någon slags god hälsa…”. 

 

Kommentar: Att vara ensam i sin yrkesroll inom en organisation beskrivs vara utmanade i 

vissa avseenden. En grupp som kan anses ha en sådan roll är skolsköterskor då de oftast är 

ensamma med ett medicinskt perspektiv, bortsett från eventuell skolläkare. I resultatet av 

nationell kvalitativ forskning har det framkommit att skolsköterskor är en grupp som upplever 

att det finns ett bristande intresse från övrig skolpersonal för deras arbete. Vidare framgick att 

de upplevde att de förväntades vara flexibla och genomföra arbetsuppgifter som de själva 

ansåg låg utanför deras arbete (Morberg, 2008). Några av skolkuratorerna har likt 

skolsköterskorna i Morbergs studie beskrivit att det ställs förväntningar på den kurativa 

verksamheten som inte överensstämmer med det kuratorerna själva anser ingår i deras arbete. 

Skolkuratorerna har därför betonat vikten av gränssättning gentemot såväl ledning som övriga 

kollegor på skolan. Skolsköterskorna i tidigare forskning upplever sig även ha svårt att få stöd 

för sitt arbete. De kände sig även ensamma i sin yrkesroll på skolan och saknade kollegor att 

diskutera sitt arbete med samt känna tillhörighet med (Morberg, 2008). Även i forskning om 

skolkuratorer framställs kuratorsarbete som ett självständigt arbete vilket kan ge upphov till 

en solitär roll och en upplevelse av att vara ensam med det sociala arbetets perspektiv i den 

pedagogiska kontexten.  Med anledning av detta har det betonats vara av vikt att ha en väl 

utvecklad yrkesidentitet innan man börjar arbeta som skolkurator. Detta för att underlätta det 

ensamarbete och de kontraster i synsätt som kan uppstå i relation till att det är pedagogernas 

synsätt som är det rådande på skolan och därmed normgivande. På grund av dessa faktorer 

framhålls det vara en vinst att just skolkuratorsarbetet inte är det första man har som 

nyexaminerad (D-Wester, 2005).  

 

Även i en internationell kontext framkommer det att socialarbetare i skolorna verkar inom ett 

område som främst utgörs av andra professioner. Här påpekas att situationen kan skapa en 

diskrepans mellan socialarbetarens perspektiv och lärarnas. Det framhålls därför vara viktigt 

att utforma en tydlig roll på skolan och värna om sin professionalitet (Dupper, 2003). Utifrån 

skolkuratorernas utsagor framgår det att det råder delade meningar i huruvida de ansåg sig 

vara väl integrerade i skolan och bland övriga kollegor. Vissa av dem uppgav att de fick gehör  



Stockholms universitet                                                                             Jasmine Esch-Ekström 
Institutionen för socialt arbete                                                                            Isabella Roovete 
Socionomprogrammet allmän inriktning                                                                              S6A                                                                  
HT 2013                                                                                                               

  44 44 

 

för sitt perspektiv, medan andra ansåg att de fick slå in frågorna på agendan. Vidare ansåg 

vissa att de båda perspektiven inte behöver vara en motsättning samt att det inte ses som en 

svårighet att förhålla sig till utbildning vilken är huvudfokus. Majoriteten betonade däremot 

samarbetet med elevhälsan och handledningen som en stor hjälp i det annars solitära 

kuratorsarbetet.  

 

Hur väl en socialarbetare har implementerat organisationens ramar och riktlinjer samt hur 

trygg denne är i sin yrkesroll påverkar också arbetet (Evans, 2012).  Intervjupersonerna lyfter 

fram vikten av att vara klar över sig själv och sin profession som skolkurator och att det därför 

är att föredra om man har tidigare erfarenheter av socialt arbete. Vidare påpekar de att det är 

ett självständigt arbete de bedriver men att de flesta trivs bra med den arbetssituation och 

friheten den innebär.  

 

I litteratur om människobehandlande organisationer beskrivs organisationskulturen som 

formad av gemensamma normer och värderingar, vilket påverkar den verksammas sätt att 

lägga upp sitt arbete (Glisson et al., 2010). Det faktum att det råder fler perspektiv på skolan 

skulle emellertid kunna ge upphov till att det bildas subkulturer. Exempelvis kan detta yttra 

sig genom att perspektiven leder till att det kan råda meningsskiljaktigheter i vad som är och 

bör vara skolkuratorns uppdrag. Motsättningen mellan dessa subkulturer skulle leda till 

konflikter vilka såväl kan vara splittrande samtidigt som de likväl kan leda till kreativitet 

(Larsson & Lilja, 2005). Förekomsten av subkulturer är även något som kunnat utläsas av 

vissa av skolkuratorernas egna utsagor då dessa beskriver det som utmanande att samarbeta 

med lärarna och att det vidare kan vara problematiskt att visa på vad det kurativa arbetet 

omfattas av och motivera varför arbetet är legitimt. Samtidigt framhåller samtliga 

skolkuratorer vikten av att vara gränssättande och inte ta på sig för mycket som faller utanför 

deras upplevda uppdrag.  

 

6.2.4 Kollegialt stöd och handledning 

Huruvida skolkuratorerna upplever att de blir stöttade, avlastade och uppskattade från 

kollegor och lednings sida varierar. Alla skolkuratorer poängterar emellertid ett stort stöd från 

elevhälsoteamet. Detta med anledning av att de utgör deras närmsta arbetsgrupp och har en 

förståelse för det arbete de bedriver och kan därför få stöd i de uppgifter de ska utföra. 
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C: ”Det är det som är så bra, jag har jättebra stöd från ledningen och ja 

skolsköterskan [---] rektorn backar upp till 100% [---] jag känner inte att 

jag är ensam eller att jag tar några beslut själv utan jag har alltid stöd. Det 

är jättebra”.  

 

F: ”Som gruppen i EHT, där tycker jag att vi stöttar varandra. Sen tycker 

inte jag att skolledningen, de har sin uppfattning om vad vi ska göra och det 

är många gånger lite ad hoc baserat…”. 

 

Vissa anser vidare att de får återkoppling av ledning och kollegor för att kunna utvecklas i sin 

profession medan andra anser att de aktivt själva får söka denna återkoppling. Samtliga 

nämner vikten av att ha någon på arbetsplatsen att diskutera sitt arbete och sin arbetssituation 

med och denna person återfinns ofta i elevhälsoteamet och/ eller i kuratorsgrupper.  

  

B: ”Jag är på hugget för att få återkoppling. Jag får själv söka upp det för 

att det ska bli något i de ärenden som jag vill”. 

 

G: ”Ja jag tycker att det skulle vara mycket mer. Det är dåligt med det. 

Nästan icke-existerande kan man säga från skolledning och så”.  

 

I: ” Jag upplever att jag får mycket positiv feedback från lärare och barn. 

Så man känner att man uppskattas för det man gör”. 

 

Samtliga av skolkuratorerna uppger att de har handledning som ett stöd i arbetet. Hur ofta 

denna handledning äger rum varierar oftast från varannan vecka till en gång i månaden. Nio 

av de tio skolkuratorerna har grupphandledning med andra skolkuratorer i kommunerna, 

medan intervjuperson A har enskild handledning. Samtliga uppger att handledningen är 

givande och att det hjälper dem såväl i arbetet och i utvecklandet av yrkesrollen. Vidare 

uppger alla skolkuratorerna att handledning är en absolut nödvändighet och betydelsefull för 

dem, men skolkuratorernas åsikter huruvida nuvarande handledning är av god kvalité 

varierade.  
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A: ”Också en kompetensutveckling så att det känner jag är jättegynnsamt 

men också en absolut nödvändighet. Jag åker därifrån varje gång upplyft 

och det är jättejättebra…”. 

 

E: ”Den ger mig stöd framförallt i att hela tiden ställa mig frågan vad som 

är mitt uppdrag, vad syftet är med det här mötet, vad är ramarna och vart 

går gränsen för mitt uppdrag?”.  

 

F: ”Den ger mig otroligt mycket. Feedback, idéer och perspektiv…”. 

 

I: ”På ett sätt så är man lite isolerad, därför blir handledningen man har så 

extra viktig”. 

J: ”Jag skulle nog vilja ha mer kvalitativ handledning och kanske en annan 

handledare som kunde lyfta handledningen till en annan nivå liksom”.  

 

Kommentar: I forskning kring skolsköterskor framgår att ett bristande stöd i deras arbete inte 

sällan förekommer och att detta kan bli påtagligt då man ofta saknar en kollega att diskutera 

sitt arbete med (Morberg, 2008). Skolkuratorerna i föreliggande studie uppgav alla vikten av 

att erhålla stöd från ledning och övriga kollegor och vissa menade att det kan vara svårt att få 

detta stöd. Något som däremot framgick av de flesta var att någon i elevhälsoteamet ofta 

uppfyllde behovet av stöd och uppbackning för skolkuratorerna. De ansåg det vara av stor 

vinst att ha en kollega på arbetsplatsen som man kan reflektera över sitt arbete med då det 

underlättar för dem i den solitära rollen. 

 

Vikten av reflektion och insikt om sig själv och det arbete man utför beskrivs som essentiellt i 

litteraturgenomgången. Ett forum för detta är handledning, vilken syftar till att bidra med stöd 

och en stärkt yrkesroll, möjligheter att klara av sina uppgifter inom sitt handlingsutrymme 

samt minska risken för stress och utbrändhet. Ytterligare faktorer som handledningen anses 

bidra till är en implementering av normer och värderingar inom organisationen vilket bland 

annat kan innebära att man socialiseras in i verksamheten. Det framgår av 

litteraturgenomgången att denna implementering kan tänkas bidra till en organisations 

legitimitet (Svensson et al., 2008; Beijer et al., 2007). Även skolkuratorerna i vår studie  



Stockholms universitet                                                                             Jasmine Esch-Ekström 
Institutionen för socialt arbete                                                                            Isabella Roovete 
Socionomprogrammet allmän inriktning                                                                              S6A                                                                  
HT 2013                                                                                                               

  47 47 

 

poängterar vikten av handledning då denna var givande för professionsutvecklingen vilket 

stärker handlingsutrymmet. En skillnad från tidigare forskning är att intervjupersonerna inte 

framhåller att handledningen bidrog till att de implementerade organisationens normer. 

Handledningen bidrog snarare till en kritisk reflektion över arbetssituationen och 

organisationens arbete då handledningen möjliggjorde tid för eftertanke och diskussion med 

andra socionomer i skolans kontext. 

 

6.3 Skolkuratorernas handlingsutrymme 

6.3.1 Skolkuratorernas syn på handlingsutrymme 

Alla intervjupersoner har uttryckt att de har ett relativt omfattande handlingsutrymme och 

stora möjligheter att själva lägga upp sitt arbete.  

 

A: ”Jag tänker att jag har ett jättestort handlingsutrymme [---] kan styra 

hur mycket jag vill lägga på preventivt arbete eller hur mycket jag vill lägga 

på elevsamtal”. 

 

D: ”Jag har säkert mera handlingsutrymme än vad jag har täckning för tror 

jag. Nu tycker jag att jag har det som jag sa med yrkeserfarenheten så, men 

om jag tittar rent akademiskt så har jag nog större utrymme än vad jag 

skulle ha faktiskt. Men det är jag ju glad för förstås”.  

 

De flesta framhåller att det till största del är positivt att ha ett omfattande handlingsutrymme 

samtidigt som det också kan vara utmanande då det saknas klara direktiv på hur det kurativa 

arbetet ska utföras.  

 

E: ” Jag skulle inte kunna jobba som kurator om jag inte trivdes i den rollen 

att vara helt självgående och planera mitt jobb. Sedan måste jag fatta beslut 

i samråd med andra, men det är jag som måste bedöma hela tiden när och 

hur. Jag har egentligen ingen chef, känner jag [---] det är aldrig någon som 

kommer säga till dig vad du ska göra”. 

 

I: ”Det är både en gåva och förbannelse att det är väldigt mycket upp till  
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mig. Ibland önskar jag att det fanns någon som fanns där som satte ramar 

för en för det skulle bli lite enklare men det är samtidigt en gåva i att ha den 

friheten”. 

 

Hur skolkuratorerna prioriterar arbetsuppgifterna varierar, men gemensamt för samtliga var 

att de till stor del styr arbetet själva samtidigt som det finns en del faktorer som begränsar 

handlingsutrymmet. Vanligt förekommande faktorer var tidsbrist, för hög arbetsbelastning, att 

skolan är en svårföränderlig organisation, för lite reflektionstid, samarbetssvårigheter såväl 

med myndigheter som med pedagoger, möten rektorerna vill att de ska gå på samt det faktum 

att skolans huvudsakliga fokus är att tillhandahålla utbildning. Den kurativa verksamheten 

måste således förhålla sig till skolundervisningen och scheman.  

 

B: ”Sådant försvårar organisationen på så vis att det är scheman och 

varenda lärare är mån om sin tid med eleverna [---] jag måste tänka på att 

det är en skola, jag kan inte bara prata om det jag tycker är viktigt, de är 

här för att lära sig och för att gå i skolan. Att ta hänsyn till det tycker jag 

inte är några bekymmer”.  

 

C: ”Men jag tycker absolut att man blir lyssnad på, det tycker jag. Men 

pengar, ekonomi och tid det rullar på så det är svårt att hitta balansen [---] 

sen är skolan trög som organisation så det är inte helt enkelt att förändra 

något…”.  

 

F: ”Ibland kan jag göra väldigt mycket och har en väldig frihet och ibland 

är man omskuren. Jag tror att mitt handlingsutrymme är något jag känner 

mig mer begränsad i för att skolledningen inte har någon klar struktur för 

hur de ska jobba. Så det är snarare det som är hindrande, för finns det en 

klar struktur så skaffar man sig ett handlingsutrymme innanför ramarna kan 

man säga”. 

 

Faktorer som bidrar till ett stort handlingsutrymme är den frihet de får i sin yrkesroll, att de 

når ut till många elever, att skolkuratorerna kan vara flexibla med sin arbetstid samt att de  
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upplever att deras åsikter är av värde.  

 

H: ”Jag tänker positivt först nu då det är en väldigt välorganiserad skola. 

Det är väldigt nertryckt vad lärarna ska göra och biträdande rektorerna [---

] då blir min roll mycket tydligare [---] organisationen är ju a och o…”. 

 

Samtliga skolkuratorer upplever ett omfattande handlingsutrymme i mötet med eleverna och 

att de ser få hinder i vad som är möjligt i mötet med dessa. Exempel som nämns som 

begränsade för handlingsutrymmet i mötet med eleverna är främst tidsbristen. Skolkuratorerna 

upplever även att den relation som de kan få till eleverna skiljer sig från den som lärarna och 

andra yrkesgrupper på skolan har på olika sätt, bland annat eftersom de inte bedömer eleverna 

och har tystnadsplikt.  

 

F: ”Känner mig inte alls begränsad där faktiskt. Framförallt att jag inte ska 

bedöma dem…”. 

 

G: ”Jag tycker ändå att man kan göra mycket alltså [---] vi är så öppna för 

lösningar [---] finns ett behov så får man fixa till det. Jag använder ju alla 

mina kurser och utbildningar och all kunskap jag har för att hjälpa en elev. 

Den kompetensen har de ju inte naturligtvis”. 

 

Kommentar: Det framgår av vetenskaplig litteratur att socialarbetare i egenskap av 

gräsrotsbyråkrater har ett omfattande handlingsutrymme, samtidigt som de måste förhålla sig 

till ramar och riktlinjer i organisationen inom vilken de verkar (Evans, 2012). Faktorer som 

visat sig vara begränsande för handlingsutrymmet för socialarbetare i skolan är tidsbrist, 

avsaknad av resurser samt en hög arbetsbelastning vilket framgår i internationell forskning 

(Lee, 2012; Allen-Meares, 1994).  I studien som gjorts på australiska socialarbetare i skolan 

framgick det att dessa begränsande faktorer innebar att de inte kunde ägna sig åt preventivt 

arbete i den utsträckning de önskat (Lee, 2012). Vårt resultat visar på att skolkuratorerna har 

ett omfattande handlingsutrymme, men upplever inte att de på ett påtagligt sätt blev styrda av 

organisationens ramar och riktlinjer. Det som däremot framkom som begränsade för 

handlingsutrymmet för vissa var bland annat tidsbrist, hög arbetsbelastning, frustration över  
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en svårföränderlig organisation och bristande reflektionstid. Enligt vissa av 

intervjupersonerna är även en begränsande faktor för handlingsutrymmet bristande ramar och 

direktiv för det skolkurativa arbetet.  

 

I vetenskaplig litteratur beskrivs ett omfattande handlingsutrymme inte enbart vara något 

positivt eller negativt. Handlingsutrymmet uttrycks kunna vara positivt på så sätt att det bidrar 

till professionaliteten och till situationsstyrt arbete. Å andra sidan kan ett stort 

handlingsutrymme likväl bli ett hinder då detta kan öppna upp för godtyckliga bedömningar 

och medföra en osäkerhet hos klienten (Evans & Harris, 2004). Även skolkuratorerna 

understryker att ett omfattande handlingsutrymme kan vara såväl hjälpsamt som betungande. 

Nästan alla skolkuratorer har betonat att de har ett stort handlingsutrymme och de flesta 

menar att det är bärande för deras arbete och något de trivs med, medan andra menar på att det 

för med sig ett för stort ansvar som är utmanande att förlika sig med samt att de kanske inte 

alltid anser att de är berättigade detta ansvar.  

 

Olika socialarbetare använder handlingsutrymmet och formar sin yrkesroll på olika sätt. 

Samtidigt tenderar socialarbetare som är verksamma inom samma organisation att använda 

sitt handlingsutrymme på liknande sätt till följd av traditioner, normer och värderingar som 

råder på arbetsplatsen (Svensson et al., 2008). I människobehandlande organisationer beskrivs 

organisationskulturen som något som är av betydelse för hur arbetet bedrivs av de anställda. I 

litteraturen framgår att tydliga riktlinjer, mål och en vetskap om hur man ska förhålla sig till 

varandra inom verksamheten kan antas leda till en större tillfredställelse i arbetet vilket i sig 

skapar mer engagerade medarbetare (Eriksson-Zetterquist et al., 2006).  Intervjupersonerna i 

denna studie verkar använda sig av handlingsutrymmet på olika sätt. Alla intervjupersoner har 

uppgivit att målet med verksamheten är att se till att eleverna når kunskapsmålen och verka 

för en god psykosocial hälsa. Samtidigt skiljer det sig åt i hur de lägger upp sitt arbete för att 

nå dessa mål. En förklaring till att skolkuratorerna verkar använda handlingsutrymmet och 

arbeta på olika sätt skulle därmed kunna bero på flera faktorer så som tydligheten kring de 

olika skolkuratorernas uppdrag, hur riktlinjerna för det kurativa arbetet är utformade, 

personliga egenskaper hos kuratorerna samt hur väl den enskilda har internaliserat 

organisationskulturen på arbetsplatsen. Det kan tänkas sig att skolkuratorerna förhåller sig 

olika till organisationskulturen. För vissa av de som upplever otydliga mål och riktlinjer från  
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ledningens sida har detta lett till ett ökat engagemang och en upplevelse av att de själva får 

bestämma hur de vill lägga upp arbetet. Detta kan innebära att de hittar nya sätt att bedriva 

arbetet på, medan vissa utsagor istället visar på att otydligheten kring uppdraget leder till ett 

mindre engagemang och färre egna initiativ från skolkuratorerna. 

 

I människobehandlande organisationer utövar ledningen kontroll över de anställda likväl som 

över de anställda utövar kontroll över klienterna de möter. Skolan, vilken är en 

människobehandlande organisation, är byråkratisk i sin struktur och kan vara kontrollerande 

gentemot eleverna (Hasenfeld, 2010). Som beskrivits ovan anser inte skolkuratorerna i 

föreliggande studie att de är begränsande i sitt handlingsutrymme i mötet med eleverna. 

Vidare anser de sig inte kontrollera eleverna på samma sätt som lärarna då de inte måste sätta 

betyg vilket de uppger är en form av kontroll av eleverna, utan menar att de främst kan rikta 

in sig på det relationella arbetet. De menar att denna enda form av kontroll som är möjlig att 

urskilja skulle kunna antas vara att de är skyldiga att följa nationell lagstiftning och därmed 

kan tänkas använda sig av anmälningsplikten enligt 14 kapitlet 1 § Socialtjänstlag (SFS 

2001:453).  

 

6.3.2 Skolkuratorernas upplevelse av att bli kontrollerad i sitt arbete 

De flesta av skolkuratorerna anser sig inte bli kontrollerade i sitt arbete mer än den 

uppföljning som sker på utvecklingssamtal, genom en dialog och det som tas upp på 

elevvårdskonferenserna. Vidare upplever de flesta att det är rektorerna som har det sista ordet 

men att skolkuratorerna åsikter tas på allvar och att det sällan blir en motsättning mellan 

skolkuratorerna och rektorerna.  

 

A: ”Ja det följs väl upp av min chef kan man väl säga. Formellt på 

utvecklingssamtal och sådär, men sen har vi ju en dialog…”. 

 

B: ”Jag gör själv en sammanställning på sommarlovet kring vad jag gjort 

och se hur fördelningen har varit mellan vissa typer av möten och hur 

många samtal jag haft. Men det gör jag för min egen skull, det är det ingen 

som efterfrågar”. 
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G: ”Ja, eller alltså vi har elevhälsoteamet [---] man får jobba som sjutton  

 

här. Det ska redovisas då. Och så förs det till protokollet vad som är gjort”.  

J: ”Jag hade medarbetarsamtal i går och vi pratade just om det här med att 

han kommer inte lägga sig i [---] nej men lite så där att tilltron är jäkligt 

viktig. Har man, eller vet att man har en tilltro, då kommer man inte ha 

någon som övervakar och kontrollerar vad man gör”. 

 

Kommentar: Förhållandet mellan handlingsfrihet och bundenhet till organisation är 

karaktäristiskt för gräsrotbyråkratier (Johansson, 2007; Lipsky, 2010). I praktiken är det 

emellertid svårt att kontrollera det arbete socialarbetare utför bland annat på grund av den 

autonomi de besitter (Evans & Harris, 2004). Skolkuratorerna är gräsrotsbyråkrater och måste 

därmed förhålla sig till denna balans, däremot visar studiens resultat att möjligheterna till att 

själva lägga upp sitt arbete är stora och en övervägande del av arbetet och att de 

kontrollerande och styrande aspekterna är begränsade. Detta kan möjligen förklaras med att 

de flesta inte upplever ett tydligt och avgränsat uppdrag samt inte upplever sig bli 

kontrollerade i vidare mån. De som inte upplever sig bli kontrollerade menar att det finns en 

svårighet i att kontrollera det arbete de utför med anledning av att den största delen av arbetet 

är mellanmänskligt samt att kuratorerna oftast är de enda som sitter på kompetensen kring det 

kurativa arbetet och att det därför blir svårt för andra att ifrågasätta det. 

 

I människobehandlande organisationer efterstävas en balans mellan kontroll av de anställda 

och handlingsutrymme hos dessa då det bör finnas en förutsägbarhet i det arbete som bedrivs 

men också finnas möjligheter till ett självständigt arbete (Sosin, 2010). I 

människobehandlande organisationer liksom i arbete inom gräsrotsbyråkratier föreligger alltså 

alltid ett förhållande mellan kontroll och ena sidan och autonomi å andra sidan, men vad som 

blivit klart såväl genom litteraturgenomgången och i intervjuerna är att detta förhållande 

varierar beroende på i vilket sammanhang man är verksam i. För skolkuratorerna i 

föreliggande studie är det som nämnts övervägande autonomin som kännetecknar deras 

arbete.  

 



Stockholms universitet                                                                             Jasmine Esch-Ekström 
Institutionen för socialt arbete                                                                            Isabella Roovete 
Socionomprogrammet allmän inriktning                                                                              S6A                                                                  
HT 2013                                                                                                               

  53 53 

 

6.3.3 Balansen mellan avsatta resurser och den kurativa verksamheten 

Det råder delade meningar hos skolkuratorerna om huruvida det finns en balans mellan 

avsatta resurser och kraven på den kurativa verksamheten eller inte. Vissa känner inte av  

 

några hinder och har möjlighet att köpa in material, gå upp i arbetstid vid behov samt ser en 

möjlighet till fortbildning. Andra uppger däremot att de känner en stor begränsning i att tiden 

inte räcker till och att skolans budget för den kurativa verksamheten är ett hinder.  

 

C: ”Ja det behövs mer resurser helt klart till min roll [---] balansen, det 

finns ingen balans…”. 

 

J: ”Vi är 200 elever fler idag än när jag började, men vi är också en kurator 

till så där så det är klart att vi har lagt pengar på den liksom service- eller 

stödorganisationen”. 

 

Vad flera nämner är att de vill få mer fortbildning för att utvecklas i sin profession och driva 

den kurativa verksamheten framåt. Bland annat nämns en önskan av flera om att få 

handledarutbildning med anledning av att de upplever att de har en handledarroll på skolan. 

Huruvida skolkuratorerna har möjligheter till fortbildning varierar från skola till skola. Många 

av dem får emellertid själva framföra sina behov för ledning, då ledningen inte aktivt erbjuder 

kompetensutveckling.  

 

B: ”Den finns men jag får vara väldigt restriktiv. Alla kommuners 

gratisutbildningar dem får jag gå, så det är inga problem med att komma 

ifrån skolan. Men jag har aldrig frågat efter dyra utbildningar eller 

seminariedagar. Det känns i och med att vi alltid har ont om pengar, så har 

jag valt bort det…”.  

 

D: ”Det är väldigt konstigt att ha handledning med lärare som har gått 

många år på universitetet när jag själv inte har någon utbildning för det [---

] det här yrket är jättekonstigt egentligen, kuratorsyrket. Det är liksom för 

stort för vår utbildning kan jag känna…”.  
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Kommentar: Forskning har visat att avsatta resurser för elevhälsan varierar mellan olika 

kommuner och skolor med anledning av att organisatoriska förhållanden och andra 

förutsättningar skiljer sig åt (SOU 2000:19; Backlund, 2007). Alla elever i svenska skolor ska  

 

ha tillgång till en skolkurator som en del av elevhälsan, men i vilken utsträckning kuratorn ska 

finnas tillgänglig varierar bland annat till följd av skolornas storlek, antal elever och andra 

förutsättningar som råder (Skolverket, 2012). I och med begreppet ”tillgång till” möjliggörs 

dessa ovanstående variationer i elevhälsans utformning (Skolverket, 2012). Vilket även visat 

sig i praktiken för skolkuratorerna i vår studie då vissa av dem var anställda direkt av skolans 

rektor och andra via socialtjänst exempelvis. Vidare yttrade det sig på så vis att det varierade i 

om kuratorerna arbetade heltid på en skola eller om en skolkurator var verksam på flera olika 

skolor delat på en deltid alternativt heltid.  

 

I en internationell kontext beskrivs även där problematiken med bristande ekonomiska 

resurser för socialarbetare i skolan (Lee, 2012; Allen-Meares, 1994). En ojämn balans mellan 

kraven som ställs på verksamheten och resurserna som avsatts för den kan leda till svårigheter 

för socialarbetaren i skolan att använda sig av sitt handlingsutrymme (Evans & Harris, 2004).  

På grund av svårigheterna som kan uppstå av en obalans mellan kraven på verksamheten och 

de avsatta resurserna för den, kan handlingsutrymmet påverkas. Av den anledningen är det 

essentiellt att skolkuratorn inte åsidosätter vikten av den professionella utvecklingen genom 

exempelvis fortbildning (D-Wester, 2005). Då kunskap inte är något statiskt utan ständigt 

förändras är det betydelsefullt att skolkuratorn håller sig ajour inom kunskapsfältet (Svensson 

et al., 2008). I en av statens offentliga utredningar framkom att det råder en ökning hos elever 

gällande oro och stress. Skolkuratorn behöver därför medel för att bemöta den ökade 

problematiken vilket kan göras genom kompetensutveckling.  Emellertid finns inte tillräckligt 

med ekonomiska resurser för den kurativa verksamheten i flera kommuner och skolor (SOU 

2000:19; Backlund, 2007). Skolkuratorerna i föreliggande studie menar även de att det är 

viktigt med professionsutveckling och att hålla sig uppdaterad inom området.  Samtidigt 

upplevde flera av skolkuratorerna att en hög arbetsbelastning var en anledning till att 

möjligheterna till professionsutveckling bortprioriterades. Vissa menar att de saknar 

möjligheter till fortbildning och att det är en del kunskaper som de skulle vilja komplettera 

med, medan andra däremot menade att det finns en bra balans och att de får möjlighet till  
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fortbildning och kompetensutveckling eller att de inte anser sig behöva mer kunskaper än vad 

de för nuvarande har.  

 

6.4 Sammanfattande kommentar 

Studiens tre frågeställningar flätas samman på så sätt att en skolkurators handlingsutrymme 

kan påverkas såväl positivt som negativt av uppdraget och dess tydlighet. Handlingsutrymmet 

påverkas även av den pedagogiska kontext skolkuratorn är verksam i. Detta har behandlats i 

resultat- och analysdelen ovan, vilket följs av en sammanfattande analys som syftar till att 

explicit förklara hur frågeställningarna är av betydelse för varandra. Nedan följer därmed en 

sammanfattande analys vilken syftar till att väva samman de olika delarna av analysen. 

 

Inledningsvis tycks uppdraget och dess tydlighet påverka skolkuratorernas handlingsutrymme 

och har betydelse för hur de använder detta. I studiens resultat framgår att majoriteten av 

kuratorerna upplevde sig sakna ett tydligt formulerat uppdrag ovanifrån, gällande hur det 

kurativa arbetet ska bedrivas. Det var oftast klart för skolkuratorerna själva vad de anser 

omfattas av uppdraget men det var inte alltid lika tydligt för övriga på skolan. Det vagt 

formulerade uppdraget ovanifrån medförde att skolkuratorerna, ibland tillsammans med 

elevhälsoteamet, utformade verksamhetsmålen och arbetade med de arbetsuppgifter som de 

ansåg var mest väsentliga för att uppnå målen. Skolkuratorerna har stora möjligheter att själva 

lägga upp sitt arbete vilket är en indikation på att de har ett omfattande handlingsutrymme i 

den aspekten. Hur de använder sig av det handlingsutrymmet som förelåg varierade mellan 

skolkuratorerna och de visade sig även att de formade sin roll på olika sätt och tog olika 

mycket egna initiativ. Det har framkommit att de flesta upplevde att de fick vara med och 

utforma verksamhetsmålen och till mångt och mycket själva bestämma hur de skulle arbeta 

för att nå målen. Detta ger upphov till att den kurativa verksamheten får olika karaktär 

beroende på individuella egenskaper hos skolkuratorerna samt hur de förhåller sig till 

uppdraget och vilka ekonomiska förutsättningar som råder. Vissa valde att till största del rikta 

in sig på akutstyrt arbete med främst enskilda samtal medan andra begränsade denna del och 

fokuserade på förebyggande arbete. Då verksamhetsmålen inte var tydligt formulerade 

ovanifrån bidrog det till att många pedagoger på skolan inte var införstådda med vilka 

arbetsuppgifter som ingår i kuratorsarbetet. Konsekvenserna av detta kan ses som att många 

av skolkuratorerna upplevde att de förväntades genomföra arbetsuppgifter som de själva inte  
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ansåg falla inom ramen för deras arbete. Vissa av skolkuratorerna valde att utföra uppgifterna, 

även om de flesta betonade att det är av vikt att vara gränssättande och tog därför inte på sig 

att utföra dessa arbetsuppgifter.  

 

Även om flera skolkuratorer i studien inte ansåg att det var några problem med att verka i en 

pedagogisk kontext menade alla att de hade en solitär roll med anledning av att de har ett 

annat arbete och uppdrag än resterande på skolan. Handlingsutrymmet tycks alltså påverkas 

av att skolkuratorerna själva bedriver kurativt arbete på skolan. Att verka i en pedagogisk 

kontext innebär att det sociala arbetet på skolan måste förhålla sig till dess huvudsakliga mål 

vilket är att se till att eleverna uppnår de kunskapsmål som föreligger. Arbetssituationen 

verkar enligt skolkuratorernas utsagor som komplex vilket kan tolkas som att det sociala 

perspektivet prioriteras i mindre utsträckning på en skola vilket i sig kan vara begränsande för 

handlingsutrymmet. Det framgår vidare av resultatet att skolkuratorer framhållit schemalagd 

undervisning som hämmande för deras handlingsutrymme då det finns en begränsad möjlighet 

för schemabrytande verksamhet. Att ha en solitär roll kan emellertid även tänkas vidga 

handlingsutrymmet då skolkuratorerna oftast är de enda i skolan med sin kompetens. Flera av 

skolkuratorerna poängterade att de blev lyssnade på, att deras perspektiv togs på allvar och att 

de ansågs ha en unik kompetens vilken gav upphov till att de kunde använda sitt omfattande 

handlingsutrymme som yttrade sig genom en stor handlingsfrihet.  

   



Stockholms universitet                                                                             Jasmine Esch-Ekström 
Institutionen för socialt arbete                                                                            Isabella Roovete 
Socionomprogrammet allmän inriktning                                                                              S6A                                                                  
HT 2013                                                                                                               

  57 57 

 

7. Diskussion 

7.1 Kapitlets disposition 

Avsnittet inleds med att uppsatsens viktigaste resultat presenteras och diskuteras. Därefter 

redogörs för reflektioner över forskningsprocessen och avslutas med förslag på framtida 

forskning.  

 

7.2 Uppsatsens viktigaste resultat 

Föreliggande studie har behandlat två delar vilka syftat till att undersöka skolkuratorernas 

upplevelse av att bedriva en kurativ verksamhet i en pedagogisk kontext samt hur de upplever 

sitt handlingsutrymme. Dessa har besvarats genom en tematiserad analys av intervjuerna 

kopplade till tidigare forskning och den valda teoretiska referensramen.  

 

Den inledande frågeställningen har givit svar på hur skolkuratorerna uppfattar deras uppdrag 

och dess tydlighet och resultatet är i linje med tidigare forskning avseende vad de arbetar med 

och vilka mål verksamheten strävar efter (Lee, 2012; SOU 2000:19; Guvå, 2009; D-Wester, 

2005). Då den kurativa verksamheten verkar skilja sig åt på olika skolor i avseende vilka 

arbetsuppgifter som bedrivs, kan detta tänkas påverka bilden av den kurativa verksamheten 

och vad eleverna på respektive skola tror att de kan få hjälp med av kuratorn.  En förklaring 

till varför den kurativa verksamheten skiljer sig mellan skolorna kan vara att det inte verkar 

finnas något tydligt verksamhetsmål och uppdrag för skolkuratorer generellt. Skolkuratorer 

har varit verksamma i svenska skolor sedan mitten av 1900-talet (Guvå, 2009). Att 

skolkuratorernas uppdrag i föreliggande studie är vagt formulerat och att det inte finns något 

entydigt uppdrag vare sig nationellt, kommunalt eller i skolorna kan därmed anses vara 

anmärkningsvärt. Många av skolkuratorerna menar att det inte verkar finnas en förståelse för 

det arbete som kuratorerna bedriver avseende hur verksamheten arbetar bland lärare och 

övriga på skolan. Det kan te sig förvånande att skolkuratorers uppdrag är otydligt formulerat 

då det finns en lång tradition av skolkurativt arbete och kuratorer har varit verksamma på de 

flesta svenska skolor i över ett halvt sekel.  

 

Studiens andra frågeställning har berört skolkuratorernas upplevelser av att bedriva socialt 

arbete i en pedagogisk kontext. Det framgår tydligt att ett arbete som skolkurator innebär  
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mycket självständigt arbete och en solitär roll. För att jämföra detta med forskning är en 

solitär profession något som skildrats som vanligt förekommande i yrken som bedrivs i en 

kontext där kollegorna har en annan utbildnings- och yrkesbakgrund än en själv (Moberg, 

2008: Dupper, 2003). Det märks i föreliggande resultat att vissa verkar trivas bättre med att 

verka i ett sådant sammanhang och att det är utvecklande för dem. Andra tycks däremot 

fokusera på svårigheterna som följer av en solitär profession. En slutsats kan dras att en 

förutsättning för att bedriva socialt arbete i skolan är att den verksamme uppskattas och 

integreras i organisationen samt att denne inte enkom bedriver det sociala arbetet själv utan 

har någon att diskutera och involvera i arbetet. Om man inte har detta finns det stora risker att 

den anställda upplever att den är ensam inom organisationen den verkar i. Utöver detta så kan 

en annan tänkbar anledning till att vissa trivs bättre med det självständiga arbetet som den 

solitära professionen för med sig är att man är klar över sig själv och ha en väl utvecklad 

yrkesidentitet. Detta är även något skolkuratorerna har poängterat som viktigt, vilket kan 

kopplas till att de flesta som väljer ett yrke med de förutsättningar som föreligger för 

exempelvis en skolkurator hanterar ett sådant sammanhang och att verka i en sådan kontext.  

 

Till följd av att kuratorsyrket är ett exempel på en profession med ett otydligt definierat 

uppdrag, ett arbete som bedrivs självständigt och åtskiljt från personer med samma 

utbildnings- och yrkesbakgrund som en själv, kan denna typ av arbete anses passa bättre för 

de som föredrar självständigt arbete och trivs i en solitär roll med mycket eget ansvar vilket 

även framgår av litteratur (D-Wester, 2005; Dupper, 2003). De skolkuratorer som understrukit 

att de trivs i denna position tycks vi se ha ett positivt förhållningssätt gentemot organisation 

de är verksamma i. Kanske är det så att de som är mest positiva till sin roll är de som verkar i 

en skola där det sociala arbetet prioriteras, uppskattas och har en bra balans mellan kraven på 

den kurativa verksamheten och dess avsatta resurser.  

 

Studiens tredje och sista frågeställning har berört skolkuratorernas tankar kring deras 

handlingsutrymme inom den kurativa verksamheten. Vi kan se att dessa främst resonerat kring 

handlingsutrymme rörande aspekter kring vilka möjligheter de själva har att lägga upp arbetet 

på. En slutsats som skulle kunna dras är att de som ansåg att de hade ett extra stort 

handlingsutrymme och som verkligen trivdes med rollen att bedriva självständigt arbete, 

också såg till att använda resurserna till fullo och ständigt sträva efter den kurativa  
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verksamhetens utveckling. Socialarbetare beskrivs ha ett omfattande handlingsutrymme, 

samtidigt som dessa också måste förhålla sig till de riktlinjer som återfinns i organisationen 

(Evans, 2012). Skolkuratorerna tycks inte ha lagar som hindrar dem i deras arbete, inte ha 

särskilt tydliga riktlinjer att förhålla sig till och de verkar inte heller bli kontrollerade i någon 

vidare mån. Handlingsutrymmet kan tänkas påverkas såväl positivt som negativt av detta och 

även i vetenskaplig litteratur framhålls handlingsutrymme vara något som innefattar såväl 

positiva som negativa komponenter (Evans & Harris, 2004).  Även om alla skolkuratorerna 

ansåg att de har ett stort handlingsutrymme kan vi se att användandet av detta i arbetet 

varierade mellan olika skolor. Det kan även tänkas vara så att lärare och skolkuratorer har 

olika handlingsutrymme även om de arbetar på samma skola till följd av att de dels har olika 

uppdrag, andra arbetsuppgifter än kuratorerna samt ytterligare förutsättningar som föreligger.  

 

Enligt oss tycks vi se att vissa av skolkuratorerna valde att se det vaga uppdraget som en 

möjlighet till att använda handlingsutrymmet för att forma ett innehållsrikt uppdrag med 

varierade arbetsuppgifter. Andra tycks däremot ha upplevt det som begränsande med ett vagt 

uppdrag och trots att de upplevde sig ha ett stort handlingsutrymme formade de uppdraget till 

att innefattas av färre uppgifter. Vi tänker att det kan finns många tänkbara förklaringar till 

varför kuratorerna hanterar uppdraget olika. Faktorer som kan bidra till detta kan exempelvis 

vara tidigare yrkeserfarenhet, livserfarenhet, personliga egenskaper samt förhållningssätt till 

organisationen. Även det faktum att vissa skolor hade många elever, begränsade ekonomiska 

resurser och eventuellt annan problematik kan ha påverkat på så sätt att skolkuratorerna fick 

en högre arbetsbelastning och därför valde att lägga vikt vid olika delar av arbetet.   

 

7.3 Reflektioner över forskningsprocessen 

En kvalitativ ansats har använts för att undersöka studiens syfte och besvara 

frågeställningarna vilket har skett genom intervjuer med skolkuratorer verksamma i 

Stockholmsområdet. Den tematiserade analysen av empirin har gjort det möjligt att belysa 

skolkuratorernas egna upplevelser. Avsikten har inte varit att ge en exakt bild av verkligheten 

då syftet var att undersöka skolkuratorernas egna upplever av hur det kan vara att verka i en 

pedagogisk kontext och hur handlingsutrymmet upplevs. Detta är något vi med föreliggande 

studie kan säga något om. 
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Det kan finnas en viss komplexitet i att forska kring ett område som är relativt outforskat då 

studiens resultat kan ha påverkats på så sätt att det finns begränsat med tidigare forskning på 

området att göra jämförelser med. Detta är något vi haft i beaktande i genomförandet av 

studien vilket inneburit att fokus även lagts vid den teoretiska referensramen vilket motiverat 

analyser av materialet. Det teoretiska begreppet handlingsutrymme har genomsyrat studiens 

alla delar då vi ämnade undersöka handlingsutrymmet hos en grupp som har ett annat uppdrag 

än övriga verksamma. Vidare tycks de ha ett odefinierat uppdrag ovanifrån och verkar inom 

ett organisatoriskt sammanhang där deras yrkestillhörighet utgör en minoritet av de 

verksamma. Kuratorer är i egenskap av skolanställda gräsrotsbyråkrater och verkar i en 

människobehandlande organisation (Lipsky, 2010; Hasenfeld, 2010). Teorier om 

gräsrotsbyråkratier har därmed givit oss en ökad förståelse för den position de har i skolan. 

Teorier om människobehandlande organisationer har vidare kunnat vidga förståelsen för det 

sammanhang som skolkuratorer är verksamma i samt kunnat hjälpa oss att förstå deras 

yrkesroll och det arbete de bedriver, speciellt gällande aspekter av deras handlingsutrymme i 

skolan. 

 

Genom en halvstrukturerad intervjuguide kunde alla delteman behandlas. Formen för 

intervjuguiden gav emellertid upphov till att skolkuratorerna berörde ämnen som föll utanför 

studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna medförde därför en omfattande empiri vilket 

innebar att endast en begränsad del av materialet kunde lyftas fram. Vidare kan detta ha 

inneburit för resultatet att många kopplingar och slutsatser mellan de olika teman som 

förekom i intervjuguiden inte kunde göras. En mer strukturerad intervjuguide hade därmed 

kunnat gå mer djupgående på vardera deltema och minska risken för att få fram ett för utspritt 

material. Hade en kvantitativ ansats används för föreliggande studie hade fler 

intervjupersoners tankar kring valt ämne kunnat lyftas. Däremot hade det varit svårare att 

undersöka skolkuratorernas subjektiva upplevelser och följa upp med följdfrågor formade 

efter intervjupersonernas svar, vilket motiverar den kvalitativa ansatsen.  

 

7.4 Förslag på framtida forskning 

Forskning om skolkuratorer och deras arbetssituation är för närvarande inte särskilt 

omfattande. Detta föranleder många frågor som motiverar vidare forskning på området, och 

all forskning om skolkuratorer kan därmed tänkas tillföra något till forskningsfältet. Vad som  
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motiverade föreliggande studie är att det finns begränsad forskning kring skolkuratorers 

handlingsutrymme och upplevelse av att verka i en pedagogisk kontext, såväl nationellt som 

internationellt. Föreliggande studie bidrar således till forskningsfältet på sätt att vi belyst 

skolkuratorer som grupp vilken till viss del negligerats tidigare, speciellt avseende frågor som 

belysts i denna studie. I och med att studiens resultat har visat på att skolkuratorers uppdrag 

skiljer sig åt och är förhållandevis otydligt formulerat ovanifrån kan det argumenteras för att 

det är av värde att det kurativa arbetet blir mer välorganiserat och att uppdraget tydliggörs.  

Detta för att kunna bidra till verksamhetsutvecklingen och att kuratorernas roll i 

organisationen förstärks och blir tydligare samt att det tydliggörs vad det kurativa arbetet 

syftar till och arbetar med vilket minskar risken för ifrågasättande av andra. Detta skulle 

vidare kunna innebära en förstärkt legitimitet för socialt arbete i skolan. 

 

Det behövs mer forskning gällande detta, men andra intressanta aspekter att undersöka vidare 

är enligt vår mening vidare jämförelser mellan exempelvis manliga och kvinnliga 

skolkuratorer, kuratorer verksamma i storstad respektive småstad samt skillnader mellan olika 

arenor där kurativt arbete bedrivs exempelvis mellan skolkuratorer och sjukhuskuratorer. Vi 

har vidare sett att den kurativa verksamheten skiljer sig åt mellan olika skolor och vi tänker att 

en av anledningarna till detta är i vilken regi skolan drivs. Därför vore det av värde att forska 

vidare i skillnader och likheter i det kurativa arbetet som bedrivs i kommunala skolor och 

friskolor. Då dessa jämförelser föll utanför studiens syfte har detta inte undersökts, därmed 

finner vi det betydelsefullt att i framtida forskning göra dessa jämförelser. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Vi heter Isabella Roovete och Jasmine Esch-Ekström och läser vid Institutionen för socialt 

arbete vid Stockholms Universitet. Vi ska under höstterminen 2013 skriva vår C-uppsats där 

vi ämnar belysa skolkuratorers handlingsutrymme. Med handlingsutrymme menar vi hur 

verksamhetsmål, de avsatta resurserna och lagstiftning tillsammans med professionen och den 

enskilde socionomens kunskap utgör handlingsutrymmet. Vi tänker oss således att det är 

handlingsutrymmet som påverkar vad skolkuratorn kan göra i sitt arbete och hur denne sedan 

förhåller sig till de möjligheter och hinder som finns i genomförandet av arbetet.  

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka skolkuratorernas upplevelse av att bedriva en 

kurativ verksamhet i en pedagogisk kontext samt hur de upplever sitt handlingsutrymme. För 

att uppnå syftet utgår vi från frågeställningarna som följer nedan.  

 

 Frågeställningar 

 

 Hur upplevs kuratorsverksamhetens uppdrag och dess tydlighet bland 

skolkuratorerna? 

 Hur upplever skolkuratorerna att det är att bedriva socialt arbete i en pedagogisk 

kontext?  

 Hur tänker skolkuratorerna kring deras handlingsutrymme inom den kurativa 

verksamheten? 

 

Samtliga som samtyckt till att medverka i studien kommer att anonymiseras i uppsatsen och 

ni har när som helst under studiens gång möjlighet att avbryta ert deltagande. Vidare kommer 

det insamlade materialet endast att användas för vårt forskningsändamål. 

Varje intervju kommer att ta cirka en timme i anspråk och ni får gärna komma med förslag om 

en tid och plats som passar er. Vi har för avsikt att spela in intervjuerna för att kunna 

transkribera dem i sin helhet. Efter uppsatsens slut kommer vi förverka allt inspelat material. 

För övrigt kommer allt material och information som framkommit under intervjuerna 

behandlas med försiktighet för att tillförsäkra er konfidentialitet.  
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Har ni några frågor innan eller efter intervjun vänligen kontakta oss på: 

Isabella Roovete  

Mail: isabella.roovete@hotmail.com 

 

Jasmine Esch-Ekström 

Mail: jasmine.esch@hotmail.com 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

Isabella Roovete och Jasmine Esch-Ekström 

 

Handledare: Emelie Shanks 

Mail: emelie.shanks@socarb.su.se 

Stockholms Universitet  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

 Eftergymnasial utbildning och yrkeserfarenheter som har relevans för socialt arbete? 

 Hur lång tid har du arbetat som kurator? Antal år på nuvarande skola? 

 

Skolkuratorns uppdrag och yrkesroll 

 Hur skulle du kortfattat beskriva ditt uppdrag på skolan? 

 Hur upplever du tydligheten kring skolans verksamhetsmål i det kurativa arbetet?  

 På vilket sätt upplever du att lagar och riktlinjer yttrar sig i ditt arbete? 

 Hur ser du på din egen roll och ditt ansvarsområde i arbetsgruppen? 

 Hur upplever du att det är att representera det sociala arbetet i skolan? 

 

Handlingsutrymme 

 Hur tänker du kring ditt handlingsutrymme? 

 Vem bestämmer hur du ska lägga upp det kurativa arbetet? 

 Hur skulle du beskriva dina möjligheter att självständigt styra ditt arbete? 

 På vilket sätt bidrar respektive försvårar organisationen dessa möjligheter? 

 Kontrolleras eller följs ditt arbete upp av någon?  

 

Avsatta resurser 

 Hur skulle du beskriva balansen mellan kraven på kuratorsverksamheten och 

resurserna som avsatts för den? 

 Hur påverkar de avsatta ekonomiska resurserna kuratorsverksamheten på din skola? 

 

Mötet med eleverna 

 Hur yttrar sig handlingsutrymmet i mötet med eleverna? 

 Vad skiljer relationen skolkuratorn har till eleverna jämfört med andra yrkesgrupper på 

skolan? 
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Kunskap och utvecklingsmöjligheter inom professionen   

 Vilka kunskaper upplever du att du skulle vilja komplettera med för att utvecklas i ditt 

arbete? 

 Vad finns det för möjligheter för fortbildning för dig?  

 

Stöd i arbetet 

 Hur upplever du stöd och uppbackning från ledning och kollegors sida i ditt arbete? 

 Upplever du att du får den återkoppling du behöver för att kunna utvecklas i din roll 

inom organisationen? 

 Berätta om vilka möjligheter du har till professionell handledning där du kan 

reflektera över din arbetssituation?  

 

Övrigt 

 Har du något du vill tillägga? 

 Kan vi kontakta dig för eventuella kompletterade frågor? 

 


