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1. Inledning 

Allt fler ungdomar provar narkotikaklassade preparat vilket kan vittna om en 

attitydförändring hos ungdomar gentemot narkotika. Leifman (2013:11f) menar 

att användningen av alkohol har minskat men däremot har användningen av 

droger, framför allt cannabis, ökat. Svensk narkotikapolitik syftar till att sprida 

uppfattningen om att all narkotikaanvändning är farlig och olaglig. Vad gäller 

narkotikaanvändandet i Sverige talas det aldrig om ett kulturellt eller socialt 

accepterat bruk utan all användning klassas som missbruk. (Olsson 1997:8)  

Att redovisa kommunens namn är relevant då det i Norrköpings kommun har det 

skett en ökning av droger som säljs via Internet, så kallade nätdroger. Samtidigt 

är cannabis fortfarande den vanligast förekommande drogen bland 

gymnasieelever (IBL 1). Den ökade droganvändningen i kommunen motiverar 

vårt val att undersöka hur skolkuratorer arbetar drogförebyggande i Norrköpings 

kommun. Vi har efter samtycke från samtliga informanter valt att redovisa 

vilken kommun studien genomförts i. 

Arbetet mot droganvändandet hos gymnasieelever tar ofta lång tid då 

molekylsammansättningen ständigt ändras vilket gör att drogen inte längre 

klassas som narkotika (IBL 2). Drogerna är således även svåra att upptäcka vid 

olika drogtester, då drogerna ständigt ändrar molekyluppsättning och 

drogtesterna inte har möjlighet att utvecklas i samma takt. Detta leder till att 

drogtesterna kan visa negativt trots att ungdomarna är drogpåverkade. (Van Pelt 

2012:12; IBL 2)  

Något som ytterligare försvårar skolkuratorernas drogförebyggande arbete med 

dessa gymnasieelever är att synen på droganvändandet är förändrad då en del 

gymnasieelever inte uppfattar sitt beteende som problematiskt och därmed inte 

heller är mottagliga för insatser (von Greiff 2008:20f). Den ökade användningen 

av droger bland gymnasieeleverna, enligt ovanstående källor, tolkar vi som ett 

socialt problem vilket utgör ett motiv till att undersöka hur skolkuratorerna 

bemöter denna problematik genom det drogförebyggande arbetet. Backlund 

(2007:19) menar att skolkuratorn utgör det sociala arbetets huvudsakliga 

representant i gymnasieskolan och fyller därav en viktig funktion för att 

förebygga utvecklingen av droganvändande i samverkan med andra 

samhällsinstanser.  

Vårt intresse ligger i att fånga skolkuratorernas beskrivning av hur de arbetar 

drogförebyggande och hur samverkan organiseras på de olika gymnasieskolorna 

i Norrköpings kommun. Att belysa hur skolkuratorerna beskriver det 

drogförebyggande arbetet motiveras av att de utifrån ovanstående beskrivning 

fyller en viktig funktion i att förebygga ett samhällsaktuellt socialt problem.   
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1.2 Studiens disposition  

I inledningskapitlet presenterar vi vårt uppsatsämne samt studiens syfte och 

frågeställningar. I denna del benämner vi även de avgränsningar som gjorts och 

presenterar centrala begrepp för studien. Vidare ger vi bakgrundsinformation om 

studiens ämne för att ge läsaren en djupare förståelse för studiens syfte. Detta 

efterföljs av en redogörelse för forskningsläget inom drogförebyggande arbete 

och skolkuratorers samverkan med andra professioner. Därefter presenterar vi 

studiens teoretiska del vilken utgörs av den nyinstitutionella teorin, teori om 

förebyggande arbete samt teori om gräsrotsbyråkrati. Dessa följs sedan av en 

redogörelse för hur teorierna kommer att användas för att senare analysera 

resultatet. I metodkapitlet presenteras våra metodologiska överväganden samt en 

diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. Därefter för vi en etisk 

diskussion. I resultatkapitlet presenteras skolkuratorernas utsagor för att senare 

tolkas utifrån de ovannämnda teorierna och den tidigare forskningen i vår 

analysdel. I diskussionen för vi en diskussion kring resultatet, metoden samt en 

kritisk diskussion följt av förslag till fortsatta studier. I den avslutande delen 

återfinns referenser samt informationsbrev och intervjuguider som bilagor.  

1.3 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att belysa hur skolkuratorer på gymnasieskolor i 

Norrköpings kommun beskriver att de arbetar drogförebyggande. Syftet är 

vidare att undersöka hur skolkuratorerna beskriver samverkan med andra 

samhällsinstanser och sitt handlingsutrymme inom det drogförebyggande 

arbetet. 

1.4 Frågeställningar 

 På vilket sätt beskriver skolkuratorerna att de arbetar förebyggande mot 

droganvändande bland gymnasieeleverna? 

 Vilket handlingsutrymme beskriver skolkuratorerna att de har i det 

drogförebyggande arbetet? 

 Hur beskriver skolkuratorerna att samverkan med andra professioner 

organiseras och praktiseras vad gäller det drogförebyggande arbetet på 

gymnasieskolorna? 

1.5 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss från att skriva om uppkomsten till att ungdomarna väljer att 

prova droger. Begreppen risk- och skyddsfaktorer benämns av våra informanter 

men vi avgränsar oss från att beskriva dess innebörd ytterligare. Vi kommer att 

belysa skolkuratorernas subjektiva upplevelser av hur de arbetar 

drogförebyggande, hur de upplever sitt handlingsutrymme samt hur de upplever 

samverkan med andra professioner. Vi avgränsar oss därmed från att vidare 

undersöka de andra professionernas upplevelse av denna samverkan. Således 

kommer vi inte att undersöka hur samverkan mellan organisationerna faktiskt 
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praktiseras. Intervjuerna genomförs med skolkuratorer från gymnasieskolor i 

Norrköpings kommun och vi avgränsar oss således från att genomföra intervjuer 

med skolkuratorer i andra kommuner eller i grundskolor. Vår avgränsning 

grundar vi i att vår studie syftar till att ge en beskrivande bild av situationen 

snarare än att jämföra situationen med andra kommuner eller skolor. 

1.6 Centrala begrepp 

Vi kommer nu att redogöra för centrala begrepp som används i vår studie för att 

tydliggöra vår användning och definition av begreppen.  

1.6.1 Droger 

Vid användandet av begreppet droger syftar vi på de ämnen som Nordegren och 

Tunving (1997:123ff) beskriver påverkar det centrala nervsystemet och kan 

ändra sinnesstämningen, varseblivningen och medvetandet. Ordet droger 

kommer i denna studie användas synonymt med ordet narkotika. Vi kommer att 

använda oss av det vidare begreppet droger då vi i vår studie även syftar på 

bland annat nätdroger som ännu inte blivit narkotikaklassade men har samma 

påverkan på det centrala nervsystemet. Utifrån den definition av droger vi 

använt syftar vi inte till att undersöka det förebyggande arbetet gentemot alkohol 

och tobak. 

1.6.2 Prevention och förebygga 

Sahlin (2000:23) menar att förebyggande insatser syftar till att motverka att 

problem uppstår och att ta itu med redan uppkomna problem. Vi har valt att 

använda begreppen prevention och att förebygga synonymt då båda syftar på 

tidiga åtgärder och att förhindra en skadlig utveckling.  

1.6.3 Skolkurator 

I vår studie används begreppet skolkurator när vi syftar på skolkuratorns 

profession samt vid återgivelse av deras beskrivningar. Ett undantag från detta är 

att skolkuratorn i analysen utifrån den nyinstitutionella teorin benämns med sin 

organisatoriska tillhörighet, det vill säga gymnasieskolan.  

1.6.4 Samverkan 

Samverkan innebär att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Samverkan 

och samarbete används ibland synonymt men till skillnad från samarbete ryms 

det någonting mer än bara ett tillfälligt möte eller interaktion i begreppet 

samverkan. Samverkan innebär en stadigare relation mellan minst två parter, 

exempelvis olika organisationer eller olika professioner. Samverkan ska även 

vara varaktig över tid, ska vara formell och deltagarna i samverkan ska ha ett 

gemensamt syfte. (Mallander 1998:136)  
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2. Bakgrund 

För att tydliggöra hur det drogförebyggande arbete är organiserat på 

gymnasieskolorna i Norrköping kommun kommer vi nu att presentera 

bakgrundsinformation kring ungdomars användande av droger, hur det 

drogförebyggande arbetet tidigare sett ut och varför samverkan med andra 

instanser är viktigt. Till en början beskrivs det drogförebyggande arbetet samt 

användandet av droger på en nationell nivå och i slutet presenteras situationen i 

Norrköping.  

2.1 Hur många ungdomar i Sverige har testat droger? 

I en undersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 

CAN, (2012:21) genomfört under 2011 svarade fyra procent av 

gymnasieeleverna att de använt droger den senaste månaden. 

Cannabisanvändningen är vanligast i åldersgruppen 18-29 år. Amfetamin är den 

näst vanligaste drogen, både för de som enbart testat och för de som är i ett 

aktivt missbruk. På tredje och fjärde plats kommer kokain och heroin. Heroin är 

vanligast bland tyngre missbrukare och kokain används av en mer utspridd 

grupp. Förutom cannabisanvändningen är det bland ungdomar även vanligt med 

nätdroger, så kallade syntetiska droger.  

2.2 Drogförebyggande arbete på nationell nivå 

Enligt Persson och Svensson (2005:35) har arbetet med förebyggande insatser 

och åtgärder för ungdomar har varit en central idé under hela 1900-talet. Sahlin 

(2000:11) menar att arbeta förebyggande är framåtsyftande och positivt då det 

innebär att en negativ utveckling och att problem som kan uppstå förhindras. 

Sahlin (2000:23) menar vidare att det förebyggande arbetet syftar både till att 

motverka att problem uppstår och att lösa ett redan existerande problem. 

Förutom att förebygga en negativ utveckling innebär det även att en positiv 

utveckling främjas. 

På 1960-talet utvecklades, enligt Caria (2013:6), den traditionella metoden som 

innebar att skolorna gav ungdomarna saklig information om potentiella skador 

och risker som ett droganvändande innebar. Grundtanken var att bedriva 

undervisning för att öka ungdomarnas medvetenhet om drogers risker och 

framhäva dess negativa konsekvenser. Detta skulle då leda till att eleverna 

byggde upp en negativ attityd gentemot droger för att inte vilja eller våga prova, 

vilket skulle minska användningen av droger.  

Enligt Naidoo och Wills (2007:52) införde regeringen år 1972 ANT-

undervisning i de svenska skolorna. ANT står för alkohol, narkotika och tobak 

och undervisning kring riskerna med att använda dessa preparat fanns med i 

läroplanen. År 2010 presenterade regeringen en ny strategi i Proposition 

2010/11:47 som även innefattade undervisning om doping. Strategin kallades då 

ANDT och baseras på forskning och beprövad erfarenhet vilken syftar till att 
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informera eleverna om riskerna med droganvändning. Persson och Svensson 

(2005:9) menar att skolan var en av de arenor som bedömdes vara viktigast att 

satsa på vad gäller förebyggande insatser. Det förebyggande arbetet syftar till att 

upplysa ungdomarna om de risker som drogkonsumtion innebär (Bergmark 

2002:338).  

D-Wester (2005:100f) menar att skolan är en del av det skyddsnät som finns i 

samhället för att fånga upp de ungdomar som riskerar att hamna i ett missbruk 

och medverka till att de får det stöd och den hjälp de behöver. Enligt Andersson 

och Anderberg (2013:8) bedrivs undervisningen i skolan då det är en naturlig 

mötesplats för elever och skolpersonal. Det som tas upp under undervisningen är 

baserat på vetenskaplig kunskap som syftar till att undanröja felaktig 

information som eleverna fått från annat håll. Enligt Hübinette (2012:14) är 

synen på elevers användande av droger inom skolan både tydlig och självklar, 

användandet ses som ett problem som ska förebyggas. Om en elev testat droger 

är en tidig upptäckt av narkotikabruket samt att få ett stopp på användandet det 

primära målet. Det handlar då om att stötta eleverna och motivera dem att bryta 

sitt narkotikabruk. Hübinette (2012:14) menar vidare att skolan har mycket att 

vinna på att arbeta förebyggande då droganvändandet kan medföra stora risker 

för både individen och skolmiljön. Persson och Svensson (2005:35) menar att 

förebyggande arbete är en god investering som lönar sig i framtiden.  

I skollag (2010:800) 2 kap. 25 § finns reglerat att det på varje gymnasieskola ska 

finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska verka förebyggande och hälsofrämjande och 

det ska finnas tillgång till en kurator. Akademikerförbundet SSR (2011a:3) 

beskriver att det vanligaste är att skolkuratorn är anställd på skolan med rektorn 

som närmaste chef. En annan organisationsform är att skolan använder sig av 

elevhälsoteam. I elevhälsoteam arbetar skolkuratorn oftast på flera skolor och 

tas in på tillfälliga uppdrag av rektorn. Enligt Skollag (2010:800) 2 kap. 25 § 

första stycket ska skolkuratorerna, som en del av elevhälsan, arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. Enligt Nordegren och Tunving (1997:366) är 

utvärderingen av det drogförebyggande arbetet i samhället begränsat och det är 

svårt att utläsa vad som faktiskt har gett effekt.  

Under 1990-talet började det bli allt mer synligt att det krävdes samverkan 

mellan organisationer och även samverkan över de organisatoriska gränserna för 

att kunna bemöta de komplexa behov som de olika organisationerna stöter på 

(Huxman & Vangen 2005:5). Under samma period hade organisationerna börjat 

bli mer specialiserade och nyanserade inom sitt område och därmed ökade också 

behovet av samverkan. Att finna former för samverkan innehöll en del 

svårigheter. Några av de svårigheter som organisationerna upplevde med 

samverkan var diffusa ansvarsområden, skilda sekretessnivåer samt otillräcklig 

tid för samverkan. (Mallander 1998:142f)  
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Samverkan i det drogförebyggande arbetet är viktigt för att kunna arbeta på ett 

effektivt och målinriktat sätt för att kunna bemöta de specifika behov 

gymnasieeleverna har. Samverkan mellan olika organisationer, såsom skola, 

socialtjänst och polis kan bidra med en helhetssyn på en elevs komplexa 

problematik. (D-Wester 2005:100ff; Hjortsjö 2005:38) 

2.3 Drogförebyggande arbete i Norrköpings kommun 

För att få en förståelse för hur det drogförebyggande arbetet på gymnasieskolor i 

Norrköpings kommun organiseras ges här en beskrivning av gymnasieskolornas 

utformning av elevhälsan. I Norrköpings kommun finns 12 gymnasieskolor 

varav fyra är kommunägda, sju är fristående och en är landstingsägd (IBL 3). 

Utifrån den information vi fått från gymnasieskolorna kan vi se att tio av 

gymnasieskolorna har skolkuratorer anställda vid skolan. En av de 12 

gymnasieskolorna använder sig av elevhälsoteam och den sista gymnasieskolan 

har ingen skolkurator för tillfället. Två skolkuratorer har delade tjänster mellan 

två gymnasieskolor vilket innebär att två skolkuratorer är anställda på två 

gymnasieskolor samtidigt. Två av de andra gymnasieskolorna har tre 

skolkuratorer anställda på skolorna. På Norrköpings gymnasieskolor finns det 

enligt ovanstående presentation 12 skolkuratorer anställda.  

Isaksson (2012:5) menar att samverkan inom det drogförebyggande arbetet i 

Norrköpings kommun är en framgångsfaktor och det är angeläget instanserna 

arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Isaksson (2012:5) beskriver vidare att 

det i Norrköpings kommun sedan 2003 finns en samordnare för det 

drogförebyggande arbetet i kommunen. Samordnaren utgör en viktig funktion i 

att samordna drogförebyggande arbete samt förmedla kontakten mellan de olika 

samverkansparterna. De största samverkansparterna i det drogförebyggande 

arbetet runt gymnasieelever är skola, socialtjänst och polis. Det finns även andra 

viktiga instanser i detta arbete såsom svenska kyrkan, MiniMoa och Sesam. 

MiniMoa är en mottagning i Norrköpings kommun dit ungdomar som använder 

droger eller är på väg in i ett missbruk kan vända sig utan remiss för 

kostnadsfria drogtest, stöd och råd. Även andra berörda såsom vänner och 

föräldrar kan vända sig till MiniMoa för stöd och råd. Mottagningen bedrivs i 

samverkan mellan Landstinget i Östergötland och Norrköpings kommun. (IBL 

4) På MiniMoa erbjuds ungdomen upp till tre månaders kontakt med samtal och 

drogtester om behov finns. Om de anställda på MiniMoa upptäcker att 

ungdomen inte klarar av att bryta sitt missbruk trots deras hjälp hänvisas 

ungdomen till öppenvårdsmottagningen Sesam. 
1
 Sesam är en verksamhet som 

erbjuder öppenvårdsbehandling i form av individuella samtal för ungdomar 

mellan 15-25 år med alkohol- och drogmissbruk (IBL 5). Socialförvaltningen är 

arbetsgivaren för Sesams verksamhet och de tillhör ungdomsenhetens 

                                                           
1
 Kurator MiniMoa, Norrköpings Kommun, mailkontakt 140422 
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utförarsida. Det vanligaste är att ungdomar har kontakt med Sesam för 

individuell samtalsbehandling i 6-8 månader. 
2
  

                                                           
2
 Socialsekreterare Sesam, Norrköpings Kommun, informationsmöte 140429 
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3. Anknytning till tidigare forskning 

För att kunna fördjupa oss inom skolkuratorers drogförebyggande arbete har vi 

tagit del av internationell forskning för att ge en generell bild av hur arbetet 

bedrivs. Vi har även tagit del av forskning framtagen i Sverige för att kunna 

fördjupa oss i hur skolkuratorernas situation i Sverige kan se ut. Vi presenterar 

forskningen utifrån ämnesområdena; skolkuratorers drogförebyggande arbete 

och skolkuratorers handlingsutrymme och samverkan i det drogförebyggande 

arbetet.   

3.1 Skolkuratorers drogförebyggande arbete  

Martens och Andreen (2013:319) skriver i sin studie “School counselors’ 

involvement with a school-wide positive behavior support intervention: 

adressing student behavior issues in a proactive and positive manner” att de 

flesta gymnasieelever svarar bra på övergripande insatser som skolan erbjuder i 

förebyggande syfte. De menar samtidigt att vissa elever har behov av mer 

riktade insatser på individnivå och att skolkuratorerna besitter den kunskap och 

expertis som krävs för att bemöta dessa elever. Fletcher, Bonell och Sorhaindos 

(2010:456) finner i sin artikel “We don’t have no drugs education”: The myth of 

universal drugs education in English secondary schools?”, till skillnad från 

Martens och Andreen (2013), att engelska ungdomar i gymnasiet har liten eller 

ingen utbildning alls om droger. Majoriteten av gymnasieeleverna mindes inte 

att de haft någon drogundervisning på gymnasieskolan. I de bästa fallen erbjuder 

skolorna minimal drogundervisning som eleverna har hög benägenhet att 

glömma bort och i de värsta fallen får eleverna ingen sådan undervisning under 

gymnasietiden. Studien visar på att det finns ett glapp mellan de nationella 

drogpolicyprogrammen och vad som implementeras i praktiken i engelska 

gymnasieskolor.  

3.2 Skolkuratorers handlingsutrymme och samverkan i det 

drogförebyggande arbetet 

Jean, McNab, och Coker (2005:102ff) visar i sin artikel “The school counsellor: 

an essential partner in today’s coordinated school health climate.” att 

skolkuratorer ofta upplever att de förväntas arbeta med stora grupper av elever 

under begränsad tid och med begränsade resurser vilket begränsar deras 

handlingsutrymme. Vidare visar studien att skolkuratorerna skulle behöva ha en 

tätare samverkan inom skolan med bland annat skolsköterskor och lärare för att 

ansvaret ska kunna spridas mellan dem istället för att allt ansvar ska ligga hos 

skolkuratorn. Skolkuratorer, skolsköterskor och lärare stöter alla på samma 

problem och utmaningar i skolan. Fokus bland dessa yrkeskategorier behöver 

ligga på att de tillsammans ska arbeta för att förebygga och sätta in insatser 

tidigare till de elever som behöver dem. Detta ska ske genom att tidigt 

uppmärksamma om en elev använder droger istället för som situationen ser ut 

idag att skolkuratorn bara har tid att arbeta med det mest akuta vilket begränsar 
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handlingsutrymmet. Jean, McNab och Coker (2005:102ff) beskriver vidare 

några faktorer som är viktiga i det förebyggande arbetet på skolan samt hur 

samverkan mellan de olika professionerna inom skolan ska se ut. Den första 

faktorn är att elevhälsovården ska vara en väl samordnad grupp med fokus på att 

arbeta förebyggande och ge insatser till enskilda elever. Det handlar även om att 

på daglig basis samverka med andra instanser i samhället som, utifrån sin 

professionella erfarenhet, kan ge unika råd. Hälsoundervisning i klassrummet 

för att fokusera på elevernas tillgångar istället för risker nämns också som en 

viktig faktor. För att dessa faktorer ska fungera krävs engagemang från all 

skolpersonal såsom ledning, lärare, skolkurator och skolsköterska. Genom att 

samverka kan skolhälsovården komplettera varandra för att skapa en gemensam 

grund vid de universella, selektiva och indikerade insatserna. De behöver 

tillsammans arbeta med hälsofrämjande insatser och att ge varje individ ett 

heltäckande stöd. Vidare visar studien att det handlar om att arbeta smartare, inte 

hårdare. 

Gibbons, Diambra och Buchanan (2010:2) skriver i sin studie ”School 

Counselor Perceptions and Attitudes about Collaboration” att ett ökat fokus på 

samverkan i skolan tyder på att samverkan har fått en allt mer betydande roll 

inom skolans värld. Gibbons, Diambra och Buchanan (2010:3) menar vidare att 

skolkuratorernas roll har förändrats under de senaste åren från att vara 

administrativ och svara på direkta behov till att idag vara mer förebyggande och 

systemtäckande för att nå ut till alla elever. De menar även att skolkuratorn har 

en viktig roll i samverkan då skolkuratorn ska samarbeta med alla berörda parter 

runt eleverna. Studiens resultat pekar på att skolkuratorerna i studien har en god 

inställning till samverkan och att den största samverkan sker med andra parter 

inom skolans arena. (Gibbons, Diambra och Buchanan 2010:14ff)  

Walsh, Barrett och DePaul (2007:374f) visar i sin studie “Day-to-day activities 

of school counselors: Alignment with the new directions in the field and the 

ASCA national model” att samverkan och förebyggande arbete utgör en stor del 

av skolkuratorernas arbete. De visar att samverkan utgör hela 60 procent av 

skolkuratorernas arbetsuppgifter och sker både inom skolan men också med 

andra professioner utanför skolan, såsom socialtjänsten. Vidare visar Walsh, 

Barrett och DePaul (2007:375) i sin kartläggning att skolkuratorerna arbetar 23 

procent i förebyggande syfte. I det förebyggande arbetet riktar sig insatserna mot 

att skydda alla elever från att utveckla olika problembeteenden men insatserna 

riktas också mot elevers individuella problem.  

Griffin, Jones och Kilgore (2006:48f) har i sin studie ”A Qualitative Study of 

Student Teachers’ Experiences with Collaborative Problem Solving” undersökt 

faktorer som möjliggör och utgör hinder för samverkan i skolan. De fann att tät 

kommunikation, gemensamma mål, gemensamt intresse för gymnasieeleven, 

stödjande skolklimat samt föräldrarnas engagemang och inblandning hade en 
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positiv påverkan på samverkan inom skolan. Lundgren och Persson (2003:180) 

anger i sin studie ”Barn och unga i riskzonen: samverkan och förebyggande 

arbete” att förtroendefulla relationer, ett behov av samverkan, engagemang och 

motivation som möjliggörande faktorer för samverkan. Griffin Jones och 

Kilgore (2006:49ff) finner i sin studie att faktorer som brist på kunskap och 

förståelse, skilda förväntningar från elever och lärare, rolluppfattningar, 

tidsbegränsningar, motstridiga mål och oförmåga att fullfölja beslut sågs som 

hinder för samverkan. Lundgren och Persson (2003:81ff) menar att de olika 

professionerna i en samverkan har olika synsätt och det krävs tid för 

professionerna ska kunna utnyttja sina kunskaper och värderingar för att uppnå 

en gynnsam samverkan. När brister i samverkan uppstår beror dessa snarare på 

organisatoriska brister och otydlighet än samverkans innehåll. Morrison 

(1996:135) förklarar i sin studie ”Partnership and collaboration: Rhetoric and 

reality” att samverkan måste bli en del av det vardagliga arbetet och för att bli 

framgångsrikt måste det integreras i den organisatoriska strukturen och i de 

olika professionernas arbetsbeskrivningar.  

Danermark (2005:15) beskriver i sin bok ”Samverkan – Himmel eller helvete?” 

samverkan som målinriktade handlingar som genomförs tillsammans med andra 

i en utstakad grupp med ett gemensamt definierat problem och syfte. Vidare 

benämner Danermark (2005:12ff) tre centrala begrepp för att lyckas med 

samverkan. Det första begreppet som beskrivs är kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer. Runt eleverna finns olika kategorier av 

yrkesverksamma som har olika sätt att se på och ta itu med den problematik som 

kan uppstå. De yrkesverksammas olika syn bidrar med ett bredare perspektiv på 

individens problematik och kan således erbjuda adekvat hjälp. Det andra 

begreppet utgörs av de formella och informella regler som styr samverkan. 

Reglerna kan skilja sig åt för de yrkesverksamma exempelvis genom olika 

sekretessnivåerna. Även faktorer som avtal, lagstiftning och ansvarsfördelning 

kan se olika ut mellan olika organisationer. För att lyckas med samverkan är det 

viktigt att ansvarsfördelningen mellan de olika organisationerna är väldefinierad. 

Det sista begreppet som benämns för en god samverkan handlar om den 

organisatoriska situationen. Detta innebär att det mellan organisationerna kan 

uppstå problem då de olika professionerna bemöter individen utifrån sina olika 

organisatoriska förutsättningar. De organisatoriska uppgifterna de olika 

professionerna har kan bidra till en helhetssyn på individens behov.  

Backlund (2007:299f) skriver i sin avhandling ”Elevvård i grundskolan - 

resurser, organisering och praktik” att det råder en oklarhet och en tvetydig bild 

av skolans ansvar i det sociala stödet som ska erbjudas eleverna. Hur stödet ska 

utformas samt vem som ska ansvara för dessa uppgifter är sällan helt klart. 

Avhandlingens resultat visar att det ofta saknas riktlinjer för lärarnas 

elevvårdsansvar vilket bidrar till att ansvarsgränserna blir än mer otydliga. 

Backlund (2007:300) menar vidare att elevvårdsteamet står inför ständiga 
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utmaningar genom att både vara den stödjande parten för eleven samtidigt som 

de har en anmälningsskyldighet och står i direkt kontakt med underåriga elevers 

föräldrar. Skolpersonalen är de vuxna som gymnasieeleverna spenderar mycket 

tid tillsammans med under dagtid och de har därmed möjlighet att identifiera 

den problematik en elev kan stå inför och ge stöd till både eleven och föräldrar. 

Backlund (2007:301) framhåller vikten av att skola och socialtjänst har en tätare 

samverkan där de kan utveckla olika preventiva stödinsatser på individ- och 

gruppnivå. Avhandlingens resultat visar dock att det endast förekommer 

samverkan mellan dessa insatser när ett enskilt individfall uppmärksammats. 

Studiens resultat visar vidare att samverkan med polisen oftare sträckte sig 

utöver individnivå och var mer övergripande än samverkan med socialtjänsten.  

Sjöberg Backlund (2002:51) visar i sin studie “Råd och stöd – i gränslandet 

mellan skola och socialtjänst: Utvärdering av ett samarbetsprojekt mellan 

Socialförvaltningen och Barn- och bildningsförvaltningen i Håbo kommun” att 

tillit utgör en viktig del i samverkan mellan olika organisationer. De som ska 

samverka tenderar att söka upp andra personer i en organisation som de sedan 

tidigare har varit i kontakt med och känner tillit till. Förtroende, tillit och respekt 

till sina samverkansparter är någonting som även tas upp i Sundell och Flodins 

(1997:64) utvärdering ”Att samverka kring barn i riskzonen - Ett mullvadsarbete 

som tar tid”. Här poängteras att enskilda initiativ från eldsjälar till samverkan är 

känsligt för organisations- och personalförändringar, om eldsjälen försvinner 

äventyras den framtida samverkansprocessens överlevnad. Samverkans 

ståndpunkt kan förstärkas om det skrivs in i som ett moment och en arbetsmetod 

i de professionellas tjänstebeskrivning. 

3.3 Sammanfattning av forskningspresentation 

Presentationen av tidigare forskning visar att skolkuratorerna har en viktig roll i 

det drogförebyggande arbetet (se Sundell & Flodin 1997). Den tidigare 

forskningen som presenterats pekar på att eleverna svarar bra på insatser som är 

riktade mot alla elever, så kallade universellt riktade insatser i förebyggande 

syfte. Även behovet av riktade insatser till enskilda elever tas upp som viktiga 

och skolkuratorerna besitter kunskapen för att bemöta såväl enskilda elever som 

att arbeta förebyggande på en mer övergripande nivå (se Martens & Andreen 

2013).  Skolkuratorerna är den profession som spenderar mycket tid med 

gymnasieeleverna och har därmed möjlighet att tidigt upptäcka eventuella 

problem eleverna kan stå inför. Den tidigare forskningen belyser också att 

skolkuratorerna har begränsad tid och begränsade resurser att arbeta 

förebyggande vilket begränsar deras handlingsutrymme. Det beskrivs även att 

mycket tid tas från det förebyggande arbetet för att arbeta med akuta ärenden. 

(se Jean, McNab & Coker 2005) Vidare beskrivs i tidigare forskning att det 

drogförebyggande arbetet bedrivs i olika hög utsträckning (Fletcher, Bonell & 

Sorhaindos 2010). 
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Presentationen visar även att samverkan utgör en stor del av skolkuratorernas 

arbete som blivit allt viktigare inom skolans värld (se Walsh, Barret & DePaul 

2007; Gibbons, Diambra & Buchanan 2010). Flera av studierna visar att 

skolkuratorn har en viktig och i många fall avgörande roll i samverkan då 

skolkuratorn samverkar med flera olika instanser runt den enskilda eleven (se 

Gibbons, Diambra & Buchanan 2010). Samverkan skulle enligt den tidigare 

forskningen kunna vara tätare mellan socialtjänst och polis för att kunna 

utveckla olika preventiva stödinsatser (Backlund 2007). I 

forskningspresentationen framgår det också att det finns både hindrande 

förutsättningar för samverkan och förutsättningar som underlättar samverkan. 

Hindrande förutsättningar för samverkan utgörs av bland annat oklarheter i 

ansvarsfördelningen, motstridiga mål och skilda förväntningar på 

professionernas roller. Som främjande för samverkan nämns det motsatta, bland 

annat gemensamma mål, tät kommunikation och ett gemensamt intresse för 

gymnasieeleven. (se Griffin, Jones & Kilgore 2006; Lundgren & Persson 2003;) 

Vidare visar den tidigare forskningen vikten av en god relation mellan de olika 

parter som ska samverka (se Sjöberg Backlund 2002; Sundell & Flodin 1997). 

Vidare beskrivs tre centrala begrepp; kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, 

informella och formella regler samt den organisatoriska situationen, för en 

gynnsam samverkan (se Danermark 2005:12ff). För att samverkan ska nå sin 

fulla effekt behöver samverkan enligt den tidigare forskningen få en mer klar 

roll inom både den organisatoriska strukturen och inom de professionellas 

arbetsbeskrivning (se Morrison 1996). 
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4. Teorianknytning 

Vi kommer nu att presentera teori och begrepp inom förebyggande arbete, 

gräsrotsbyråkrati och nyinstitutionell teori. De presentationer vi gör av 

teorierna och dess begrepp kommer ligga till grund för en kommande analys av 

studiens resultat.  

4.1 Förebyggande arbete 

Prevention innebär att olika typer av problem kan förhindras genom att förändra 

aktuella omständigheter eller förutsättningar i skolmiljön (Forster 2003:4). 

Sahlin (2000:23ff) beskriver två olika typer av åtgärder inom drogprevention, 

situationell prevention och social prevention. Den situationella preventionen 

bedrivs på en generell nivå och riktar sig inte till någon specifik målgrupp. Det 

kan exempelvis handla om att poliser blir mer synliga i samhället och i skolan 

för att förhindra drogers cirkulation. Vilket Nordegren och Tunving (1997:356) 

menar syftar till att minska tillgången till droger. Det andra begreppet Sahlin 

(2000:23ff) beskriver är social prevention vilken enligt Nordegren och Tunving 

(1997:365) handlar om att minska så väl efterfrågan som förekomsten av droger 

genom åtgärder som riktar sig direkt mot vissa grupper eller individer. Det 

handlar då om att minska efterfrågan och minimera tänkbara skador. 

Nordegren och Tunving (1997:365) framhäver tre strategier inom det 

drogförebyggande arbetet; hindra tillgången, minska efterfrågan och 

skadereduktion. Att hindra tillgången innebär att tillgången till droger minskar 

och att de blir svårare att få tag på. Det görs exempelvis genom tullens 

noggranna kontroller och beslag av droger på väg in och ut ur Sverige. Att 

minska efterfrågan görs genom att informera om riskerna med att använda 

droger. I det informationsarbetet har skolan en central roll. Den sista strategin är 

skadereduktion och handlar om att minimera skadorna hos de som redan 

använder droger.  

Skärstrand (2010:4) menar att begreppen universell, selektiv och indikerad 

prevention används inom den sociala preventionen för att belysa de olika 

nivåerna i preventionsarbetet. Skärstrand (2010:4) menar vidare att den 

universella preventionen syftar till att förebygga droganvändandet bland hela 

populationen. Ett exempel på detta är insatser för att skapa en säker och trygg 

miljö för gymnasieeleverna. Till denna nivå hör även vikten av att minska risken 

att skolever som tidigare inte provat droger gör det. Det har visat sig att den 

största delen av de som provar droger inte tillhör någon riskgrupp. Vidare har 

det även visat sig att denna typ av preventionsarbete har goda effekter på de 

grupper som tillhör riskgrupperna (Caria 2013:5). Selektiv prevention fokuserar 

på de grupper eller individer som löper risk att börja använda droger (Skärstrand 

2010:4). Inom den selektiva preventionen arbetar skolkuratorerna för att tidigt 

upptäcka skolelever i behov av stöd. Det kan då handla om elever som behöver 

stöd i sin sociala utveckling, inte når kunskapsmålen eller skolkar. Att elever 
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inte når kunskapsmålen eller skolkar kan vara tecken på droganvändning och det 

är viktigt att ta reda på vad som ligger bakom att eleven exempelvis skolkar. (D-

Wester 2005:79; Persson & Svensson 2005:36;121)  

Den sista nivån av prevention är den indikerade som är utformad för att ta itu 

med de individer som uppvisar tydliga tecken på ett missbruk (Skärstrand 

2010:4). Det kan exempelvis handla om gymnasieelever som testat droger och 

riskerar att fastna i ett beroende (D-Wester 2005:79; Persson & Svensson 

2005:36).  

Svensson, Svensson och Tops (1998:81) menar att skolan framhålls som en 

central aktör i det drogförebyggande arbetet eftersom skolan når en stor del av 

kommunens ungdomar. Informationen och kunskapsutvecklingen kan ske både i 

integrerad form, förslagsvis under biologiundervisningen eller att särskilda 

temadagar hålls där experter bjuds in för att hålla i undervisningen. Caria 

(2013:6) menar att ytterligare en anledning till att bedriva det drogförebyggande 

arbetet på skolan är att de träffar ungdomarna under en treårsperiod och således 

kan bedriva arbetet på ett systematiskt sätt.  

4.1.1 Det förebyggande arbetets anknytning till vår studie 

De olika nivåerna inom förebyggande arbete kommer att ligga till grund för vårt 

analytiska resonemang i denna studie. Utifrån begreppen universell-, selektiv- 

och indikerad preventionsnivå möjliggörs en analys av vilka insatser som 

bedrivs på vilken nivå i det drogförebyggande arbetet (Skärstrand 2010:4). Detta 

möjliggör även en tolkning av på vilken preventionsnivå tyngden av det 

drogförebyggande arbetet ligger på de olika gymnasieskolorna. Sahlin 

(2000:23ff) begrepp situationell prevention kommer att användas för att 

analysera det drogförebyggande arbete som skolkuratorerna bedriver på en 

generell nivå. Vidare används Sahlins (2000:23ff) begrepp social prevention för 

att analysera de åtgärder som skolkuratorerna använder sig av i arbetet med 

vissa riskgrupper eller individer. Ett komplement till ovanstående begrepp är 

Nordegren och Tunvings (1997:356) tre strategier: hindra tillgången, minska 

efterfrågan och skadereduktion. Vi kommer att analysera hur skolkuratorernas 

drogförebyggande arbete förhåller sig till dessa tre strategier.  

4.2 Nyinstitutionell teori 

Vi kommer nu att presentera vad vi bedömer vara relevanta begrepp inom 

nyinstitutionell teori samt beskriva hur de kommer att användas för att analysera 

studiens resultat. 

4.2.1 Organisatoriska fält  

Organisatoriska fält syftar på det fält som olika organisationer befinner sig på 

(DiMaggio & Powell 1991:71). De organisatoriska fälten är subjektiva och 

grundas på föreställningar om att vissa organisationer rör sig inom samma 
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organisatoriska fält (Johansson 2002:51). Organisatoriska fält som begrepp 

används för att ge omvärlden en mening och fungerar som en avgränsning där 

flera organisationer inom samma organisatoriska fält arbetar med likartade 

arbetsuppgifter och samverkar med andra organisationer inom det 

organisatoriska fältet (Johansson 2002:96ff). Svensson, Johansson och 

Laanemets (2008:43) menar att organisationerna har samma professioner 

anställda inom sin verksamhet, arbetar inom samma ansvarsområde, utför sin 

arbetsuppgifterna på ett liknande sätt, har liknande mål med sin verksamhet och 

stöter ofta på liknande svårigheter. Utgångspunkten för vår analys kommer att 

vara att de organisationer gymnasieskolan och skolkuratorn samverkar med 

befinner sig på ett annat organisatoriskt fält då samverkansparternas 

arbetsuppgifter skiljer sig åt från gymnasieskolans och skolkuratorns 

arbetsuppgifter. 

DiMaggio och Powell (1983:148) menar att olika resurser och regler ofta delas 

av organisationer som befinner sig på samma organisatoriska fält. Med 

utgångspunkt i de regler och resurser Johansson (2002:44ff) menar att 

organisationerna har att förhålla sig till tenderar de olika organisationerna som 

befinner sig på samma organisatoriska fält att anta samma form och struktur för 

att bedriva sin verksamhet. Skiftande förutsättningar och behov i samhället 

kräver att organisationerna ständigt utvecklas för att möta de behov som finns i 

samhället. Persson och Svensson (2005:19f) menar att förändringsprocessen 

många gånger sker med en viss tröghet och sker följaktligen långsamt. Denna 

tröghet bidrar till att det aldrig sker någon totalförnyelse av organisationerna, 

utan organisationen kommer alltid att vara igenkännbar.  

Phillips, Lawrence och Hardy (2000:28ff) menar att de resurser och regler som 

finns inom de olika organisationerna utgör också arenan för organisationens 

samarbete och samverkan. När samverkan sker inom samma organisatoriska fält 

förhåller sig de olika organisationerna till samma regler och resurser, 

samarbetsprocessen blir då mindre komplex än om de olika organisationerna 

befinner sig på olika organisatoriska fält med olika regler och resurser som kan 

komma i konflikt med varandra. DiMaggio och Powell (1983:148) menar att 

organisatoriska fält bör användas angående organisationer som tillsammans 

bildar ett institutionaliserat fält. Meyer (1977:59) samt Danermark och Kullberg 

(1999:59) menar att de organisationer som rör sig inom institutionella fältet 

kännetecknas av att de arbetar med att behandla eller påverka människor på 

olika sätt. Ytterligare ett kännetecken är att effekterna av arbetet som utförs 

inom institutionella fält är svåra att mäta, både kvalitativt och kvantitativt. Enligt 

ovanstående resonemang kommer vi att benämna skola, socialtjänst och polis 

som organisationer vilka befinner sig på olika institutionella fält.  
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4.2.2 Organisatoriska domäner 

Skola, socialtjänst och polis befinner sig enligt ovanstående resonemang på 

skilda institutionella fält. Grape (2006:53) menar att när samverkan sker mellan 

organisationer som befinner sig på olika organisatoriska fält sker samverkan på 

så kallade organisatoriska domäner. Vidare menar Grape (2006:54) att 

organisatoriska domäner skapas runt det specifika ämne eller tema som 

organisationerna samverkar runt. Organisatoriska domäner skapas när det finns 

ett behov av samverkan runt ett specifikt ämne, såsom samverkan i det 

drogförebyggande arbetet. En organisations domän kan definieras på skilda sätt. 

Domänen kan identifieras genom vilka arbetsuppgifter, anspråk och arbetssätt 

organisationerna har i samverkansprocessen och kan även definieras genom 

organisationernas målsättning med samverkan och dess arbete för att nå dessa 

mål. Organisationers handlande i samverkansprocessen kan studeras genom att 

se till den organisatoriska domän de samverkar inom. En analys av samverkan 

mellan skola, socialtjänst och polis möjliggörs genom att studera de fält dessa 

organisationer befinner sig på samt den organisatoriska domän de skapar genom 

denna samverkan. 

4.2.3 Domänkonsensus och domänkonflikter 

Grape (2006:55) framhåller att vid samverkan mellan olika organisationer kan 

domänkonsensus och domänkonflikter skapas och uppstå. Domänkonsensus 

uppstår när organisationerna som ska samverka har kommit överens om ansvars- 

och arbetsfördelningen. För att domänkonsensus ska råda är det viktigt att 

organisationerna arbetar mot samma mål och kompletterar varandra. Om 

organisationerna inte kommer överens om ansvars- och arbetsfördelningen kan 

däremot domänkonflikter uppstå, vilket istället försvårar samverkan. 

Domänkonflikter kan enligt Grape (2006:57) bidra till att ingen av 

organisationerna vill ta ansvaret för det ämne eller tema som det ska samverkas 

kring. Det kan i värsta fall leda till att individen inte får det stöd denne behöver. 

4.2.4 Det nyinstitutionella perspektivets anknytning till vår studie 

Det analytiska resonemang som kommer att ligga till grund för vår studie utifrån 

det nyinstitutionella perspektivet är att gymnasieskolan som organisation 

befinner sig på ett institutionellt fält som vi valt att kalla för utbildningsfältet då 

gymnasieskolan har till uppgift att utbilda gymnasieeleverna samt styrs av 

skollagen. Utifrån ovanstående resonemang gör vi tolkningen att de olika 

gymnasieskolorna i Norrköping befinner sig på utbildningsfältet oberoende av 

om de är fristående, kommunal- eller Landstingsägda. I analysen av resultatet 

kommer vi utgå ifrån att gymnasieskolorna och dess samverkansparter befinner 

sig på skilda institutionella fält och när de samverkar runt gymnasieeleverna 

bildar de tillsammans en organisatorisk domän (jmf. Grape 2006:54).  
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4.3 Gräsrotsbyråkrati 

Lipsky (1969:1ff) definierar gräsrotsbyråkrater som de offentligt anställda 

tjänstemän vilka har direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete. 

Lindqvist (1985:33) menar att gräsrotsbyråkratens viktigaste och mest 

utmärkande uppgift är klientkontakten och relationen till klienterna. Att de är 

anställda inom en offentlig organisation gör att gräsrotsbyråkraterna måste 

upprätthålla en god relation med både organisationen och klienterna. Lindqvist 

(1985:33) menar vidare att gräsrotsbyråkrater har ett stort handlingsutrymme i 

utförandet av sina arbetsuppgifter. Mallander (1998:140) menar att det stora 

handlingsutrymmet är en förutsättning för att gräsrotsbyråkraterna ska kunna 

utföra sitt arbete utifrån eget omdöme och på så sätt arbeta på ett mer effektivt 

sätt.  

Blomqvist (2012:49f) konstaterar att det krävs både ett organisatoriskt och 

professionellt handlingsutrymme för att gräsrotsbyråkraten ska kunna utföra sitt 

arbete. Organisatoriska faktorer kan handla om personaltäthet och andra faktorer 

för att minska stress och ge förutsättningar för ett större handlingsutrymme. 

Faktorer som är viktiga för det professionella handlingsutrymmet är att det finns 

tid för att fatta beslut och agera utefter dem. Dessa handlingsutrymmen blir 

synliga när gräsrotsbyråkraten ska göra en bedömning angående insatser till en 

klient och det organisatoriska handlingsutrymmet blir tydligt i hur mycket 

resurser som avsatts för gräsrotsbyråkratens verksamhet. Huber och Shipan 

(2002:76) menar att handlingsutrymme är nödvändigt för att professioner med 

oförutsägbara och mångfasetterade arbetsuppgifter ska kunna utföra sitt arbete. 

Lipsky (1969:7) framhåller att en gräsrotsbyråkrat ofta måste utföra sina 

arbetsuppgifter utifrån otydliga riktlinjer och mål som inte är konkret 

definierade. Huber och Shipan (2002:76) menar att manualer och instruktioner 

ofta inte är tillräckliga för att bemöta den konkreta problematiken, utan det 

behövs ett handlingsutrymme för att den professionella ska kunna bemöta de 

svårhanterade situationer som kan uppstå. En policy är enligt Lipsky (1980:15f) 

inte tillräcklig för att bedriva arbetsuppgifter, det krävs även en mänsklig 

kontakt mellan klienten och gräsrotsbyråkraten då gräsrotsbyråkraten behöver 

göra egna observationer och bedömningar i den specifika situationen för att 

anpassa insatserna. Evan och Harris (2004:878f) menar att handlingsutrymme är 

det utrymme de professionella besitter för att handla inom organisationens 

ramar. Dessa ramar kan utgöras av lagar, riktlinjer och policys.  

Evan och Harris (2004:878f) framhåller att hur den professionella agerar inom 

det handlingsutrymme denne har beror på dennes kunskap och förmåga att 

använda sitt handlingsutrymme, yrkesetiska regler, relationen mellan den 

professionella och klienten samt organisationens möjligheter och mål. Detta 

beror dels på att klientens situation och problematik ofta är komplex och ingen 

situation är den andra lik. Detta gör att det inte går att ta fram en policy som 

fungerar för alla individer och kontexter. För att lösa det problemet menar 
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Lipsky (1980:15f) att det krävs ett tätt samarbete mellan klienten och 

gräsrotsbyråkraten för att kunna anpassa insatserna efter klientens specifika 

behov.  

4.3.1 Teorin om gräsrotsbyråkratis anknytning till vår studie 

Vårt resonemang utifrån det teoretiska begreppet gräsrotsbyråkrati som kommer 

att ligga till grund för en kommande analys är att skolkuratorerna är 

gräsrotsbyråkrater (jmf. Lipsky 1969:1ff). Gräsrotsbyråkrati kommer användas 

för att förstå hur skolkuratorerna arbetar drogförebyggande utifrån de 

organisatoriska förutsättningar som finns. Genom att ha kunskap om de 

förutsättningar som gräsrotsbyråkrater har möjliggörs en analys av 

skolkuratorernas beskrivningar av sitt handlingsutrymme och sitt sätt att arbeta 

drogförebyggande. Teorin om gräsrotsbyråkrati kommer användas för att 

analysera olika påverkansfaktorer på hur handlingsutrymmet upplevs och 

beskrivs. Med utgångspunkt i teorin om gräsrotsbyråkrati kommer vi även att 

analysera hur handlingsplaner och policydokument tillämpas i praktiken. 

(Lipsky 1980:15f) 

4.4 De olika teoretiska perspektivens förhållande till varandra 

Vi har valt att utgå från de teoretiska begreppet förebyggande arbete och 

gräsrotsbyråkrati samt nyinstitutionell teori då det är vår bedömning att dessa 

perspektiv kompletterar varandra och kan skapa en bredare förståelse för det 

drogförebyggande arbetet skolkuratorerna beskriver att de utför. Det 

nyinstitutionella perspektivet kan skapa en förståelse för olika organisatoriska 

förutsättningar som det drogförebyggande arbetet står inför. Det möjliggör en 

analys av de svårigheter och möjligheter med samverkan som skolkuratorerna 

beskriver att de har. Perspektivet förebyggande arbete möjliggör en analys av 

vilken nivå det förebyggande arbetet sker på och vart tyngdpunkten i det 

förebyggande arbetet ligger. En analys utifrån förebyggande arbete kan även 

visa på vilken nivå samverkansparterna arbetar förebyggande i förhållande till 

skolkuratorerna och med utgångspunkt i det möjliggörs en analys av varför 

samverkan med vissa instanser är mer eller mindre problematisk. 

Gräsrotsperspektivet möjliggör en analys av handlingsutrymmet som finns i det 

drogförebyggande arbetet. Det möjliggör även en analys utifrån de olika 

handlingsplaner och policydokument som finns att tillgå i det drogförebyggande 

arbetet. I förhållande till det nyinstitutionella perspektivet finns även här 

möjlighet att analysera vissa organisatoriska förutsättningar, såsom 

tidsaspektens inverkan på förebyggande arbete. I analysen utifrån dessa 

perspektiv berörs delvis samma empiri mellan de olika teoretiska perspektiven 

vilket vi menar beror på att de olika perspektiven kompletterar varandra och till 

viss del överlappar varandra. Med utgångspunkt i detta anser vi det adekvat att 

göra en gemensam tolkning utifrån det vi analyserat för att kunna se resultaten 
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av vår analys ur ett bredare perspektiv. Denna gemensamma tolkning kommer 

ske under rubriken resultatdiskussion.  
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5. Metod och metodologiska överväganden 

I metodkapitlet kommer vi nu att redogöra för studiens forskningsmetod, 

studiens urvalsprocess, intervjuernas genomförande, analysmetod samt vår 

förförståelse och de metodologiska och etiska överväganden som gjorts.  

5.1 Forskningsmetod  

En kvalitativ metod används i studien för att gestalta skolkuratorernas 

beskrivning av hur de arbetar drogförebyggande.  Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt tillsammans med semistrukturerade intervjuer används i 

studien för att besvara vår studies syfte och frågeställningar. Kvalitativ metod är 

således den utgångspunkt vi använder för att försöka förstå det 

drogförebyggande arbetet ur skolkuratorernas synvinkel. (jmf. Larsson 2005:2; 

Kvale & Brinkmann 2009:17)  

Semistrukturerade intervjuer ger oss en möjlighet att bearbeta svaren och 

upptäcka likheter och skillnader mellan informanterna (jmf. Krag Jacobsen 

1993:19). Att använda semistrukturerade intervjuer innebär att ordningsföljden 

för intervjufrågorna och följdfrågorna anpassas under intervjusituationen 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:40). 

I studien utgår vi från en abduktiv slutledning då vi rör oss mellan teori och 

empiri (jmf. Svensson 2011:193). Danermark (2006:41f) beskriver den 

abduktiva slutledningen som slutsatser som dras från enskilda observationer som 

sedan lyfts till ett generellt plan. Vår analys av vår empiri utgörs av en ständig 

pendelrörelse mellan vår teoretiska förståelse och vår analys av empirin. Med 

utgångspunkt i våra genomförda intervjuer kommer vi, genom att se till helheten 

utifrån de enskilda intervjuerna, kunna ge en mer generell bild av hur 

skolkuratorerna beskriver att de arbetar drogförebyggande. De tolkningar vi gör 

utifrån vår empiri är med andra ord färgade av vår teoretiska ansats för studien 

vilket ligger i linje med vad Sohlberg (2006:95) framhåller. 

5.2 Urval 

Vår forskningsfråga har varit helt avgörande för vilken yrkesgrupp av människor 

vi valt att genomföra våra intervjuer med (jmf. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011:42). Vårt urval av informanter gjordes genom ett kriterieurval. I linje med 

Proposition 2009/10:165:306 som fastslår att skolkuratorerna ska ha en adekvat 

utbildning, så som en socionomutbildning eller likvärdig utbildning valde vi att 

använda det som kriterium för vårt urval av informanter. Ytterligare ett 

kriterium för vårt urval är att skolkuratorerna ska vara anställda på en 

gymnasieskola belägen i Norrköpings kommun. Vi kontaktade alla 12 

gymnasieskolorna i Norrköpings kommun för att visa vårt intresse för att 

genomföra intervjuer med deras skolkuratorer. Vid de gymnasieskolor som hade 

hemsidor där skolkuratorns kontaktuppgifter fanns kontaktade vi skolkuratorn 

direkt. Vid de gymnasieskolor som inte hade kontaktuppgifter till skolkuratorn 
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valde vi istället att kontakta skolans rektor för att få kontaktuppgifter till 

skolkuratorn.  

Som vi tidigare nämnt använde sig en av skolorna av ett elevhälsoteam. Vi 

avstod från att intervjua den gymnasieskola då rektorn för den skolan menade att 

de inte hade någon specifik skolkurator. Den gymnasieskolan som använder sig 

av elevhälsoteam anser vi inte kunna besvara vår studies syfte då den 

skolkurator som tas in vid behov inte har samma möjlighet att arbeta 

förebyggande eller samverka på lång sikt. Två av skolkuratorerna hade en delad 

tjänst och arbetade båda två på två gymnasieskolor vardera. Två skolkuratorer 

på två av de fristående gymnasieskolorna tackade nej på grund av tidsbrist. Den 

sista tillfrågade skolkuratorn på en fristående skola tackade till en början ja till 

en intervju men blev sedan sjukskriven och avböjde därav sitt deltagande. 

Således har vi inte haft möjlighet att intervjua någon skolkurator från en 

fristående skola. Detta ledde till att vi genomförde fem semistrukturerade 

intervjuer med totalt åtta skolkuratorer på gymnasieskolor i Norrköping. 

Intervjuerna har skett i olika form, både individuellt och i grupp på de skolor där 

det arbetar fler än en skolkurator på förslag av skolkuratorerna själv.  

Under de första intervjuerna vi genomförde nämndes preventionssamordnaren 

från kommunen som en viktig person i det drogförebyggande arbetet. Vi valde 

att utifrån den informationen intervjua den personen från kommunen för att få en 

bild av hur kommunen organiserar det drogförebyggande arbetet tillsammans 

med gymnasieskolorna och vad de erbjuder för insatser från kommunens sida. 

Andra verksamheter som nämndes vid intervjuerna var MiniMoa och Sesam. Vi 

kontaktade en kurator på MiniMoa, vars namn förekommit under flertalet 

intervjuer, för att få ytterligare information om verksamheten. Vad gäller 

öppenvårdsmottagningen Sesam, som även den nämndes vid intervjuerna, valde 

vi att kontakta verksamheten för att träffa dem och få ytterligare information.  Vi 

väljer att inte benämna de träffarna som intervjuer i denna studie då de inte 

utgått från vår intervjuguide. Totalt genomfördes sex semistrukturerade 

intervjuer som ligger till grund för vår studie. 

5.3 Intervjuernas genomförande och transkribering 

Vi har intervjuat åtta skolkuratorer anställda på gymnasieskolorna i Norrköpings 

kommun under fem intervjutillfällen. Ytterligare en intervju genomfördes med 

kommunens preventionssamordnare. Samtliga intervjuer genomfördes, efter 

informanternas egna önskemål, på deras respektive arbetsplats (jmf. Trost 

2010:65). I linje med vad Krag Jacobsen (1993:190) menar, lät vi även 

informanterna bestämma tidpunkt för intervjun. Detta valde vi att göra för att 

intervjutillfället skulle innebära en så liten ansträngning som möjligt för 

informanterna. Intervjuerna genomfördes med totalt nio informanter, varav åtta 

var skolkuratorer och en var samordnare för det drogförebyggande arbetet i 

Norrköpings kommun. Vid samtliga intervjutillfällen har vi båda varit med och 
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vi har inför varje intervju utsett vem av oss som ska vara den som inleder samt 

avslutar intervjun. På så vis hade vi redan innan givna roller och därav upplever 

vi att vi fick vi bra struktur i intervjuerna. 

Intervjuguiden i bilaga 2 har använts vid intervjuerna med skolkuratorerna och 

intervjuguiden i bilaga 3 har använts vid intervjun med preventionssamordnaren. 

Trost (2010:71) framhåller att det viktigaste inte är att intervjuguiderna är 

identiska, utan att de är jämförbara och till innehållet liknande. Intervjuerna vi 

genomförde var, som tidigare nämnts, semistrukturerade vilket gjorde att 

frågorna inte alltid kom i samma ordning och följdfrågorna skiljde sig från 

intervju till intervju. Vidare menar Trost (2010:72) att följsamhet under 

intervjuerna är viktigt för att följa informanternas tankegång. Intervjuguiden gav 

oss möjlighet att ta till vara på de kvalitativa delarna i intervjun och tillät oss att 

utforma följdfrågor utifrån de olika svar vi fick från informanterna (jmf. Kvale 

& Brinkmann 2009:43).  

Intervjuerna genomfördes under 35-55 minuter under en period av totalt fyra 

veckor. Inför alla intervjuer skickades ett informationsbrev ut (bilaga 1) där vi 

förklarade att deltagandet var helt frivilligt och att medverkan kunde avbrytas 

när som helst under studien. I linje med vad Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011:53) menar informerade vi även om studiens ämne och att allt material från 

intervjuerna enbart kommer att användas till denna studie och att materialet 

kommer att anonymiseras samt hanteras konfidentiellt. Vid intervjutillfället 

frågade vi om samtycke för att få spela in intervjun vilket enligt Trost (2010:74) 

underlättar det vidare arbetet med den insamlade empirin. Samtliga informanter 

samtyckte till inspelning av intervjun vilket gjorde att allt material kunde 

analyseras på samma sätt. Intervjuerna transkriberades sedan under samma dag 

för vi även skulle minnas den icke-verbala delen av intervjun som utgjordes av 

bland annat kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det var viktigt att beakta för att 

kunna göra en trovärdig tolkning av våra intervjuer. För att vara så effektiva som 

möjligt vid transkriberingen valde vi att dela upp varje intervju i två delar och 

transkribera en del var. För att få likvärdig insikt i vad som sagts samt försäkra 

oss om att det som transkriberats stämmer överens med det som sagts under 

intervjuerna har vi tillsammans lyssnat igenom ljudupptagningen och jämfört 

den med transkriberingen. På så vis har vi försäkrat oss om att allt som sagts 

under intervjuerna även finns med i det transkriberade materialet. Den färdiga 

transkriberingen blev tillsammans med ljudupptagningen det material vi senare 

analyserade.   

5.4 Hermeneutisk analysmetod 

Vi har analyserat vår empiri, det transkriberade intervjumaterialet, med 

utgångspunkt i en hermeneutiskt inspirerad analysmetod. Att analysera sitt 

material utifrån hermeneutiken innebär enligt Gadamer (1997:114) att det sker 

en tolkning av textens mening. Larsson (2005:3f) framhåller att en dominerande 
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tankegång inom hermeneutiken är att sanningen alltid är relativ då verkligheten 

alltid kan beskrivas och ses utifrån flera olika perspektiv. Vid varje beskrivning 

av verkligheten finns alltid minst ett annat perspektiv att se verkligheten genom. 

Genom detta sätt att se på omvärlden finner hermeneutiken teoretiskt stöd.  

Ödman (2004:74ff) beskriver fyra grundpelare inom hermeneutiken, nämligen 

tolkning, förförståelse, förståelse och förklaring. Inom hermeneutiken sker ett 

sökande efter olika tolkningar av empirin. Larsson (2005:21) menar att det är 

viktigt att de tolkningar som görs av materialet har förankring i verkliga 

förhållanden. De tolkningar vi gjort av vår empiri bygger på informanternas 

egna beskrivningar och har därmed förankring i verkligheten. 

Ödman (2004:77) framhåller att inom hermeneutiken utgör tolkning och 

förståelse en ständig process mot fördjupad och vidare förståelse, tolkningarna 

sker i en “lager på lager”-process. Vidare menar Ödman (2004:75f) att de 

tolkningar som görs bygger på de subjektiva förklaringar som skapas av 

verkligheten. Utifrån den förståelse som uppstår vid intervjuerna, där 

skolkuratorerna beskriver sitt drogförebyggande arbete på gymnasieskolorna, 

gör vi tolkningar för att skapa ny förståelse av beskrivningarna och den 

hermeneutiska processen fortsätter på så sätt.   

Larsson (2005:9) framhåller att det enligt hermeneutiken ska det finnas en 

harmoni mellan delarna och helheten i studien. I delarna byggs helhetens 

meningen upp samtidigt som delarna påverkas av helheten (Larsson 2005:23). 

Ödman (2004:77) menar att delarna och helheten fungerar stödjande i relation 

till varandra för att skapa en förståelse av vår empiri. Gadamer (1997:18f) 

benämner denna tolkningsprocess som en hermeneutisk cirkel vilket betyder att 

vi alltid befinner oss i en förståelsespiral, textförståelsen tar aldrig slut utan 

utgör en del i en evig process beroende av tolkning, förståelse, förförståelse och 

förklaring.  

Vår textförståelse grundar sig i det transkriberade materialet vi skapat utifrån 

varje enskild intervju. Utifrån vår första intervju gjordes en första tolkning av 

texten utifrån vår förförståelse, studiens teoretiska perspektiv samt tidigare 

forskning. I en pendelrörelse mellan vår förförståelse och det vi försökt förstå 

har vi nått ny kunskap om ämnet och har sett det på ett nytt och mer nyanserat 

sätt vilket ligger i linje med Gadamers (1997:18ff) beskrivning av 

förståelseprocessen.  Efter att den andra intervjun genomförts och transkriberats 

gjordes nya tolkningar utifrån förståelsen vi tillägnat oss från den första 

intervjun. Den andra intervjun kunde därmed tolkas utifrån ny förståelse och inte 

enbart utifrån vår första tolkning. Denna process fortsatte sedan efter varje 

genomförd intervju vilket ökade vår förståelse och förmåga att göra mer 

djupgående tolkningar av materialet även utifrån den tidigare forskning och teori 

som använts. Varje enskild intervju utgjorde en del i tolkningsprocessen vilka 

tillsammans utgjorde helheten av vårt material. När vi kunde se materialet i sin 
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helhet fick vi även en djupare förståelse för de enskilda delarna och kunde 

därmed urskilja olika teman i texten. Utifrån dessa teman valde vi sedan ut citat 

som var utmärkande för just det temat. Dessa teman används sedan som rubriker 

för att presentera studiens resultat.  

Ödman (2004:75) menar att förförståelse utgör grunden för all förståelse, utan 

förförståelse kan vi heller inte förstå. Förförståelsen kommer ur våra tidigare 

erfarenheter, upplevelser och kunskap. Vår förförståelse är aldrig neutral utan 

har alltid en riktning och kan innebära både en tillgång och ett hinder för oss när 

vi förstår och tolkar vår empiri. Enligt Gadamer (1997:18) är det varken 

önskvärt eller möjligt att bortse från våra fördomar eller vår förförståelse om 

skolkuratorernas drogförebyggande arbete, då vår förförståelse ständigt 

förändras. Larsson (2005:4) menar att genom en redogörelse för förförståelsen 

blir utgångspunkten för tolkningarna tydlig. Larsson (2005:4) menar vidare att 

en redovisning av förförståelsen bidrar till högre kvalitet i studien, då 

förförståelsen utgör en viktig del av de tolkningar som görs. 

5.5 Förförståelse 

Våra åsikter rörande droganvändning stämmer överens med den rådande 

narkotikapolitiken i Sverige (Proposition 2010/11:47:18f). Ingen av oss har 

kommit i kontakt med droger utan våra åsikter baseras på gällande lag och den 

bild media gestaltar av droganvändande. Vi tror att skolkuratorerna och 

samverkan utgör en viktig roll i det drogförebyggande arbetet. Vidare tror vi att 

det finns begränsat med tid och ekonomiska resurser för att arbeta just 

förebyggande. Utifrån detta har vi en bild av att vi tror att skolkuratorerna vill 

kunna göra mer än de har förutsättningar för. Under praktiken deltog en av oss i 

flertalet samverkansmöten mellan skola, socialtjänst, polis och 

fritidsverksamhet. Under dessa möten togs ämnen som drogprevention upp och 

användandet av droger bland gymnasieelever framhölls som ett utbrett problem. 

Detta kan ha gett en av oss en förutfattad mening om att det är svårt att utarbeta 

och efterfölja strategier för att arbeta drogpreventivt.  

5.6 Validitet 

Validitet är trovärdigheten och giltigheten i de tolkningar vi gjort av det 

empiriska materialet (Silverman 2013:285). Slutsatserna som dras har stöd i 

empirin och är resonabel i förhållande till tidigare forskning på området 

(Silverman 2011:365). Enligt Svensson och Ahrne (2011:27) handlar validitet 

om att få läsaren att tro på det som skrivits i vår studie och att finna det 

trovärdigt då studier som saknar trovärdighet sällan får något genomslag hos 

läsarna. Svensson och Ahrne (2011:27) samt Jacobsson (2008:169) beskriver 

vikten av att skapa trovärdighet genom att det finns transparens i studien för att 

studien ska kunna diskuteras och kritiseras. Vi anser att vi har skapat transparens 

genom en tydlig redogörelse för forskningsprocessen samt de metodologiska 

överväganden som gjorts.  
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Starrin och Renck (1996:60) menar att ett kvalitativt tillvägagångssätt syftar till 

att bidra med ny kunskap om det som studeras och det är således viktigt att vi 

vet vad som redan studerats på området. Inför intervjuerna hade vi tagit del av 

teorier samt tidigare forskning om skolkuratorers och gymnasieskolors sätt att 

arbeta drogförebyggande. Kvale och Brinkmann (2009:147) menar att det kan 

finnas viss risk att förförståelsen bidrar till en vinkling av de frågor och 

följdfrågor som ställs under intervjutillfällena. Genom denna eventuella vinkling 

av frågorna finns risken att mer oväntade svar från intervjupersonerna går 

förlorade. För att försöka undvika det har vi valt att ställa så öppna frågor som 

möjligt och vi har avslutat varje intervju med att fråga intervjupersonerna om de 

tycker att vi missat att fråga någonting eller om de har någonting att tillägga. 

Genom att göra det och ha ett öppet sinnelag vid intervjutillfällena menar Starrin 

och Renck (1996:60) att förkunskapen inte nödvändigtvis utgör något hinder i 

att upptäcka nya beskrivningar och upplevelser. 

Svensson och Ahrne (2011:28) samt Silverman (2013:288) framhåller vikten av 

att göra en återkoppling till fältet som ytterligare ett sätt att öka studiens 

trovärdighet. Vi har gjort en återkoppling till våra informanter genom att vi 

skickat tillbaka det transkriberade intervjumaterialet till dem för att ge dem en 

möjlighet att korrigera eventuella missförstånd som uppstått under intervjun 

eller transkriberingen. Vi kommer även att skicka vår färdiga studie till alla 

personer som intervjuats under studiens gång.  

5.7 Reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009:263) samt Silverman (2013:302) menar att 

reliabilitet handlar om studiens resultat och dess tillförlitlighet. Frågan om 

studiens tillförlitlighet ställs ofta tillsammans med frågan om resultatet kan 

reproduceras vid en annan tidpunkt av andra forskare. I vårt fall handlar det till 

stor del om huruvida informanterna skulle ge ett liknande svar till andra forskare 

vid ett senare tillfälle. Vi tror att svaren många gånger beror på de följdfrågor 

som ställdes samt deras dåvarande arbetssituation på skolan. En tydlighet i vår 

forskningsprocess kan öka reliabiliteten och tillförlitligheten hos resultaten i 

studien vilket ligger i linje med vad Bryman (2011:49) beskriver. Vi tror dock 

att de aktuella förutsättningarna kan vara en stark påverkande faktor till hur 

skolkuratorerna svarar på frågorna i en liknande studie. Att vi båda två varit 

närvarande vid samtliga intervjuer ser vi som en styrka med vår studie då vi 

kompletterat varandra genom att vi växelvis agerat intervjuare och observerat i 

våra intervjuer. Att vara två vid intervjutillfället har bidragit till att vi även 

kunnat observera den icke-verbala kommunikationen. 

Under några av de genomförda intervjuerna förekom vissa störande moment 

såsom telefonsamtal under intervjun, att kollegor knackade på dörren eller att 

informanten letade efter informationsmaterial att visa under intervjutillfället. 

Dessa moment innebar ett visst avbrott i intervjun även om informanterna efter 
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en stund hittade tillbaka till samtalstråden denne haft innan avbrottet. Detta är 

någonting som kan ha påverkat stundens reliabilitet men är någonting som också 

är svårt att förutse eller förhindra av oss som intervjuare. Trots avbrotten anser 

vi inte att det är någonting som påverkat resultatet då alla informanter tog vid 

där de avslutade och det gav dem en paus för reflektion och eftertanke. (jmf. 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:45f; Trost 2010:65) 

5.8 Etiska överväganden 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer och fyra 

huvudkrav inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Huvudkraven vi 

utgått ifrån är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet.  

I linje med Vetenskapsrådet (2011:7f) uppfyllde vi informationskravet genom 

att deltagarna redan vid inbjudningen till intervjun informerade om att studien 

och deltagandet är frivilligt. Även vid intervjutillfället informerade vi om att 

deltagandet är frivilligt och deltagarna gavs ytterligare ett tillfälle att ge sitt 

samtycke att delta i studien och samtyckeskravet uppfylldes därmed. Vi 

uppfyllde även nyttjandekravet genom att vår insamlade empiri endast kommer 

att användas i forskningsändamål. (jmf. Vetenskapsrådet 2011:7ff) 

Konfidentialitetskravet uppfylls enligt Vetenskapsrådet (2011:12f) genom att 

informanterna är anonyma till den grad att vi inte nämner deras namn eller 

vilken skola de arbetar på. I resultatkapitlet presenteras citat utifrån följande 

fingerade skolnamn; Björkskolan, Almskolan, Hasselskolan, Lindskolan och 

Ekskolan. Möjligen kommer våra informanter kunna identifieras av kollegor och 

andra närstående genom deras beskrivningar av hur skolans drogförebyggande 

arbete och samverkan är organiserat. Då det bara finns en 

preventionssamordnare inom kommunen var vi extra noga med att få denna 

persons godkännande att ange yrkestiteln. Samma sak gäller informanterna vid 

Mini-Moa och Sesam då de eventuellt är enklare att identifiera då det är få 

personer som arbetar i de verksamheterna. Vi tydliggjorde i början av 

intervjuerna att vi kommer skriva att studien är genomförd i Norrköpings 

kommun. Under arbetets gång har vårt intervjumaterial förvarats på ett sådant 

sätt att ingen obehörig kunnat ta del av det.  

Gustafsson, B., Hermerén, G. och Petersson (2011:11) redogör för åtta generella 

regler som bör beaktas vid forskning. Vi kommer nu att presentera hur vi har 

förhållit oss till dessa. Första punkten handlar om att tala sanning om 

forskningen. Att vi redogjort för forskningsprocessen och därmed skapat 

transparens i vår studie är en del i att tala sanning. En annan del i det är att vi 

transkriberat våra intervjuer ordagrant och låtit våra informanter ta del av det 

transkriberade materialet och att de haft möjlighet att återkomma med eventuella 

ändringar. Det vi uppgett att vi gjort i studien stämmer överens med vad vi 
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genomfört i praktiken. Andra punkten handlar om att redovisa utgångspunkterna 

för vår studie. Denna punkt kopplar vi till vår förförståelse som vi redogjort för i 

vårt metodkapitel samt att vi har redogjort för kuratorssituationen i Norrköpings 

kommun. Den tredje punkten som handlar om att redovisa metoder och resultat 

är nära sammankopplat med de tidigare punkterna, det vill säga att vi skapat en 

transparens i vår studie och redogjort för forskningsprocessen. Fjärde punkten 

handlar om att redogöra för kommersiella intressen och andra bindningar. Då vi 

inte haft några sådana har det inte heller varit relevant eller aktuellt att redogöra 

för några sådana. Femte punkten framhåller vikten av att inte stjäla 

forskningsresultat från andra. Allt vårt intervjumaterial har framkommit utifrån 

vår specifika forskningsfråga, frågeställningar och intervjuguide som vi själva 

tagit fram. Den sjätte punkten belyser vikten att hålla god ordning i sin 

forskning. Detta har vi gjort genom att vara noggranna och strukturerade i vår 

hantering av vårt material. Sjunde punkten handlar om att bedriva forskningen 

utan att skada andra människor. Vi anser inte att någon av våra informanter lidit 

men av de genomförda intervjuerna. De kommer att presenteras i studien under 

anonymitet och har samtyckt till att vi anger att de arbetar i Norrköpings 

kommun vilket kan innebära att de löper större risk att identifieras. Vi bedömer 

att vår frågeguide inte innehåller känsliga frågor och således finns minimal risk 

att de kommer till skada på något sätt om de identifieras. Åttonde och sista 

punkten behandlar vikten av en rättvis bedömning av andras forskning. Det har 

vi gjort genom att läsa och ta del av tidigare forskning för att kunna presentera 

och analysera dem på ett rättvist sätt.  
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6. Resultatredovisning 

I resultatredovisningen presenteras resultaten av studien utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Vi inleder vår resultatdel med att redogöra för hur 

skolkuratorerna beskriver att de arbetar förebyggande mot gymnasieelevers 

droganvändande. Vi redogör därefter för skolkuratorernas syn på samverkan 

med andra samhällsinstanser. Hur skolkuratorerna beskriver sitt 

handlingsutrymme i det drogförebyggande arbetet lyfts fram som en del av hur 

det drogförebyggande arbetet beskrivs och praktiseras.  

Resultatet redovisas utifrån följande fingerade skolnamn; Björkskolan, 

Almskolan, Hasselskolan, Lindskolan och Ekskolan. Den intervjuade 

preventionssamordnaren kommer med samtycke benämnas med yrkestitel. Vid 

ofullständiga meningar kommer vi att inom hakparentes tillsätta ord för att 

förtydliga vad de menar och syftar på. Hakparentes kommer även att användas 

där delar av citat tagits bort och markeras med punkter, på följande sätt: [...]. 

Användandet av begreppet informant kommer vidare användas när vi syftar på 

skolkuratorerna och preventionssamrodnaren tillsammans. Användandet av 

ordet skolkurator används således vid hänvisning till enbart skolkuratorernas 

utsagor.  

6.1 Hur beskriver skolkuratorerna att de arbetar förebyggande? 

Flertalet av skolkuratorerna beskriver att det drogförebyggande arbetet är 

omfattande och behöver således bedrivas kontinuerligt. En återkommande 

beskrivning av drogsituationen är att det ständigt tillkommer nya drogsorter vars 

effekter beskrivs vara okända. Informanterna beskriver att de ännu okända 

effekterna av användandet av de nya drogsorterna gör det svårt att utforma 

insatser för att förebyggande användandet, både bland de som tidigare inte testat 

droger och de som redan använt droger. Något som beskrivs försvåra det 

drogförebyggande arbetet är svårigheten med att upptäcka om en elev är 

drogpåverkad då symptomen och rusets varaktighet många gånger varierar. 

Informanterna beskriver att skolkuratorerna och övrig skolpersonal ständigt 

behöver uppdateras om de nya drogerna och dess effekter för att tidigt kunna 

uppmärksamma och bemöta de elever som är i behov av stödinsatser. 

Skolkuratorerna beskriver att det är ett ständigt arbete att hålla sig själva och 

övrigt skolpersonal uppdaterad om den rådande och föränderliga 

drogsituationen. Vidare beskriver skolkuratorerna en svårighet med att hålla sig 

uppdaterade när drogsituationen ständigt förändras vilket illustreras i 

nedanstående citat:  

Alltså det här [drogförebyggande arbete] är ju någonting som vi jobbar med hela 

 tiden och vi ligger hela tiden två steg bakom eftersom det kommer nya droger

 dagligen. Vi är efter, så är det.  

 Skolkurator, Hasselskolan 
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Enligt ovanstående resonemang beskriver skolkuratorerna att drogförebyggande 

arbete är någonting de ständigt arbetar med i det dagliga arbetet vilket även 

beskrivs enligt följande citat: 

 

Jag tänker att förebyggande arbete är ju det vi gör varje dag, enskilda samtal 

med eleverna. 

 Skolkurator, Björkskolan 

Enligt ovanstående citat menar skolkuratorn att drogförebyggande arbete finns 

inkluderat i samtliga arbetsuppgifter. En annan aspekt av det drogförebyggande 

arbetet som en annan skolkurator beskriver är att det drogförebyggande arbetet 

enbart bedrivs genom uttalade insatser. I ovanstående citat beskriver 

skolkuratorn att det drogförebyggande arbetet är någonting som bedrivs i de 

enskilda samtalen med gymnasieeleverna. Enligt nedanstående citat beskriver 

skolkuratorn att det läggs mindre fokus på att arbeta förebyggande riktat mot 

samtliga gymnasieelever och att fokus istället läggs på problemen när de redan 

har uppstått.  

Men det är ju mycket, när man säger drogförebyggande [arbete] så jag tycker ju

 inte att jag har så mycket utrymme i min tjänst att jobba förebyggande utan det 

 som jag pratar om är ju egentligen när det redan hänt. 

Skolkurator, Almskolan 

Skolkuratorerna beskriver drogförebyggande arbete som att de är ute bland 

eleverna, är synliga i skolans lokaler samt pratar och informerar om bland annat 

droger, något som de upplever att de sällan har tid att göra. Flertalet av 

skolkuratorerna beskriver att det inte finns tillräckligt med tid för att bedriva 

förebyggande arbete på en mer generell nivå. Flera av dem uttrycker en önskan 

om att kunna vara ute mer bland eleverna för att skapa en god kontakt och 

relation till dem. Skolkuratorerna beskriver även att de har stor möjlighet att 

påverka hur deras arbete ska utformas och upplever att de har stort förtroende 

från skolledningens sida. Skolkuratorerna beskriver deras möjligheter att 

påverka hur det drogförebyggande arbetet utformas som att de har ett stort 

handlingsutrymme. 

Jag skulle säga att jag har väldigt stort handlingsutrymme men det har man som 

 skolkurator. 

 Skolkurator, Lindskolan 

Samma skolkurator som uttryckt citatet ovan menar även att det finns situationer 

då en skolkurator inte har stort handlingsutrymme. Det beskrivs handla om 

situationer där det finns misstanke om att en myndig elev använder droger men 
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att det inte finns några bevis. En skolkurator beskriver att handlingsutrymmet 

upplevs som begränsat i situationer där någonting måste ske snabbt. Det kan 

handla om situationer där det förekommer försäljning av droger på skolan eller 

där det finns en hotbild mot elever och flera organisationer måste samverka för 

att tidigt förhindra att situationen förvärras.  

Skolkuratorerna beskriver ytterligare att något som de behövde förhålla sig till, 

vilket påverkar deras handlingsutrymme, är skolans egen drogpolicy och 

handlingsplan vid droganvändning. En drogpolicy beskrivs av en informant 

innehålla mer övergripande mål och bestämmelser för vad som ska gälla på 

skolan medan handlingsplanen beskrivs innehålla mer konkreta mål som är 

enkla att tillämpa i praktiken. Dokumenten beskrivs av skolkuratorerna som 

viktiga dokument att vända sig till när det uppkommer misstankar om att en elev 

använder droger. Flertalet av skolkuratorerna menar att policys och 

handlingsplaner är bra att ha som stöd men att de sällan går att följa till punkt 

och pricka i praktiken. Detta förklaras av en skolkurator genom nedanstående 

citat: 

[Det är] bra att veta att de finns men jag tycker att de här ärendena är ganska 

 svåra, i alla fall när man väl står där. Det här med droger väcker väldigt mycket 

 känslor hos alla. 

 Skolkurator, Almskolan 

En skolkuratorer bygger vidare på resonemanget och beskriver att varje situation 

är komplex och varje gymnasieelev har sina specifika behov blir 

handlingsplaner således svåra att följa. Något som benämns av flera av 

skolkuratorerna är vikten av att drogpolicyn och handlingsplanen är konkret 

utformade och att de på så sätt blir enklare att tillämpa i praktiken. De kan till 

viss del ge råd i hur skolkuratorn ska gå till väga, men det krävs samtidigt en 

flexibilitet för att kunna anpassa sig efter situationen. En skolkurator menar att 

handlingsplanerna och policydokumenten sällan används i praktiken och menar 

vidare att skolkuratorns arbetslivserfarenhet gett kunskap om hur drogrelaterade 

problem ska hanteras samt hur de ska gå till väga när sådana problem uppstår.  

Något som tas upp i gymnasieskolornas policydokument och handlingsplaner är 

genomförandet av drogtester bland eleverna. Flera av skolkuratorerna uppger att 

det utförs drogtester på elever som går på exempelvis fordonsprogrammet och 

byggprogrammet då det inom dessa program förekommer riskfyllda 

arbetsmoment. De framhäver även att det är motiverat att utföra drogtester när 

det finns misstankar om att en elev använder droger. Flera av skolkuratorerna 

uttrycker dock en önskan om att genomföra drogtester även om det inte finns 

misstankar, exempelvis som nedanstående citat benämner, att drogtesta en hel 

klass.  



31 
 

[...] Ibland skulle man önska att man fick ta ett drogtest liksom rakt över en

 klass. 

 Skolkurator, Ekskolan 

Vidare förklarar den ovannämnda skolkuratorn att det inte är motiverat att 

genomföra drogtester på elever där det varken finns misstankar eller 

förekommer riskfyllda arbetsmoment under utbildningen. En av skolkuratorerna 

beskriver att vid den förra terminsstarten infördes möjligheten att ta 

slumpmässiga drogtester på samtliga elever på skolan. På ett föräldramöte 

informerade de om droger och lät föräldrarna lämna en namnunderskrift på att 

skolan får utföra slumpvisa drogtester under terminen. På samma skola 

beskriver skolkuratorn att det finns tre typer av drogtester som de kan utföra, 

dessa är drogtest vid misstanke av droganvändning, slumpmässiga drogtester 

och drogtest för elever på program med farliga arbetsmoment. Skolkuratorn 

beskriver vidare att det är kontroversiellt att utföra slumpmässiga drogtester men 

att både föräldrar och elever varit positiva till det. En anledning till att eleven 

kan uppleva att det är positivt med genomförande av drogtest beskrivs vara att 

de då har en ursäkt till att säga nej till droger. Skolkuratorn påpekar däremot att 

de ännu inte genomfört några slumpmässiga drogtester då de inte hittat några 

former för det. En skolkurator uppger att de efter ett lov genomförde drogtester 

på ett helt program då de skulle ut på praktik där det förekom farliga 

arbetsmoment. Effekten av att genomföra drogtest på en hel klass, var att ryktet 

spred sig om att fler klasser kanske skulle testas. Det ledde till att fler elever 

kontaktade skolsköterskan eller skolkuratorn på skolan för att själva berätta att 

de tagit droger istället för att det skulle visa sig genom att ge utslag på ett 

eventuellt drogtest.  

6.2 Hur utformas det drogförebyggande arbetet i praktiken? 

Skolkuratorerna beskriver att det drogförebyggande arbetet som bedrivs på 

gymnasieskolorna syftar till att lära ungdomarna att stå emot grupptryck och lära 

sig att säga nej till droger. Skolkuratorerna beskriver att det drogförebyggande 

arbetet ofta bedrivs i form av temadagar. Samtliga informanter nämner årliga 

temadagar så som Don’t drink and drive och Vett och etikett på krogen. Don’t 

drink and drive beskrivs syfta till att ge eleverna kunskap om riskerna med 

alkohol och droger i trafiken. Don’t drink and drive är ett koncept framtaget av 

Trafikverket och sker under en heldag där eleverna bland annat lyssnar på 

föreläsare och deltar i diskussioner och värderingsövningar. Det är gratis för 

skolorna att delta i Don’t drink and drive-aktiviteterna och erbjuds till alla 

gymnasieskolor av preventionssamordnaren på kommunen. Flera av 

informanterna uppger att det finns ett material som kan integreras i 

undervisningen, både innan och efter temadagen. I vilken utsträckning 

gymnasieeleverna får drogundervisning i skolan och hur väl temadagar 
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förbereds och följs upp i undervisningen beskrivs många gånger bero på vilken 

lärare som håller i undervisningen vilket illustreras enligt följande citat: 

Don’t drink and drive ska ju förberedas och följas upp och ibland fungerar det

 hyggligt och ibland inte alls. Det beror väldigt mycket på lärarna. 

 Skolkurator, Björkskolan  

Vett och etikett på krogen som är en föreläsning som ges till alla 

skolungdomarna nämns av samtliga informanter som en del av det 

drogförebyggande arbetet på skolorna. Vett och etikett på krogen genomförs i 

samverkan med krögare och ordningsvakter i Norrköpings kommun. 

Preventionssamordnaren beskriver att föreläsningen Vett och etikett på krogen 

har gett goda resultat. Flertalet av skolkuratorerna anser att både Don’t drink and 

drive och Vett och etikett på krogen är givande insatser. Även om de inte kunnat 

se några konkreta resultat direkt efter dessa insatser men om de placeras i ett 

årshjul och bedriver insatser under alla tre år under gymnasiet så utgör de 

viktiga delar i det drogförebyggande arbetet. Informanterna benämner vikten av 

att ha en röd tråd i det drogförebyggande arbetet under hela gymnasietiden.  

Skolkuratorerna beskriver att de har en betydande och viktig roll i det 

drogförebyggande arbetet men att de inte kan göra allt. Vidare beskriver de att 

det är viktigt att även lärarna är engagerade och har kunskap om droger och hur 

de kan förebyggas. Ett sätt som beskrivs är att lärarna, inför varje nytt läsår, får 

en föreläsning om aktuella droger och hur de kan upptäckas. Flera skolkuratorer 

beskriver att de försöker involvera skolpersonalen i det drogförebyggande 

arbetet. En av skolkuratorerna uppger att vissa lärare har inställningen att de 

enbart ska arbeta med undervisning och att det inte är deras ansvar att arbeta 

med elevhälsovårdande insatser. Flera skolkuratorer beskriver att de har en tät 

samverkan inom skolan med bland annat skolsköterskan och lärare vilket de ser 

som både viktigt och nödvändigt i det drogförebyggande arbetet. De anser det 

vara nödvändigt då även lärare och skolsköterskor behöver involveras i det 

drogförebyggande arbetet för att kunna bedriva arbetet på lång sikt. 

Om det kommer folk utifrån och ska berätta någonting så blir det kanske en

 jättebra dag och folk är jättenöjda men det har visat sig att det inte har så stor

 effekt i längden [...]. Så då kanske vi istället informerar och utbildar 

 skolpersonal så att dem kan prata vidare med eleverna och göra det över tid och

 där blir det ju ofta något litet fel visar det sig. Tanken är god men så stoppar det

 där, återigen på grund av vardagen, att de inte hinner. Eller att allt hamnar i knät

 på kuratorn, det är jättevanligt. Kuratorer, om dem är ambitiösa, tar på sig, eller

 blir pålagda saker som egentligen borde spridas. 

 Preventionssamordnare, Norrköpings kommun 

Skolkuratorerna beskriver att de har, och bör ha, en betydande roll i det 

drogförebyggande arbetet men många gånger är tiden avgörande för hur arbetet 
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utformas på de olika gymnasieskolorna. Antal elever per skolkurator beskrivs 

spela stor roll i hur mycket tid det finns att arbeta förebyggande. De 

skolkuratorer som är ensamma på närmare 700 elever beskriver att de har 

mindre tid att arbeta förebyggande då de hela tiden måste prioritera akuta 

ärenden. En av skolkuratorerna beskriver att tiden som avsatts för att arbeta 

drogförebyggande är knapp och att det därav inte praktiseras i den utsträckning 

som är önskvärt. En skolkurator i en liknande situation beskriver att ansvaret för 

det drogförebyggande arbetet överlämnas på övrig skolpersonal för att arbeta 

drogförebyggande integrerat i undervisningen, utifrån följande citat: 

[...] Vi har relationsdagar och Vett och etikett på krogen, och sen förutsätter jag

  att det ingår liksom i den allmänna undervisningen också att man tar upp sådana

  här saker. 

Skolkurator, Ekskolan  

6.3 ”Alla droger utom cannabis är farliga” 

Ett ämne som framkom under varje intervju vi genomfört, trots att ämnet inte 

fanns med i vår frågeguide, var ungdomars förändrade attityd till droger. Vi 

anser således att det är angeläget att lyfta fram det som en del i vår studie då 

samtliga av våra informanter var överens om att drogsituationen i Norrköping är 

värre än någonsin. De beskriver det som en alarmerande trend bland unga och 

att det blivit skrämmande enkelt att få tag på droger. En skolkurator beskriver att 

flera olika drogsorter går att beställa billigt på Internet för att sedan inom några 

dagar få det hemskickat. En av de intervjuade skolkuratorerna menar att ungefär 

en av fem gymnasieelever någon gång under gymnasietiden kommer att prova 

droger. Alla kommer dock inte att upptäckas då gymnasieeleverna ofta tar 

droger under helgerna och sedan sköter skolan i veckorna. En annan anledning 

till att de inte upptäcks beskrivs vara att droger som spice har ett kort rus som 

går över på cirka 15 minuter. Detta gör det möjligt för eleven att exempelvis gå 

ut och röka spice på rasten utan att det upptäcks under resterande skoldag. 

Samtliga informanter är rörande eniga om att attityden till droger har förändrats 

under de senaste åren. Informanterna beskriver att synen på cannabis och 

internetdroger har blivit mer legaliserad och skolkuratorerna beskriver att 

ungdomarna inte tycker att det är värre att ‘röka på’ än att dricka alkohol. 

Ungdomars syn på droger beskrivs skilja sig åt beroende på vilken drog det 

handlar om. Flera skolkuratorer beskriver att få ungdomar provar tyngre droger 

såsom, kokain, amfetamin och heroin medan synen på cannabis, spice och andra 

rökmixer är mer legaliserad. Nedan följer en skolkurators beskrivning av hur 

gymnasieeleverna många gånger uttrycker sig:  

Partydrog, vadå? Det är ju mycket bättre -man blir ju inte bakis. 

 Skolkurator, Ekskolan  
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6.4 Skolkuratorns roll i samverkansprocessen 

Samtliga skolkuratorer är rörande överens om att samverkan är något positivt 

som bör prioriteras. Samverkan beskrivs i flera av intervjuerna som en 

förutsättning för att kunna arbeta förebyggande. Det finns enligt skolkuratorerna 

ingen ensam institution i samhället som kan lösa problemet med droger utan alla 

måste göra sin del tillsammans med andra instanser för att föra det 

drogförebyggande arbetet framåt. I samverkan runt det drogförebyggande 

arbetet nämndes ofta vissa återkommande personer som extra viktiga för att föra 

detta arbete framåt. Dessa personer benämndes ofta som eldsjälar. De 

informanter som under intervjuerna pratade om eldsjälar beskriver också att 

samverkan till stor del bygger på just dessa eldsjälars engagemang och utan 

dessa skulle mycket av det arbete som utförs idag inte fungera lika bra. 

Informanterna beskriver dock att det inte är tillräckligt att basera det 

drogförebyggande arbetet på några enskilda personer då det drogförebyggande 

arbetet till stor del är beroende av samverkan. De beskriver att samverkan borde 

vara en del i de skilda professionernas arbetsbeskrivning och att samverkan 

fanns med som en tydlig del i tjänstebeskrivningen. 

Skolkuratorerna beskriver sin roll i samverkan som att de är en ’spindel i nätet’ 

och som förmedlar kontakt mellan exempelvis socialtjänst, polis och föräldrar. 

Flera av skolkuratorerna beskriver att de olika professionernas kunskaper och 

erfarenheter kan bidra till att gymnasieeleven får adekvat hjälp. Samtidigt 

beskrivs en del svårigheter med samverkan. Sekretessen och samverkan med 

socialtjänsten menar flera av skolkuratorerna var problematiskt då de förhåller 

dig till olika lagstiftningar med olika sekretessnivåer. Även de olika 

professionernas ansvarsområden uppges som någonting som kan orsaka 

svårigheter i samverkansprocessen, att de olika samverkansparterna inte är 

insatta i vad som ingår i de andras arbetsuppgifter och ansvarsområde. Genom 

regelbundna samverkansmöten och informationsutbyten tror skolkuratorerna att 

dessa problem skulle motverkas. Preventionssamordnaren i Norrköpings 

kommun beskriver situationen enligt följande: 

Vi har orealistiska förväntningar på varandra ibland och då kan man behöva tala

 om det i mötet. Till exempel att polisen talar om sin del och att soc 

 [socialtjänsten] talar om sin del [...] Och så får vi förhålla oss till vad vi har för

  möjligheter och göra det bästa av det. Så det behöver inte vara någon nackdel

  men ibland är det riktigt frustrerande. 

 Preventionssamordnare, Norrköpings kommun 

6.5 Samverkan med polis 

Flera skolkuratorer beskriver att även polisen upplever droganvändandet bland 

unga som ett utbrett problem vilket beskrivs vara en avgörande faktor till varför 

polisen är enkla att samverka med. Flera av skolkuratorerna beskriver att de har 

regelbundna möten med poliserna en gång i månaden, där de utbyter information 
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om hur drogsituationen ser ut på skolorna och vilka droger som cirkulerar på 

skolan. Gymnasieskolan och polisen arbetar dessutom enligt skolkuratorerna 

mot samma mål på både individ- och på gruppnivå. Målet handlar om att 

gymnasieskolan i ett tidigt stadium ska uppmärksamma elever befinner sig i 

riskzonen att använda droger. En skolkurator beskriver att om en gymnasieelevs 

drogproblematik istället uppmärksammas av polisen eller socialtjänsten har 

gymnasieeleven ofta kommit längre i sitt missbruk. Att uppmärksamma att en 

gymnasielev använder droger beskrivs som en svårighet av flera skolkuratorer. 

Vidare beskriver de att även polisen står handfallna inför problemet. 

Polisen träffar vi ju en gång i månaden och pratar om hur vi ska kunna stävja det

 här [droganvändningen] och hur vi ska kunna jobba med det. Polisen står ju

 också lite handfallna inför det här. 

 Skolkurator, Hasselskolan 

En skolkurator berättar att det finns tre ungdomspoliser som skolan har en nära 

samverkan med och att de har byggt upp en god relation till dessa. När det 

uppstår akuta situationer på skolan vet skolkuratorn direkt vilka poliser det är 

som de ska kontakta. En av skolkuratorerna beskriver att ungdomspolisernas 

telefonnummer även kan lämnas till föräldrar som då vet vart de kan vända sig 

för att få konkret hjälp.  

En annan del av samverkan mellan skolan och polisen som en skolkurator 

beskriver är att polisen, i mån av tid, även finns synliga på skolan. Det beskriver 

skolkuratorn som en förebyggande insats eftersom ungdomarna vet att de kan bli 

upptäckta om de använder eller säljer droger under skoltid. Om det finns 

misstanke om att ungdomar på skolans område använder eller säljer droger 

under skoltid kan polis tillkallas. Skolkuratorerna menar att det är enklare att ta 

den kontakten med polisen när de vet vilka poliserna är och har en nära 

samverkan med dem. Flera skolkuratorer beskriver de konkreta insatser som 

samverkan med polisen kan leda till som en viktig faktor till att polisen är en 

viktig samverkanspart i det drogförebyggande arbete. Vidare beskriver flera 

skolkuratorer att de konkreta insatserna även gör att samverkan med polisen 

upplevs som betydelsefull då effekterna av samverkan synliggörs.  

6.6 Samverkan med socialtjänst 

Skolkuratorerna beskriver en stor skillnad mellan hur samverkan med polisen 

och samverkan med socialtjänsten ser ut. Flera av skolkuratorerna beskriver att 

de ser brister i deras samverkan med socialtjänsten och uttrycker en önskan om 

tätare och mer kontinuerlig samverkan.  

En av kuratorerna menade att det är stor skillnad på vilken socialtjänst som 

kontaktas och även vilken socialsekreterare kontakten tas med. En annan 

skolkurator beskriver att samverkan underlättas om skolkuratorerna känner 
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någon som arbetar på socialtjänsten och påpekar att känna tillit och förtroende 

för den som samverkan sker med som en viktig del i samverkansprocessen. 

Skolkuratorn beskriver vidare att det till stor del handlar om den enskilda 

socialsekreterarens kunskap och erfarenhet av att arbeta drogpreventivt. En liten 

kommun med få socialsekreterare som sällan har ärenden kring ungdomar med 

drogproblematik kan skilja sig från större kommuner med fler socialsekreterare 

med mer vana att arbeta med drogrelaterade ärenden. En skolkurator beskriver 

att det är svårt att samverka med socialtjänsten på grund av att de inte känner till 

någon på socialtjänsten som har som sin primära arbetsuppgift att handlägga 

drogrelaterade ärenden rörande ungdomar. Det vore enligt dessa skolkuratorer 

önskvärt om det fanns någon specifik person de kunde vända sig till inom 

socialtjänsten som hade erfarenhet och kunskap av att bemöta och arbeta med 

drogrelaterade frågor.  

En annan svårighet i samverkan med socialtjänsten som beskrivs av flera 

skolkuratorer är att socialtjänsten endast arbetar på individnivå, det vill säga inte 

på ett förebyggande plan. Skolkuratorerna tror att detta till stor del beror på att 

socialtjänsten inte har tillräckligt utrymme att samverka med skolan för att 

arbeta drogförebyggande vilket beskrivs i nedanstående citat: 

Tyvärr [är] det mycket svårare att samarbeta med socialtjänsten. De jobbar inte

 alls förebyggande eller generellt på något sätt. Inte alls på gruppnivå, bara med

 enstaka individer hela tiden. 

 Skolkurator, Björkskolan 

Skolkuratorerna beskriver en önskan om samverkansmöten som är regelbundna 

och månadsvisa där alla som arbetar kring ungdomar finns representerade, 

exempelvis skola, socialtjänst och polis. Att samverka med organisationer som 

polis och socialtjänst skulle enligt skolkuratorerna kunna vara en naturlig del i 

arbetet genom att det ingår i arbetsuppgifterna hos varje enskild profession. Ett 

exempel på detta som nämns av flera skolkuratorer är att det skulle finnas 

inbokade samverkansträffar som var kopplade till tjänsten, oavsett vilken 

organisation personen är anställd inom. Flera av skolkuratorerna beskriver att 

det saknas ett forum där skolan kan möta socialtjänsten och polisen för att 

diskutera det drogförebyggande arbetet. Tidsaspekten beskrivs även som en 

central del i samverkansprocessen. Flera skolkuratorer framhåller att samverkan 

inte är ett självgående fenomen utan något som kräver deltagarnas engagemang 

och någonting som det måste ges tid till, både från skolans, polisens och 

socialtjänstens håll. En återkommande beskrivning som ges av informanterna är 

att gymnasieskolan fyller en viktig funktion i att tidigt uppmärksamma de elever 

som använt droger och förebygga att de eleverna som inte provat droger gör det. 

Enligt nedanstående citat uppmärksammas en stor del av droganvändandet av 

skolans personal som då kan se omfattningen av problemet.  
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Det krävs samverkan och det är ett samhällsproblem [...] Jag tror att vi i skolan

 har märkt mest liksom, hur allvarligt det är. 

 Skolkurator, Ekskolan 

6.7 Samverkan inom skolan och med andra instanser 

Skolkuratorerna beskriver att samverkan inom skolans arena utgör en stor del av 

samverkan. Denna samverkan sker med övrig skolpersonal så som lärare, 

skolledning och skolsköterskor. Även samverkan med andra gymnasieskolor 

beskrivs av flera informanter som en central del i det drogförebyggande arbetet. 

Preventionssamordnaren kallar regelbundet till möten dit alla 

gymnasieskolkuratorer i Norrköpings kommun är välkomna. På dessa möten 

diskuteras aktuella drogrelaterade problem som förekommer på skolorna och de 

försöker komma på ett gemensamt angreppssätt. Genom ett gemensamt 

angreppssätt arbetar skolkuratorerna mot samma mål och kan delge varandra 

erfarenhet och kunskap. Flera av kuratorerna anser att de kuratorsträffarna är 

givande då de flesta av skolorna stöter på liknande problematik och många 

gånger behöver en gemensam lösning. En av skolkuratorerna upplevde dock att 

de inte hade samma typ av problematik på sin skola och upplevde följaktligen 

att de mötena inte bidrog med någon kunskap för just den skolans problematik. 

Några andra skolkuratorer beskrev att innehållet i, och kvalitén på, 

kuratorsträffarna kunde variera beroende på vad som diskuterades. Ytterligare 

något som även nämndes under flera intervjuer var att de fristående skolorna 

sällan fanns representerade vid dessa samverkansmöten.  

Under intervjuerna framkom att skolkuratorerna samverkar med MiniMoa och i 

vissa fall Sesam. MiniMoa beskrivs utgöra en viktig del i samverkan då de har 

expertkunskap kring ungdomar och droganvändande och arbetar efter samma 

mål som gymnasieskolan, nämligen att ungdomar ska bli och förbli drogfria. 

Öppenvårdsmottagningen Sesam beskrivs som en viktig samverkansparter när 

insatserna på MiniMoa inte är tillräckliga för att hjälpa ungdomen ur ett 

drogmissbruk. Vid misstanke om att en ungdom använder droger kontaktar 

skolkuratorn MiniMoa som i sin tur erbjuder ungdomen ett drogtest. I många av 

fallen där ungdomarna gjort drogtest på MiniMoa kom de överens om att 

skolkuratorn skulle få ta del av testresultatet och därmed ges skolkuratorn 

möjlighet att stödja eleven ytterligare. MiniMoa och Sesam beskrivs av 

skolkuratorerna som experter på området och skolkuratorerna kan känna tillit 

och förtroende till personalen och upplever att de kan vända sig dit när 

misstanke om droganvändning hos en ungdom finns, vilket illustreras i följande 

citat: 

[...] Vi har ju en stor fördel här i stan och det är ju MiniMoa. Det är ju en riktig

 samarbetspartner för oss, så där kan man ju åka upp och dem tar liksom över... 

Skolkurator, Lindskolan 
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6.8 Sekretess 

Flera av skolkuratorerna beskriver vikten av att vara tydliga mot 

gymnasieeleverna om sin sekretess, vad den innebär samt att det finns vissa 

lägen då skolkuratorerna är tvungna att bryta sekretessen. En av skolkuratorerna 

menade att det är viktigt att informera gymnasieeleverna om sekretessen så att 

de förstår att skolkuratorn har skyldighet att gå vidare i ärenden där 

gymnasieeleven riskerar sin hälsa och därmed måste bryta sekretessen. En av 

skolkuratorerna beskriver att det är viktigt att vara säker i sin yrkesroll i de 

situationer där det krävs att sekretessen bryts. Samtliga skolkuratorer anser att 

sekretessen många gånger försvårar samverkan. Skolkuratorerna beskriver att 

samverkan med socialtjänsten är svårare än samverkan med polisen, vilket till 

stor del beskrivs bero på de olika sekretessnivåerna organisationerna har att 

förhålla sig till. Detta beskriver skolkuratorerna bero på de olika lagstiftningarna 

de lyder under, skolkuratorerna lyder under skollagen och socialtjänsten lyder 

under socialtjänstlagen. Sekretessen menar skolkuratorerna många gånger utgör 

ett hinder för en drogförebyggande samverkan med socialtjänsten då de har en 

högre sekretessnivå än skolkuratorerna. Följande citat beskriver samverkan med 

polisen där sekretessen enligt skolkuratorerna inte utgör något hinder: 

Det är väldigt konkret att vi kan ringa varann och hjälpa varann om vi 

 misstänker något så. Utan att bryta någon sekretess och så men man kan ändå

 hjälpa varandra och få kunskap om. 

 Skolkurator, Almskolan 

Flera av skolkuratorerna uttrycker en önskan om att ha en liknande samverkan 

med socialtjänsten som de har med polisen. Några av skolkuratorerna nämner 

samverkansavtalet SSPF som ett avtal vilket möjliggör en snabb samverkan 

mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet vilken underlättar ett 

informationsutbyte mellan organisationerna. Skolkuratorerna beskriver att vid 

ett sådant samverkansavtal krävs föräldrars underskrift om samverkan sker runt 

en omyndig elev och underskrift från eleven om denne är över 18 som innebär 

att information om gymnasieeleven får utbytas mellan de olika professionerna. 

 

  



39 
 

7. Analys  

Vi kommer nu att presentera vår analys av den empiri som ligger till grund för 

denna studie. Presentationen kommer att ske utifrån den nyinstitutionella teorin, 

begrepp inom det förebyggande arbetet samt teorin om gräsrotsbyråkrati. Vi 

har även använt oss av den forskning som vi tidigare presenterat för att 

genomföra en analys av resultatet. 

7.1 Analys utifrån nyinstitutionell teori 

Vi kommer under denna del av analysen redogöra för våra tolkningar av 

skolkuratorernas upplevelser av samverkan som framkom i resultatet utifrån 

nyinstitutionell teori kopplat till den tidigare forskning vi presenterat i studien. I 

detta avsnitt kommer skolkuratorn som tidigare nämnts benämnas både utifrån 

sin yrkesroll och utifrån skolan som är den organisation skolkuratorn är verksam 

inom.  

7.1.1 Olika organisatoriska fält försvårar samverkan 

Vad vi kan utläsa utifrån resultatet av vår studie är att samtliga informanter 

anser att samverkan är en förutsättning för att kunna arbeta drogförebyggande 

och de ställer sig alla positiva till samverkan. De menar att droganvändningen 

bland unga är ett samhällsproblem som inte enbart kan motarbetas från skolans 

sida utan måste angripas från fler håll med hjälp av flera olika professioner. 

Dessa professioner befinner sig enligt vår tolkning på olika organisatoriska fält 

och har olika regler och resurser att förhålla sig till vilket ligger i linje med vad 

DiMaggio och Powell (1983:148) beskriver. De professioner som 

skolkuratorerna menar att de samverkar med utanför sitt organisatoriska fält är 

polis och socialtjänst. Vi gör tolkningen utifrån Meyer (1977:59) samt 

Danermark och Kullberg (1999:5) att dessa professioner befinner sig på 

institutionella fält då effekterna av dessa organisationers arbete ofta är svåra att 

mäta. Vidare gör vi tolkningen att de inte befinner sig på samma institutionella 

fält vilket innebär att de har olika förväntningar på sig, har olika kunskap, skilda 

mål samt skilda ansvarsområden. Att polisen, socialtjänsten och skolan har olika 

resurser och regler att förhålla sig till kan utifrån vår tolkning vara en 

bidragande faktor till att det är svårt att hitta former för en fungerande 

samverkan.  

Vi kan utifrån resultatet uttolka utifrån Danermark (2005:15) att det inte är svårt 

att finna ämnen att samverka runt då det ligger i dessa organisationers intresse 

att arbeta med ungdomar och mot droganvändande, det är utifrån vår tolkning 

snarare de organisatoriska förutsättningarna som utgör svårigheter för 

samverkan. Samtliga av våra informanter beskriver svårigheter med att hitta 

former för samverkan där både polis och socialtjänst fanns representerade 

samtidigt. Enligt vår tolkning kan det bero det på att dessa organisationer 

befinner sig på skilda institutionella fält. Vi gör utifrån Lundgren och Persson 

(2003:180), Griffin, Jones och Kilgore (2006:49f) samt Sjöberg Backlund 
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(2002:51) tolkningen att en tät kommunikation, gemensamt intresse samt 

förtroendefulla relationer till varandra utgör grunden för en gynnsam samverkan. 

Resultatet av vår empiri visar att polisen och skolkuratorerna har en liknande 

syn på det drogförebyggande arbetet och skolkuratorerna uppger att polisen och 

skolan upplever samma hjälplöshet inför drogsituationen. Vi gör tolkningen att 

skolkuratorerna inte uppnått samma konsensus med socialtjänsten inom det 

drogförebyggande arbetet. Vad skolkuratorerna uttrycker om samverkan och 

dess form stämmer överens med vad Backlund (2007:301) visar i sin studie. Där 

framgår att skolkuratorerna har en tätare samverkan med polisen än vad de har 

med socialtjänsten vilket Backlund (2007:297) menar beror på vilken nivå 

samverkan sker på. 

Utifrån Svensson, Johansson och Laanemets (2008:43) gör vi tolkningen att 

gymnasieskolorna i Norrköpings kommun befinner sig på samma 

organisatoriska fält mellan dessa sker samverkan utifrån andra förutsättningar. 

Vidare gör vi tolkningen att gymnasieskolorna har samma ansvarsområde, att 

utbilda eleverna, utför liknande arbetsuppgifter, har samma mål samt att de 

stöter på liknande svårigheter. De förhåller sig till skollagen oavsett vilken 

organisationsform de har, det vill säga om de är fristående, kommunal- eller 

landstingsägda. Utifrån dessa förutsättningar tolkar vi att gymnasieskolorna 

antar liknande form för sin verksamhet vilket underlättar samverkan. Att de 

befinner sig på samma organisatoriska fält tolkar vi som anledningen till att 

skolkuratorerna inte uppgav några större svårigheter med att hitta former för 

samverkan vid de gemensamma kuratorsträffarna. Det vi däremot kan uttolka 

utifrån dessa träffar är att, tvärtemot samverkan med socialtjänst och polis, finns 

det inte några svårigheter som är baserade på organisatoriska förutsättningar 

utan det var själva innehållet i samverkansträffarna som en del av 

skolkuratorerna upplevde som problematiskt.  

Skolkuratorerna beskriver att en stor del av samverkan sker inom skolans arena 

vilket vi tolkar som samverkan inom samma institutionella fält. Att 

skolkuratorernas samverkan till stor del sker inom skolans arena ligger i linje 

med vad Gibbons, Diambra och Buchanan (2010:14ff) menar. Backlund 

(2007:299) menar att det finns en otydlighet inom skolan vad gäller 

ansvarsfördelningen i de elevvårdande arbetsuppgifterna vilket även några av 

skolkuratorerna nämner under intervjuerna. Flera skolkuratorer menade att vissa 

lärare inte upplevde att de hade något ansvar över de elevhälsovårdande 

arbetsuppgifterna såsom att arbeta drogförebyggande, därmed hamnade mycket 

av det drogförebyggande arbetet i knät på skolkuratorerna. Jean, McNab och 

Coker (2005:102ff) menar att skolkuratorerna skulle behöva ha en tätare 

samverkan inom skolan med bland annat skolsköterskor och lärare för att 

ansvaret ska kunna spridas mellan dem. Även Backlund (2007:300) menar att 

tydligare ansvarsfördelning och riktlinjer för lärarnas ansvar skulle kunna 
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underlätta samverkan inom skolan vilket även flera av våra informanter framhöll 

vid intervjutillfällena. Några av skolkuratorerna menar även att vikten av 

samverkan borde finnas med i varje professions arbetsbeskrivning där det även 

definieras hur och med vilka samverkan ska ske. Detta stämmer överens med det 

resonemang som Morrison (1996:135) samt Sundell och Flodins (1997:64) för 

angående att samverkan ska ses som en del av det dagliga arbetet och därav även 

finnas med i professionsbeskrivningarna. Vår tolkning av resultatet visar att 

samverkan inte behöver vara enklare bara för att organisationerna som 

samverkar befinner sig på samma institutionella fält, utan att det kan finnas vissa 

svårigheter med samverkan trots detta. Vidare kan vi se att såväl organisatoriska 

förutsättningar som innehållet kan försvåra samverkan.  

7.1.2 Organisatoriska domäner som förutsättning för samverkan 

För att underlätta samverkan kan organisationerna skapa en organisatorisk 

domän. Utifrån vårt resultat kan vi utifrån Grape (2006:53) göra tolkningen att 

organisatoriska domäner skapas när polis, socialtjänst och skola, som befinner 

sig på olika institutionella fält, ska samverka kring ungdomars droganvändande. 

Organisatoriska domäner skapas runt ett specifikt tema och målsättning vilket 

utifrån vårt resultat är att minska droganvändandet bland gymnasieelever. Med 

utgångspunkt i vad skolkuratorerna uttrycker under intervjuerna är det tydligt att 

skola, socialtjänst och polis har olika arbetsuppgifter och arbetssätt vid 

samverkan. Samverkansprocessen underlättas genom att organisatoriska 

domäner skapas då samverkansparterna arbetar med samma problematik och har 

ett gemensamt syfte vilket vi kopplar till Grapes (2006:54) resonemang. 

Ovanstående resonemang kopplar vi till Danermarks (2005:12ff) begrepp 

kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer. Det handlar om att skolan, polisen 

och socialtjänstens olika synsätt bidrar till ett bredare perspektiv vilket kan leda 

till att ett bättre stöd kan ges till den enskilda eleven. För att kunna arbeta 

förebyggande krävs att samtliga professioner har kunskap om de andra 

professionernas arbetssätt och ansvarsområden. Flera skolkuratorer beskriver att 

de har rollen som ‘spindeln i nätet’ och förmedlar kontakter i 

samverkansprocessen runt gymnasieeleven. Det som krävs för att samverkan ska 

fungera är enligt Griffin, Jones och Kilgore (2006:48f) samt Lundgren och 

Persson (2003:180) förtroendefulla relationer mellan organisationerna, 

gemensamt intresse för individens välmående samt ett gemensamt engagemang 

vilket ligger i linje med vad skolkuratorerna ansåg som viktigt för en gynnsam 

samverkansprocess. Ytterligare någonting som benämndes som underlättande 

för samverkan var samverkansavtalet SSPF som möjliggör samverkan mellan 

skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Vår tolkning utifrån 

beskrivningen av samverkansavtalet SSPF är att det bildas en tillfällig 

organisatorisk domän där berörda samverkansparter går samman för 

informationsutbyte och att sekretessen därmed inte längre utgör något hinder för 

samverkan. 
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7.1.3 Skilda organisatoriska förutsättningar bidrar till domänkonflikt 

I den organisatoriska domän som skola, socialtjänst och polis skapar kring 

ungdomars droganvändande kan vi se att några av skolkuratorerna anser vissa 

moment vara mer benägna att skapa en konflikt än andra. Samverkan med 

socialtjänsten tolkar vi som ett av de stora moment som många gånger orsakar 

domänkonflikter. Detta kopplar vi till Danermarks (2005:15) begrepp 

organisatoriska förutsättningar som belyser problematiken när professioner som 

ska samverka har olika förutsättningar vad gäller regler och resurser. Backlund 

(2007:301) beskriver att det skulle behövas en tydligare samverkan mellan skola 

och socialtjänst vilket vi kopplar till den beskrivning skolkuratorerna ger om att 

även arbeta drogförebyggande riktat mot gymnasieeleverna på en generell nivå 

och inte bara i individärenden. Att arbeta enbart individriktat står i konflikt med 

att arbeta förebyggande mot droganvändande enligt flera av skolkuratorerna. 

Samverkan ska enligt Walsh, Barrett och DePaul (2007:374f) bedrivas på både 

individ- och gruppnivå vilket även ligger i linje med vad skolkuratorerna 

beskriver. Martens och Andreen (2013:319) menar att gymnasieelever svarar bra 

på övergripande drogförebyggande insatser och att många elever nås genom 

generella insatser. Vi kan utifrån vårt resultat tolka att skolkuratorerna önskar 

samverkan med socialtjänsten för att kunna arbeta mer övergripande mot droger 

för att nå fler gymnasielever. 

Någonting som ytterligare skapar domänkonflikt i samverkansprocessen är 

utifrån vår tolkning av resultatet de skilda sekretessnivåerna som råder mellan 

socialtjänst och skolan. Vilket även stämmer överens med Danermarks 

(2005:15) resonemang om att de olika formella och informella regler som styr 

samverkan kan skilja sig åt för de yrkesverksamma genom exempelvis de olika 

sekretessnivåerna. Flera av skolkuratorerna menar att socialtjänstens och skolans 

skilda sekretessnivåer många gånger utgör ett hinder för samverkan. På grund av 

detta kan socialtjänsten inte dela med sig av viss information till skolan. Enligt 

vår tolkning bidrar sekretessnivåerna till att samverkan med socialtjänsten blir 

svår trots att de arbetar mot ett gemensamt utstakat mål på grund av de formella 

regler som Danermark (2005:15) tar upp. Utifrån vad Lundgren och Persson 

(2003:81ff) beskriver om brister i samverkan gör vi tolkningen att de skilda 

organisatoriska förutsättningarna mellan skolkuratorerna och socialtjänsten 

ligger till grund för den domänkonflikt som flera av skolkuratorerna beskriver.  

7.1.4 Gemensamma intressen och mål som utgångspunkt för domänkonsensus 

Domänkonsensus uppstår när organisationerna som ska samverka har kommit 

överens om ansvars- och arbetsfördelningen (Grape 2006:55). Begreppet 

domänkonsensus kopplar vi till den beskrivning skolkuratorerna gett av hur 

deras samverkan med polisen bedrivs. Flera av skolkuratorerna beskriver deras 

samverkan med polisen som regelbunden och de båda organisationerna har 

intresse av att stävja utvecklingen av droganvändande bland gymnasieeleverna. 
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För att domänkonsensus ska råda är det enligt Grape (2006:55) viktigt att 

organisationerna arbetar mot samma mål och kompletterande med varandra. 

Vilket vi tolkar som att flera av skolkuratorerna upplevde att de gjorde i 

samverkan med polisen. Beskrivningen av samverkan som informanterna delgett 

oss ligger även i linje med vad Griffin, Jones och Kilgore (2006:48f) beskriver 

som positiva faktorer för samverkan. Vidare beskriver Griffin, Jones och 

Kilgore (2006:48f) att tät kommunikation var viktigt för en god samverkan. Tät 

kommunikation menar även flera av våra informanter var viktigt för en 

fungerande samverkan. En anledning, enligt vår tolkning, till att polisen är 

enklare att samverka med kan vara att de, precis som skolkuratorerna, arbetar 

förebyggande både på individ- och gruppnivå. Vidare gör vi kopplingen att 

ytterligare en anledning till att polisen är enkla att samverka med är de tre 

ungdomspoliser som skolkuratorerna beskriver att de har en tät samverkan med 

och känner tillit till.  

Vi nämnde tidigare den problematik som några av skolkuratorerna upplevde 

med kuratorsträffarna. De organisatoriska förutsättningarna vid dessa träffar 

utgjorde domänkonsensus däremot beskrevs innehållet inte ha uppnått samma 

konsensus enligt några av skolkuratorerna. Samtidigt upplevde de andra 

skolkuratorerna kuratorsträffarna som givande och vi tolkar det som att de 

skolkuratorerna upplever domänkonsensus även vad det gäller innehållet vid 

dessa kuratorsträffar. Denna tolkning gör vi utifrån vad Griffin, Jones och 

Kilgore (2006:48f) beskriver som positiva faktorer för samverkan, det vill säga 

att flera skolkuratorer upplever att de möter samma slags problematik och 

arbetar mot samma mål. Några av skolkuratorerna beskriver även att de kan 

komplettera varandra genom att delge varandra erfarenhet och kunskap om hur 

deras skola arbetar drogförebyggande. Ytterligare en verksamhet som vi tolkar 

att skolkuratorerna har uppnått domänkonsensus med var MiniMoa som av flera 

skolkuratorer beskrevs som en viktig och fungerande samverkanspart. Även 

MiniMoa beskrevs ha liknande mål som skolkuratorerna i det drogförebyggande 

arbetet. Flera skolkuratorer beskrev även en trygghet i att de kunde vända sig till 

MiniMoa, vars personal de kände tillit och förtroende för, vid situationer där de 

behövde expertkunskap.  

Skolkuratorerna beskriver vidare att det finns en önskan om att uppnå 

domänkonsensus även med socialtjänsten genom att de, tillsammans med 

polisen, skulle ha regelbundna samverkansmöten kring drogförebyggande 

insatser. Flera skolkuratorer framhåller även vikten av att både skolan, 

socialtjänsten och polisen lägger tid och resurser på att hålla samverkan vid liv. 

De menar att samverkan inte är ett självgående fenomen utan något som måste 

satsas på och ges tid till, både från skolans, polisens och socialtjänstens håll. I 

samverkan med drogförebyggande arbete nämndes ofta vissa återkommande 

personer som extra viktiga för att föra det drogförebyggande arbetet framåt. 

Dessa personer benämndes ofta som eldsjälar. Sundell och Flodin (1997:64) 
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menar att samverkan då är känslig för organisations- och personalförändringar 

vilket även några av informanterna framhöll. Informanterna menar vidare att det 

inte är tillräckligt att basera det arbetet på enskilda personer då det 

drogförebyggande arbetet till stor del är beroende av samverkan.  

7.1.5 Kritiska reflektioner kring användandet av det nyinstitutionella 

perspektivet 

Vad som har uppmärksammats i analysen, med utgångspunkt i det 

nyinstitutionella perspektivet, är att svårigheterna som skolkuratorerna beskriver 

med samverkan till stor del beror på skilda organisatoriska förutsättningar och 

att organisationerna förhåller sig till olika lagstiftningar. Nyinstitutionell teori 

kan enbart bidra till analysen utifrån de organisatoriska förutsättningarna vilket 

också blivit synliga i vår analys. Det som inte belyses i detta perspektiv är de 

personliga kontakterna mellan de som samverkar. För att möjliggöra en analys 

av professionernas betydelse i samverkansprocessen har vi kompletterat det 

nyinstitutionella perspektivet med Danermarks (2005:15) begrepp om 

samverkan samt annan tidigare forskning. Kombinationen av det 

nyinstitutionella perspektivet och Danermarks (2005) begrepp möjliggör en 

analys av de svårigheter och möjligheter med samverkan som informanterna 

beskriver.  

7.2 Analys utifrån förebyggande arbete 

Den strategi som används i gymnasieskolorna för att arbeta drogförebyggande är 

den tidigare beskrivna ANDT-strategin. Utifrån vår empiri kan vi se att 

skolkuratorerna arbetar utifrån strategin då undervisningen baseras på 

vetenskaplig kunskap för att informera eleverna om riskerna av droganvändning. 

Utifrån vår empiri kan vi utläsa att hur undervisningen ser ut och hur ANDT-

strategin bedrivs ser olika ut på gymnasieskolorna. Vi kommer även att 

analysera hur skolkuratorerna beskriver att de arbetar förebyggande utifrån de 

begrepp vi tidigare presenterat kring förebyggande arbete. Begreppen universell 

prevention, selektiv prevention och indikerad prevention används för att 

beskriva de olika preventionsnivåerna skolkuratorerna beskriver sitt 

drogförebyggande arbete utifrån.  

7.2.1 Drogförebyggande arbete genom universellt riktade insatser 

Skärstrand (2010:4) beskriver den universella preventionen som den prevention 

som ges till alla gymnasieelever för att förebygga droganvändande. Främst 

handlar det om att minska risken att de som tidigare inte provat droger gör det 

vilket vi tolkat stämmer överens med vad informanterna beskriver. 

Drogundervisning beskrivs vara viktig att bedriva i skolan då de flesta av 

kommunens ungdomar går i skolan och att de flesta ungdomar svarar bra på 

universella insatser vilket även framhålls av Svensson, Svensson och Tops 

(1998:81) samt Martens och Andreen (2013:319). De följer även 
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gymnasieeleverna under en treårsperiod där det drogförebyggande arbetet har en 

röd tråd genom hela utbildningen vilket även Caria (2013:6) menar är viktigt. 

Nordegren och Tunving (1997:365) framhåller vikten av att skolan tillämpar 

strategier för att minska efterfrågan av droger vilket även Forster (2003:4) 

framhåller som en del av den sociala preventionen. Samtliga av våra informanter 

beskriver gymnasieelevernas förändrade attityd gentemot droger som en 

problemfaktor i det drogförebyggande arbetet då de påverkar hur mottagliga de 

är för insatser. Utifrån vår empiri gör vi tolkningen att skolkuratorerna ständigt 

arbetar för att förändra attityden till droger. Med utgångspunkt i den 

sammantagna bilden skolkuratorerna ger oss kan vi se att det drogförebyggande 

arbetet till stor del riktar sig till samtliga elever och att fokus läggs på att 

informera om riskerna med droganvändning samt att lära dem att stå emot 

grupptryck och kunna säga nej till droger.  

Skolkuratorerna beskriver att informationen kan ges både i integrerad form i 

undervisningen men även under särskilda temadagar vilket stämmer överens 

med Svensson, Svensson och Tops (1998:81) resonemang. Att drogundervisning 

integreras i den ämnesbaserade undervisningen beskriver en skolkurator som en 

förutsättning för att upplysa gymnasieeleverna om de risker droganvändande 

innebär. Samtliga skolkuratorer framhåller även att de har temadagar som Don’t 

drink and drive och Vett och etikett på krogen som är obligatoriska för eleverna. 

Flera av skolkuratorerna nämner att det finns material kopplat till temadagen 

Don’t drink and drive som kan integreras i den ämnesbaserade undervisningen. 

Hur väl temadagarna förbereds och följs upp i den ämnesbaserade 

undervisningen beskrivs bero på vilket intresse den enskilde läraren har för 

drogförebyggande arbete. Utifrån det gör vi en koppling till det Fletcher, Bonell 

och Sorhaindos (2010:456) beskrivit i sin studie, att drogundervisningen i 

många fall är bristfällig och skulle behöva mer utrymme i undervisningen. 

Nordegren och Tunving (1997:365) beskriver att en viktig strategi inom det 

drogförebyggande arbetet är att hindra tillgången till droger. Detta kopplar vi till 

att flera av skolkuratorerna beskriver att polisen, i mån av tid, kan vara synliga 

på skolorna och på så vis hindra tillgången till droger genom att hindra 

försäljningen på skolan. Denna typ av förebyggande insats kan vi även koppla 

till det Sahlin (2000:23ff) beskriver som situationell prevention. Vi gör 

tolkningen att den situationella preventionen inte riktar sig till någon specifik 

målgrupp utan kan handla om att polisen är mer synlig på skolan vilket vi tolkar 

som en del av den universella preventionen. Ytterligare två metoder som 

används för att arbeta drogförebyggande är att skolan genom skolkuratorerna 

arrangerar särskilda föräldramöten och även att utföra drogtester på eleverna. 

Flera av skolkuratorerna talar även om att det vore önskvärt att utföra drogtest 

på eleverna, trots att de inte misstänks vara drogpåverkade, så kallade 

slumpmässiga drogtester. Vår tolkning är att slumpmässiga drogtester kan 



46 
 

fungera som en universellt förebyggande åtgärd då eleverna är medvetna om den 

ökade risken att bli upptäckta. Vidare gör vi tolkningen att det även kan utgöra 

ytterligare en anledning till att gymnasieeleverna finner en anledning till att 

kunna säga nej och därmed även stå emot ett eventuellt grupptryck.  

Sammantaget ger denna analys oss bilden av att universellt riktade insatser som 

temadagar, drogförebyggande arbete inom ämnesundervisningen, synliga 

polisen på skolans område samt slumpmässiga drogtester kan nå de flesta 

eleverna på skolan. Dessa insatser är de som oftast förekommer i vår empiri och 

vi gör således tolkningen att de universellt riktade insatserna utgör den största 

delen av det drogförebyggande arbetet på skolorna.  

7.2.2 Drogförebyggande arbete genom selektiva insatser 

Skärstrand (2010:4) menar att selektiv prevention kan ges till de grupper eller 

enskilda elever som av någon anledning löper större risk att börja använda 

droger. Enligt D-Wester (2005:79) samt Persson och Svensson (2005:36) ligger 

fokus i den selektiva preventionen främst på att tidigt upptäcka de individer som 

är i behov av stöd, det vill säga de ungdomar som inte når kunskapsmålen. Detta 

beskriver flertalet av skolkuratorerna främst att de gör genom att befinna sig ute 

bland eleverna för att skapa en god relation till dem och på så vis upptäcka om 

någon behöver stöd. Vi tolkar även det som att flera av skolkuratorerna indirekt 

arbetar med selektiva insatser genom att bland annat utbilda lärarna så att de kan 

se om en elev är drogpåverkad. Att även lärarna är involverade i det 

drogförebyggande arbetet kan bidra till att ansvaret för arbetet sprids och fler 

kan involveras i det drogförebyggande arbetet. Ovanstående resonemang 

stämmer även överens med vad Jean, McNab och Coker (2005:102ff) framhåller 

i sin studie om ansvarsfördelning inom gymnasieskolan.  

Ytterligare en metod på den selektiva nivån för att uppmärksamma 

gymnasieelever som kan befinna sig i riskzonen för att testa droger eller som 

redan testat droger är att utföra slumpmässiga drogtester. En av skolkuratorerna 

beskrev att drogtester kan användas för att stärka gymnasieeleven att säga nej till 

droger trots grupptryck. Skolkuratorn beskriver det som att gymnasieeleven då 

har en anledning att inte testa eller fortsätta med droger, för att denne inte vill 

visa positivt på nästkommande drogtest. Utifrån det gör vi tolkningen att 

drogtester utifrån den selektiva preventionsnivån kan i ett tidigt stadium bidra 

till att ungdomar som provat droger får hjälp i ett tidigt stadium och ett fortsatt 

missbruk av droger förebyggs. Även om ungdomarna är medvetna om att det 

kan förekomma drogtester kan det utifrån vår tolkning bidra till att 

gymnasieeleverna inte använder droger.  

Skolkuratorernas månadsvisa samverkansträffar med polisen tolkar vi tillhöra 

den selektiva nivån där det enligt skolkuratorerna kan utbytas information om 

särskilda riskgrupper samt gemensamt finna en strategi för bemötande av 
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gymnasieeleverna i riskgrupperna samt vilket stöd de kan tänkas behöva. 

Skolkuratorerna uttrycker en önskan om en bättre samverkan med socialtjänsten. 

Med utgångspunkt i deras utsagor tolkar vi att det fattas en samverkan med 

socialtjänsten på den selektiva nivån och att de önskar att samverkan med 

socialtjänsten kunde se likadan ut som samverkan med polisen gör.  

7.2.3 Drogförebyggande arbete genom indikerade insatser 

Den sista nivån av prevention vi kommer att ta upp för att belysa 

skolkuratorernas olika nivåer i det drogförebyggande arbetet är den indikerade 

preventionen. Den indikerade preventionsnivån beskrivs av Skärstrand (2010:4) 

som den prevention som riktar sig mot de elever som tydligt visar tecken på 

missbruk. Flera av de skolkuratorer vi intervjuat beskriver vikten av att tidigt 

rikta insatser till dessa gymnasieelever. Som vi nämnde inom den selektiva 

preventionen kan dessa insatser handla om att genomföra drogtester som sker på 

öppenvårdsmottagningen MiniMoa. Till skillnad från den selektiva nivån 

genomförs drogtester enbart på de ungdomar där det finns tydliga misstankar 

eller tydliga tecken på att gymnasieleven använder droger, insatserna blir på den 

här nivån mer individriktade. Syftet med en provtagning på MiniMoa beskrivs 

vara ett stöd för att förhindra gymnasieeleverna från att utveckla ett 

drogberoende. Utifrån vår tolkning beskrivs MiniMoa vara en del av den 

indikerade preventionen då skolkuratorn i samverkan med personalen på 

MiniMoa syftar till att hjälpa ungdomar i riskzonen. Utifrån ovanstående 

beskrivningar av MiniMoas och Sesams koppling till skolkuratorerna kan vi se 

ett samband med vad Nordegren och Tunving (1997:365) beskriver om 

skadereduktion som en viktig strategi inom det drogförebyggande arbetet.  

Utifrån vad skolkuratorerna beskriver gör vi tolkningen att socialtjänstens 

drogpreventiva insatser sker på den indikerade nivån då de enligt 

skolkuratorerna enbart arbetar med de individer som är i behov av stödinsatser. 

Utifrån vår tolkning är det enbart på den indikerade nivån som samverkan med 

socialtjänsten bedrivs. Detta ligger i linje med vad Backlund (2007:301) 

konstaterar, att samverkan mellan skola och socialtjänst enbart sker när enskilda 

individfall uppmärksammats.  

7.2.4 Skolkuratorernas definition av drogförebyggande arbete 

Utifrån resultatet gör vi tolkningen att skolkuratorerna inte har samma 

referensram vad gäller begreppet drogförebyggande arbete. Många gånger utförs 

enligt vår tolkning samma typ av arbete men vad skolkuratorerna lägger i 

begreppet skiljer sig åt. Vissa menar att insatser i akuta lägen inte hör till det 

förebyggande arbetet utan det förebyggande arbetet utgörs av utstakade insatser. 

En annan definition som framkommit under intervjuerna drogförebyggande 

arbete inte behöver vara på förhand utstakade insatser utan även kan inrymmas i 

varje enskilt samtal med gymnasieeleverna. Vi gör tolkningen att utifrån de 

skilda definitionerna beskrivs även handlingsutrymmet skolkuratorerna har för 
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att arbeta drogförebyggande på olika sätt. De skolkuratorer som beskriver att de 

har begränsad tid och handlingsutrymme att arbeta drogförebyggande är ofta de 

som definierar förebyggande arbete utifrån utstakade insatser såsom temadagar.  

7.2.5 Kritiska reflektioner kring användandet av det teoretiska begreppet 

förebyggande arbete 

En analys med utgångspunkt i det teoretiska begreppet förebyggande arbete 

synliggör vilken nivå det förebyggande arbetet sker på. De preventionsnivåer 

som beskrivs inom förebyggande arbete kategoriserar insatserna som sker i 

förebyggande syfte. Vi kan se en svårighet med att kategorisera insatserna då 

insatserna ofta sker på flera nivåer samtidigt. I vår analysdel synliggörs ett 

exempel på detta, nämligen de drogtester som genomförs på gymnasieskolorna. 

Utifrån vår analys kan vi konstatera att den insatsen har påverkan och bedrivs på 

samtliga nivåer. Vi upplever att preventionsnivåernas tydliga kategorisering av 

insatserna inte återspeglas i praktiken där gränserna mellan insatserna är mer 

flytande.  

7.3 Analys utifrån gräsrotsbyråkrati 

Vår analys utifrån teorin om gräsrotsbyråkrati presenteras i två delar för att 

tydliggöra vår tolkning av skolkuratorn som gräsrotsbyråkrat samt deras 

användande av policydokument och handlingsplaner i det dagliga arbetet.  

7.3.1 Skolkuratorn som gräsrotsbyråkrat 

Utifrån vilka Lipsky (1969:1ff) beskriver som gräsrotsbyråkrater gör vi 

tolkningen att skolkuratorerna vi intervjuat är gräsrotsbyråkrater i och med den 

klientnära kontakten de har i sitt dagliga arbete. För att gräsrotsbyråkraterna ska 

kunna utföra sitt arbete, som ofta präglas av en viss osäkerhet, otydliga riktlinjer 

och mål, krävs det ett visst mått av handlingsutrymme och en viss frihet i 

arbetet. Vi gör tolkningen att skolkuratorerna upplever att de har ett 

handlingsutrymme men vi kan också se att handlingsutrymmet beskrivs olika 

utifrån skolkuratorernas skilda organisatoriska förutsättningar. Utifrån det 

organisatoriska handlingsutrymmet gör vi tolkningen att antalet skolkuratorer på 

gymnasieskolorna har en stor påverkan på hur handlingsutrymmet upplevs. 

Tolkningen vi gör således att de skolkuratorer som är ensamma i sin profession 

upplever högre arbetsbelastning vilket vi tolkar som att de har ett begränsat 

handlingsutrymme att bedriva drogförebyggande arbete. Vidare gör vi 

tolkningen att de gymnasieskolor som har flera skolkuratorer anställda bidrar till 

att skolkuratorerna upplever mindre stress och ett större handlingsutrymme än 

de skolkuratorer som var ensamma i sin profession. Utifrån det professionella 

handlingsutrymmet beskrivs tid som en viktig faktor för hur det 

drogförebyggande arbetet praktiseras på de olika gymnasieskolorna. Med 

utgångspunkt i det professionella handlingsutrymmet gör vi en koppling till 

Jean, McNab och Cokers (2005:102ff) resonemang om tidsaspektens påverkan 

på handlingsutrymmet. Tolkningen vi gör är att det organisatoriska 
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handlingsutrymmet har stor påverkan på hur det professionella 

handlingsutrymmet upplevs. Personaltätheten som är den del av det 

organisatoriska handlingsutrymmet utgör förutsättningarna för det professionella 

handlingsutrymmet då fler skolkuratorer enligt vår tolkning kan minska 

arbetsbelastningen vilket kan frigöra tid till att arbeta drogförebyggande.  

Som flera skolkuratorer beskriver har de stort ansvar för det förebyggande 

arbetet på gymnasieskolorna. Jean, McNab och Coker (2005:102ff) menar att 

ansvaret för det drogförebyggande arbetet skulle kunna spridas på fler 

professioner inom skolan för att skolkuratorn inte ska behöva ta allt ansvar. 

Utifrån det gör vi tolkningen att på de gymnasieskolorna där ansvaret för att 

bedriva drogförebyggande arbete är fördelat mellan flera professioner upplevs 

handlingsutrymmet som större då allt ansvar inte ligger på skolkuratorn. Även 

om ansvaret är fördelat mellan flera skolkuratorer eller professioner inom skolan 

kan handlingsutrymmet ibland upplevas som begränsat. Utifrån resultatet gör vi 

tolkningen att handlingsutrymmet upplevs som begränsat i de situationer där det 

finns få handlingsalternativ. Det kan handla om akuta situationer där det finns 

misstanke om att en elev använder droger samt när någonting måste göras 

snabbt för att förebygga att situationen förvärras. Vår tolkning är att när 

skolkuratorerna ofta står inför akuta situationer som kräver ett snabbt agerande 

upplever de handlingsutrymmet som begränsat. Utifrån detta kan vi tolka att 

skolkuratorernas handlingsutrymme påverkas av de organisatoriska 

förutsättningar som råder på gymnasieskolan som de enligt vår tolkning inte har 

möjlighet att påverka. Vår tolkning är att skolkuratorerna däremot har möjlighet 

att påverka hur det drogförebyggande arbetet ska utföras om de har ett stort 

förtroende från skolledningens sida.  

7.3.2 Skolkuratorernas tillämpande av handlingsplaner och policydokument 

Vi gör tolkningen att policydokument och handlingsplaner i många fall fungerar 

som ett bra stöd till skolkuratorerna och annan skolpersonal i det 

drogförebyggande arbetet. Vidare tolkat vi att handlingsplanerna och 

policydokumenten är viktiga på den organisatoriska nivån då de innehåller 

information om vilka åtgärders som ska vidtas. För att underlätta tillämpningen 

av policydokumenten och handlingsplanerna krävs att de innehåller konkreta 

åtgärder och mål. Utifrån vad Evan och Harris (2004:878f) beskriver gör vi 

tolkningen att skolkuratorernas handlingsutrymme står i nära kontakt med de 

olika handlingsplanerna och policydokumenten men att de sällan går att följa till 

punkt och pricka i praktiken. Vi gör tolkningen att det är då skolkuratorn 

behöver använda sitt handlingsutrymme för att tillsammans med eleven anpassa 

åtgärderna efter den specifika situationen. Denna tolkning kopplar vi till 

Mallanders (1998:140) resonemang om att de professionellas stora 

handlingsutrymme är nödvändigt för att kunna uppnå målen med arbetet. Den 

tolkningen vi gjort stämmer överens med resonemanget Lipsky (1980:15f) för 
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om att det behövs en policy att använda men att gräsrotsbyråkraten samtidigt 

behöver ha ett tätt samarbete med individen för att anpassa insatserna.  

Vidare gör vi tolkningen att handlingsutrymmet är viktigt då drogförebyggande 

insatser på individnivå enligt skolkuratorerna väcker starka känslor. Vi gör 

tolkningen att skolkuratorerna i de situationerna inte kan förlita sig på en 

handlingsplan eller ett policydokument. Enligt Martens och Andreen (2013:319) 

besitter skolkuratorerna den kunskap och expertis som krävs för att bemöta 

dessa elever när sådan situation uppstår. Vidare gör vi tolkningen att 

skolkuratorerna förlitar sig till stor del på sin yrkeserfarenhet därför sällan 

upplevde ett behov av att använda sig av handlingsplaner eller policydokument.  

7.3.3 Kritiska reflektioner kring användandet av det teoretiska begreppet 

gräsrotsbyråkrati 

Användandet av det teoretiska begreppet gräsrotsbyråkrati utgör ett komplement 

till nyinstitutionell teori då begreppet möjliggör en analys av skolkuratorernas 

handlingsutrymme inom de organisatoriska ramarna. Kritik kan riktas mot vår 

definition av skolkuratorer som gräsrotsbyråkrater då deras arbetsuppgifter till 

stor del även består av förebyggande arbete och samverkan med andra instanser. 

De arbetar inte bara klientinriktat vilket är en av Lipskys (1969:1ff) definitioner 

av gräsrotsbyråkrater. 

Ett kritiskt resonemang kan föras angående handlingsplanernas och 

policydokumentens kvalitet och innehållsrikedom. Vi har i vårt resonemang 

främst fokuserat på bristerna med handlingsplanerna och policydokumenten. 

Bristerna kan till stor del bero på när dokumenten utformats, vilka som varit 

med och utformat dem samt dess användarvänlighet. Bland våra informanter 

beskriver endast ett fåtal att de personligen varit med och utformat 

gymnasieskolans policydokument och handlingsplan. De skolkuratorerna som 

varit med vid utformningen beskriver dokumenten som mer konkreta och 

användbara. Trots att dokumenten beskrivs som konkreta efterföljs de sällan till 

punkt och pricka. Utifrån att dokumenten sällan eller aldrig efterföljs till punkt 

och pricka grundar vi vårt resonemang om de svårigheter som finns med dessa 

dokument och därav vårt kritiska förhållningssätt gentemot dem.  
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8. Diskussion 

Vårt diskussionskapitel utgörs av metoddiskussion, resultatdiskussion samt en 

kritisk reflektion. I metoddiskussionen för vi en kritisk diskussion av studiens 

tillvägagångssätt och dess påverkan på studiens resultat och trovärdighet. 

Resultatdiskussionen utgörs av en kritisk reflektion kring det resultat som 

framkommit i vår studie kopplat till tidigare forskningsresultat. Den avslutande 

delen utgörs av en kritisk reflektion kring användandet av relevanta begrepp i 

studien. 

8.1 Metoddiskussion 

I vår studie har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts för att besvara vårt syfte 

och våra frågeställningar. Valet av ett kvalitativt tillvägagångssätt gjordes då 

syftet med studien var att gestalta hur skolkuratorerna beskriver sitt 

drogförebyggande arbete. Vi motiverar vårt val att göra en kvalitativ studie för 

att kunna ta del av skolkuratorernas egna beskrivningar och erfarenheter av det 

drogförebyggande arbetet, något vi anser att kvantitativ metod inte kan generera 

kunskap om. (jmf. Ahrne & Svensson 2011:14)  

Ett kvalitativt tillvägagångssätt tillsammans med semistrukturerade intervjuer 

har möjliggjort en flexibilitet i studiens genomförande då det gett oss en 

möjlighet att utforma specifika följdfrågor i varje enskild intervju. En nackdel 

som vi kan se med att genomföra intervjuer är att vi som intervjuare genom våra 

följdfrågor kan ha påverkat skolkuratorernas svar. Två av de genomförda 

intervjuerna genomfördes i grupp vilket vi ansåg kunna bidra till att 

informanterna kunde bygga vidare på varandras idéer och resonemang. 

Någonting som skulle kunna vara en nackdel med att genomföra intervjuer i 

grupp är att vi som intervjuare har svårt observera varje enskild part i intervjun. 

Ytterligare en nackdel som vi kan se skulle kunna vara att informanterna 

hämmar varandra och att alla inte får komma lika mycket till tals. (jmf. Trost 

2005:25f; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:40) 

I en kvantitativ studie kan vi ha en mer passiv roll i datainsamlingen men vi 

menar att våra frågeställningar inte skulle kunna besvaras genom exempelvis en 

kvantitativ enkätundersökning. Det faktum att vi utbildar oss till socionomer och 

att vi i en framtid kan arbeta som skolkuratorer kan ha påverkat hur svaren 

framhålls då skolkuratorerna möjligtvis vill ge oss en positiv bild av sin 

yrkesroll. Det kan ha gjort att svaren blivit mer positivt vinklade vilket kan ha 

påverkat svarens tillförlitlighet. 

Vi använde oss av kriterieurval i urvalsprocessen för att finna skolkuratorer till 

vår studie. Vi fick tidigt i studien kontakt med våra informanter och kunde 

därmed i ett tidigt skede boka in tid för intervjuer. Kriterierna för vårt urval 

uppfylls av skolkuratorerna som deltagit i studien. Dock uppfylls inte kriterierna 

av den preventionssamordnare som vi intervjuat. Vi upplever inte att det har 
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påverkat vår studie negativt då preventionssamordnaren i Norrköpings kommun 

fyller en viktig funktion i det drogförebyggande arbetet och har delgett oss 

viktig information om bland annat hur det drogförebyggande arbetet organiseras 

vilket bidragit till att besvara våra frågeställningar.  

Vi har haft för avsikt att redovisa ett så trovärdigt resultat som möjligt. Som vi 

nämnt tidigare i studien kan vi inte med säkerhet säga att våra tolkningar av 

empirin är korrekta. Vi har med utgångspunkt i vår förståelse av empirin, 

tidigare forskning och teorierna vi redovisat strävat efter att återge en så korrekt 

bild av det informanterna uppgett under intervjuerna. Efter varje genomförd 

transkribering av en intervju har vi återkopplat till våra informanter genom att 

låta dem ta del av det transkriberade materialet. Vi kommer också låta våra 

informanter ta del av den färdiga studien, vilket enligt Ahrne och Svensson 

(2011:28) utgör ett kvalitetskriterium. Ytterligare ett kvalitetskriterium är att 

samtliga informanter finns representerade och citerade i vårt resultat. På detta 

sätt har vi, enligt Silvermans (2013:315f) resonemang, undvikit elitbias då 

citaten i vårt resultat har underbyggt våra belägg för analysen.  

Vid analysen av vårt resultat har vi utgått från en hermeneutiskt inspirerad 

analysmetod vilket innebär att vi utgått från vår förförståelse vid utformandet av 

vårt syfte, frågeställningar samt intervjuguider. Utifrån intervjuguiderna 

inhämtade vi information som möjliggjorde en första tolkning. Det har utgjort 

grunden för en första förståelse som vi sedan har tolkat vidare för att nå en 

djupare förståelse av vår empiri. Genom att vi redogjort för vår förförståelse har 

vi redovisat vår ståndpunkt och vad vi grundar våra tolkningar i. Vi har också 

redogjort för de metodval som gjorts i studien och genom det skapat transparens 

vilket gör det enklare att upptäcka en eventuell tolkningsbias. Tolkningsbias 

innebär enligt Silverman (2013:315f) att vi som forskare kan ha tolkat materialet 

missvisande utifrån vår förförståelse och en transparens i studien kan göra det 

enklare att avgöra om felaktiga tolkningar gjorts från vår sida.  

8.1.1 Alternativa tillvägagångssätt 

En alternativ datainsamlingsmetod hade varit att genomföra 

fokusgruppsintervjuer med skolkuratorerna. En fokusgrupp är en 

gruppdiskussion ledd av forskaren där deltagarna delar kunskap eller erfarenhet 

av ett ämne och genom en diskussion når deltagarna och forskaren djupare 

kunskap om ämnet (Dahlin-Ivanoff 2011:72ff). Vi valde att inte genomföra 

fokusgruppsintervjuer dock har vi genomfört gruppintervjuer varav en av dessa 

genomfördes med tre skolkuratorer vilket skulle kunna jämföras med en mindre 

fokusgrupp. Då vi utgått från samma intervjuguide har vi valt att inte benämna 

det intervjutillfället som en fokusgruppsintervju. En fokusgruppsintervju skulle 

kunna vara ett alternativt tillvägagångssätt för vår studie då vi anser att även en 

fokusgruppsintervju skulle kunna besvara studien syfte. Vi kan se att 

fokusgruppsintervjuer likväl som våra genomförda gruppintervjuer skulle kunna 
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bidra till att de olika skolkuratorerna skulle ta olika plats i gruppen vilket skulle 

kunna bidra till att vi går miste om värdefull information från varje enskild 

informant. En annan aspekt är att vi genom att genomföra intervjuer med 

enskilda skolkuratorer skulle kunna ha gått miste om diskussioner och 

reflektioner som möjliggörs genom gruppintervjuer eller fokusgruppsintervjuer.  

8.2 Resultatdiskussion 

Vi har besvarat studiens syfte och frågeställningar genom att belysa hur 

skolkuratorer på gymnasieskolor i Norrköpings kommun beskriver att de arbetar 

drogförebyggande, hur de beskriver sitt handlingsutrymme samt hur 

skolkuratorerna beskriver samverkan i det drogförebyggande arbetet. Resultatet 

av vår studie visar att skolkuratorerna upplever det drogförebyggande arbetet 

som någonting viktigt och som måste satsas på. Vi kan genom vår studie endast 

belysa hur skolkuratorerna beskriver det drogförebyggande arbetet, vi kan 

således inte belysa i vilken grad det drogförebyggande arbetet prioriteras i 

jämförelse med skolkuratorernas övriga arbetsuppgifter. Utifrån ovanstående 

resonemang finns risken att vår studie framställer det drogförebyggande arbetet 

på gymnasieskolorna som en större del av skolkuratorernas arbetsuppgifter än 

vad som återspeglas i praktiken. Ett liknande resonemang kan föras angående 

gymnasieelevers faktiska attityder till droger. I studien belyses skolkuratorernas 

beskrivningar av gymnasieelevernas attityder till droger vilket inte 

nödvändigtvis återspeglas bland gymnasieeleverna. 

Vidare visar studien att samverkan utgör en stor del av det drogförebyggande 

arbetet med både polis och socialtjänst men även med andra samhällsinstanser. 

Studien ger en möjlighet att förstå hur det drogförebyggande arbetet praktiseras 

och organiseras, genom skolkuratorernas och preventionssamordnarens 

beskrivningar. Vi har vidare kunnat utläsa att preventionssamordnaren i 

Norrköpings kommun utgör en viktig del i hur det drogförebyggande arbetet 

organiseras. Vi kan även se att gymnasieskolorna har en stor påverkan på hur det 

drogförebyggande arbetet organiseras och följs upp. Skolkuratorerna har 

sedermera en viktig roll i hur det drogförebyggande arbetet praktiseras på 

gymnasieskolorna. Då studien baseras på skolkuratorernas subjektiva 

beskrivningar av deras roll i det drogförebyggande arbetet är det således deras 

utsagor som ligger till grund för studiens slutsatser. Således kan vi inte belysa 

hur övrig skolpersonal ser på ansvarsfördelningen inom det drogförebyggande 

arbetet och kan heller inte uttala oss om hur den övriga skolpersonalen faktiskt 

bedriver det drogförebyggande arbetet i praktiken. De slutsatser som dras i 

studien är enbart baserade på informanternas beskrivningar av hur det 

drogförebyggande arbetet bedrivs och hur ansvarsfördelningen inom skolans 

organisation ser ut.  

Med utgångspunkt i vårt resultat kan vi se att det drogförebyggande arbetet 

bedrivs på olika nivåer. De olika nivåerna kompletterar varandra genom att den 
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universella nivån är bred och når många elever medan den selektiva och 

indikerade nivån erbjuder insatser till de gymnasieelever som behöver extra 

stöd. Den största delen av det drogförebyggande arbetet bedrivs enligt vår 

tolkning på den universella nivån. Vi gör tolkningen att det på den universella 

nivån anordnas temadagar såsom Don’t drink and drive och Vett och etikett på 

krogen för samtliga elever på gymnasieskolorna. Studiens resultat visar att den 

universella preventionen når många elever och har en stor påverkan vilket även 

teorin om förebyggande arbete samt tidigare forskning belyser. Vidare visar 

resultatet att det är viktigt att bedriva prevention även på den selektiva och 

indikerade nivån. På den selektiva nivån kan vi utifrån resultatet se att 

slumpmässiga drogtester samt samverkan med polisen utgör betydande delar av 

preventionsarbetet. Vi kan se att drogtester även är en viktig del av den 

indikerade preventionen där gymnasieskolorna samverkar med bland annat 

MiniMoa. På den indikerade nivån utförs drogtester när det finns misstanke om 

att en gymnasieelev använt droger. Utifrån resultatet kan vi se att MiniMoa 

beskrivs utgöra en viktig samverkanspart och skolkuratorerna beskriver att de 

känner en trygghet i att MiniMoa finns och upplever tillit till personalens 

kompetens. Vi gör tolkningen att skolkuratorerna vid ett överlämnade av en 

gymnasieelev till MiniMoa upplever att ungdomen får det stöd och de insatser 

denne behöver. Att det drogförebyggande arbetet bedrivs på den universella, 

selektiva och indikerade nivån baseras på tolkningar vi gjort utifrån studiens 

teoretiska anknytning. Skolkuratorerna beskriver inte det drogförebyggande 

arbetet utifrån dessa nivåer utan använder begreppen individ- och gruppnivå i 

beskrivningen av de nivåer som det drogförebyggande arbetet bedrivs på.  

I vår studie kan vi se att skolkuratorerna upplever socialtjänsten och polisen som 

viktiga samverkansparter i det drogförebyggande arbetet. Resultatet belyser 

även hur denna samverkan organiseras och vilka möjligheter och svårigheter 

som finns. Vi kan utifrån resultaten se att skolkuratorerna beskriver att de har en 

tät och kontinuerlig samverkan med polisen vilket möjliggör konkreta åtgärder 

som för arbetet framåt. Dessa konkreta åtgärder tolkar vi att skolkuratorerna 

upplever som den viktigaste delen för en god samverkan. De svårigheter vi kan 

se med samverkan uppstår när det saknas ett gemensamt mål vilket leder till att 

det drogförebyggande arbetet upplevs som osammanhängande. Vi gör 

tolkningen att det kan bero på att de olika professionerna i samverkan har 

orealistiska förväntningar på varandra vilket kan bero på en otydlig 

ansvarsfördelning av arbetsuppgifterna. Ytterligare en svårighet med samverkan 

beskrivs vara de olika sekretessnivåerna som gäller för de olika professionerna. 

Vi kan se att sekretessnivåerna förhindrar kommunikationen mellan 

professionerna och att samverkan därmed blir svår att bedriva. Svårigheterna i 

samverkan tolkar vi beror på de skilda organisatoriska förutsättningarna vilka 

enligt informanternas utgörs av att organisationerna bedriver drogförebyggande 

arbete på skilda nivåer. Vi gör tolkningen att om det fanns ett forum där både 
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ansvarsfördelningen och målen var tydligt definierade kunde det utgöra en grund 

för gynnsam samverkan inom det drogförebyggande arbetet. De tolkningen vi 

gör utifrån informanternas beskrivningar av vad som kan utgöra en gynnsam 

samverkan är inte representativa för samtliga samverkansparter då vi enbart 

intervjuat skolkuratorer och preventionssamordnaren i kommunen. Därmed kan 

vi inte uttala oss om vad övriga samverkansparter anser utgöra grunden för en 

gynnsam samverkan. 

Med utgångspunkt i vårt resultat kan vi se att skolkuratorerna beskriver att de 

har ett stort handlingsutrymme vilket de beskriver är en förutsättning för att 

arbeta drogförebyggande. Vi kan även se att det finns vissa faktorer som 

påverkar hur handlingsutrymmet upplevs. En av dessa faktorer beskrivs vara den 

tid de har att arbeta förebyggande. Utifrån vårt resultat kan vi se att på de 

gymnasieskolor där det enbart finns en skolkurator behövs det läggas mer tid på 

akuta ärenden och beskriver således att de har begränsad tid att lägga på 

drogförebyggande arbete. Vi tolkar att det finns en tydlig koppling mellan hur 

mycket tid som finns för arbeta förebyggande och hur skolkuratorerna upplever 

sitt handlingsutrymme. En faktor som kan påverka skolkuratorernas 

handlingsutrymme är hur utbredd drogsituationen är på skolan samt om det finns 

annan problematik bland gymnasieeleverna som behöver prioriteras vilket inte 

har belysts i vår studie.  

Utifrån vårt resultat kan vi även se hur gymnasieskolornas handlingsplaner och 

policydokument beskrivs och används. Med utgångspunkt i vårt resultat kan vi 

se att hur väl handlingsplanerna och policydokumenten efterföljs till stor del 

beror på hur konkreta mål och åtgärder de innehåller. Vi kan även se att 

handlingsplaner och policydokument fungerar som bra stöd men att skolkuratorn 

behöver använda sitt handlingsutrymme för att kunna anpassa åtgärderna efter 

den specifika situationen. Vår tolkning av resultatet är att handlingsplanerna och 

policydokumenten snarare beskrivs som ett komplement till det dagliga arbetet 

än någonting som styr hur arbetet utformas. Då vi under intervjutillfällena 

ställde en konkret fråga angående tillämpningen av dokumenten kan vi ha 

bidragit till att de diskuterats i en vidare utsträckning än vad de eventuellt skulle 

ha gjort om vi inte haft med frågan om dokumenten i vår intervjuguide.  

Resultatet av vår studie är viktigt för att belysa skolkuratorernas betydelsefulla 

roll i det drogförebyggande arbetet som bedrivs utifrån svensk narkotikapolitik 

och nationella riktlinjer såsom ANDT. Vår studie belyser även vilka 

förutsättningar som krävs för att skolkuratorerna ska kunna bedriva det 

omfattande drogförebyggande arbetet på gymnasieskolorna. Våra resultat visar 

att skolkuratorerna på gymnasieskolorna i Norrköpings kommun fyller en viktig 

funktion då de inom skolans organisation dagligen kommer i kontakt med ett 

stort antal ungdomar. Med utgångspunkt i denna kontakt har de stor möjlighet 

att påverka gymnasieelevernas attityd gentemot droger samt uppmärksamma de 
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elever som befinner sig i riskzonen att prova droger eller bli fast i ett missbruk. 

Skolkuratorn utgör en viktig roll vad gäller samverkan med andra professioner 

för att ge gymnasieeleven det stöd denne behöver. Vår tolkning utifrån resultatet 

är att skolkuratorn ofta är den som först får kännedom om att en elev testat 

droger. Om en elev istället uppmärksammas av socialtjänsten eller polisen har 

den oftast hunnit längre i sitt missbruk och därmed mindre mottaglig för 

hjälpinsatser. Vi vill med denna studie belysa, en enligt vår tolkning, ofta 

förbisedd yrkeskategori vad gäller bemötandet av drogrelaterad problematik 

samt genomförandet av drogförebyggande arbete.  

Den kuratorssituation vi beskriver i vår studie är specifik för Norrköpings 

kommun. Vår uppfattning är att andra kommer i Sverige står inför liknande 

problematik. Det är ett rimligt antagande att skolkuratorer i andra delar av 

Sverige stöter på problem både vad gäller utformandet av det drogförebyggande 

arbetet, begränsningar i sitt handlingsutrymme samt svårigheter i samverkan. 

Vårt antagande finner stöd i den nyinstitutionella teorin som menar att 

gymnasieskolor står inför liknande problematik då de arbetar inom samma 

ansvarsområde med samma mål som ska uppnås genom liknande regler och 

resurser. 

De viktigaste slutsatserna som kan dras av studien är att skolkuratorerna inte har 

samma referensram vad gäller utformandet av det drogförebyggande arbetet. 

Vad skolkuratorerna lägger i definitionen kan vi se som en påverkansfaktor till 

hur arbetet beskrivs och sedan bedrivs i praktiken. Den skilda definitionen av 

det drogförebyggande arbetet tolkar vi vara avgörande för hur skolkuratorerna 

beskriver hur det drogförebyggande arbetet bedrivs på gymnasieskolorna i 

Norrköpings kommun. Vidare gör vi tolkningen att det kan påverka hur 

handlingsutrymmet skolkuratorerna har beskrivs och upplevs. Hur stort 

handlingsutrymme skolkuratorerna upplever att de har i det drogförebyggande 

arbetet kan vi se påverkar hur arbetet utförs och hur ansvaret är fördelat mellan 

skolkuratorn och övrig skolpersonal. Utifrån ovanstående resonemang drar vi 

slutsatsen att skolkuratorernas del i det drogförebyggande arbetet bör ges mer 

uppmärksamhet. Genom en gemensam satsning på samverkan mellan skolan, 

socialtjänsten och polisen kan det drogförebyggande arbetet utvecklas och 

därmed förhindra och bemöta drogproblematiken på gymnasieskolorna. För att 

möjliggöra detta behövs utifrån vår tolkning tydliga strukturer för hur 

samverkan i det drogförebyggande arbetet ska organiseras och praktiseras.  

8.2.1 Hur relateras resultaten till forskningsfältet? 

Med utgångspunkt i den tidigare forskning vi presenterat kan vi se att studiens 

resultat till stor del överensstämmer med tidigare studier på området. Vad gäller 

det förebyggande arbetet kan vi se likheter i vikten av att arbeta med 

förebyggande insatser på samtliga nivåer då behoven hos eleverna skiljer sig åt 

(se exempelvis Martens & Andreen 2013). Beskrivningarna av skolkuratorernas 
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handlingsutrymme och tidsaspekten som finns i tidigare forskning stämmer även 

den överens med det resultat vår studie gett (se till exempel Jean, McNab & 

Coker 2005). Utifrån vår forskningspresentation och resultatredovisning finner 

vi att Fletcher, Bonell och Sorhaindos (2010) studies resultat inte stämmer 

överens med vår studies resultat. Vi förklarar det med att deras studie är 

genomförd i England och därmed inte omfattas av samma narkotikapolitik som 

de svenska gymnasieskolorna. Vi finner trots det likheter mellan vår studie och 

den studien gällande den förberedelse och uppföljning av temadagar som 

genomförs på de olika gymnasieskolorna. 

Tidigare forskning framhåller vikten av samverkan inom skolans organisation 

för att fördela ansvaret för det drogförebyggande arbetet mellan professionerna 

(se exempelvis Jean, McNab & Coker 2005; Walsh, Barrett & DePaul 2007; 

Gibbons, Diambra & Buchanan 2010). Detta ligger även i linje med vad vår 

studies resultat visar. Den tidigare forskningen framhäver även skolkuratorernas 

och övrig skolpersonals betydelsefulla roll i att tidigt uppmärksamma avvikande 

beteenden hos gymnasieeleverna då de spenderar mycket tid tillsammans med 

dem. Hur de intervjuade skolkuratorerna beskriver samverkan med socialtjänst 

och polis finns även det återspeglat i tidigare forskning (se till exempel 

Backlund 2007). Det ger ytterligare stöd för vårt tidigare resonemang om de 

svårigheter som skolkuratorer stöter på vid samverkan även kan återfinnas i 

andra kommuner i landet.  

De tolkningar vi gjort i vår studie upplever vi återfinns i den tidigare forskning 

vi presenterat. Möjligen kan den tidigare forskningen ha påverkat hur vår studie 

utformats utifrån vår förförståelse. Våra tolkningar av vårt resultat kan även de 

ha blivit färgade av den tidigare forskning vi tagit del av och till följd av det gett 

liknande resultat som tidigare studier. Då vårt resultat grundar sig i vad våra 

informanter har uppgett finns ytterligare belägg för att vår studies resultat är 

tillförlitligt då det grundar sig i verkliga förhållanden.  

8.3 Kritisk reflektion 

Vi har kontinuerligt i redogörelsen av vår studie använt begreppet föräldrar 

istället för vårdnadshavare. Detta är ett aktivt val vi gjort då våra informanter 

använt ordet föräldrar och inte vårdnadshavare. Vi inser att det vore mer korrekt 

att använda ordet vårdnadshavare då hemsituationen kan se olika ut för 

gymnasieeleverna. Vi har trots det valt att använda ordet föräldrar för att 

anpassa oss efter informanternas användning av ordet och för att återge 

resultatet så korrekt som möjligt.  

I studien har vi framhållit vikten av att förändra gymnasieelevers attityder 

gentemot droger genom att informera om de risker som användande av droger 

kan innebära, ett resonemang som vi fört relativt okritiskt i studien. Vad som då 

kan ha förbisetts är de bakomliggande orsakerna till att ungdomar tar droger. Vi 
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har avgränsat oss från att undersöka vilka risk- och skyddsfaktorer som ligger 

bakom att en gymnasielev testar droger trots att det kan ha betydelse för det 

drogförebyggande arbetets effekt. Med utgångspunkt i vårt resultat kan vi utläsa 

att det drogförebyggande arbete som bedrivs på gymnasieskolorna idag ger 

effekt då det bedrivs på olika preventionsnivåer och därmed kan insatserna 

anpassas till gymnasieelevernas specifika behov. Insatserna kan innefatta 

alltifrån informationsföreläsningar om riskerna med droger till en provtagning 

på öppenvårdsmottagningen MiniMoa.  

8.4 Studiens kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning 

Vår studie har genererat kunskap om hur skolkuratorer på gymnasieskolor i 

Norrköpings kommun beskriver att de arbetar drogförebyggande samt sitt 

handlingsutrymme och sin roll i samverkansprocessen i arbetet. Vi har genom 

denna studie synliggjort att faktorer som bristande resurser i form av 

personaltäthet har stor påverkan på den enskilda skolkuratorns 

handlingsutrymme. Vi har även belyst vikten av en god samverkan med andra 

samhällsinstanser såsom polis, socialtjänst och öppenvårdsmottagningen 

MiniMoa för att kunna stävja det ökande droganvändandet samt bemöta den 

befintliga drogproblematiken. Olika sekretessnivåer och tidsbrist har lyfts fram 

som faktorer vilka försvårar samverkan. Vi har även kunnat belysa att faktorer 

som ett gemensamt utstakat mål, regelbundna möten och att samverkan förs in i 

professionernas arbetsbeskrivningar utgör förutsättningar för en god samverkan. 

Genom att analysera studiens resultat och relatera det till studiens teoretiska 

utgångspunkter samt tidigare forskning har det möjliggjort en fördjupad 

förståelse av beskrivningarna skolkuratorerna ger av det drogförebyggande 

arbetet. Vid en analys av empirin utifrån de teoretiska utgångspunkterna 

synliggörs skillnaderna i vad som enligt skolkuratorerna definieras som 

drogförebyggande arbete. Skillnaderna i definitionerna tolkar vi till viss del vara 

avgörande för hur det drogförebyggande arbetet beskrivs och bedrivs i 

praktiken.  

Ett förslag till vidare forskning inom samma ämnesområde är att använda sig av 

en liknande frågeställning för att genomföra intervjuer med poliser eller 

socialsekreterare på socialtjänsten i Norrköpings kommun. Vår studie har syftat 

till att ge skolkuratorernas subjektiva bild av samverkan och det kan således 

även vara relevant att genomföra en studie som syftar till att fånga polisens eller 

socialtjänstens subjektiva beskrivning. En studie av det slaget skulle kunna ge en 

sammantagen bild av hur de olika instanserna ser på samverkan samt hur 

samverkan faktiskt praktiseras.  
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10. Bilagor  

1.1 Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

Tack för att just Du har visat intresse av att delta i vår studie om skolkuratorers 

drogförebyggande arbete.  

Vi är två socionomstudenter som går termin sex vid Linköpings Universitet och vi har 

påbörjat vårt självständiga arbete som handlar om skolkuratorers drogförebyggande arbete. I 

studien kommer vi intervjua skolkuratorer på gymnasienivå. Fokus kommer att ligga på din 

upplevelse av det drogförebyggande arbetet, er roll och ert handlingsutrymme i detta arbete 

samt samverkan med andra yrkesgrupper. Intervjuerna beräknas pågå cirka 45-60 minuter och 

vi planerar att båda närvara. Om Du godkänner, är tanken att intervjuerna även ska spelas in. 

Att delta i studien är frivilligt och Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

Materialet från intervjuerna kommer att anonymiseras och hanteras konfidentiellt. Vidare har 

vi ett ansvar och skyldighet att förvara materialet så ingen obehörig har tillgång till det. 

Materialet kommer endast att användas för det självständiga arbetet och det kommer endast 

att behandlas av oss två. Efter studien kommer allt material att förstöras. 

Har Du några frågor eller funderingar kring något, kontakta gärna oss på: XXX eller XXX   

Vår handledare: Martin Börjesson, Universitetslektor. mail: XXX tel: 011-xxx xxx 

Avdelningen för socialt arbete Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier, Linköpings 

Universitet 

Vi ser fram emot Din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Matilda Forslund och Viktoria Gustafsson 
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10.2 Bilaga 2. Intervjuguide till skolkuratorer 

 

Bakgrundsinformation: 

1. Kan du berätta lite om dig själv i din yrkesroll? 

Hur många har du arbetat som skolkurator? 

Förebyggandet arbete på skolan: 

2. Hur ser ert drogförebyggande arbete ut på skolan? 

Arbetar ni med förebyggande insatser till alla eller enbart till de som använder 

droger? 

3. Finns det någon drogpolicy på skolan? 

Hur kom den till? 

Vilka tog fram den? 

Används den i praktiken, på vilket sätt? 

4. Finns det någon uppföljning i det förebyggande arbetet och hur ser den ut? 

5. Vilken roll har du som skolkurator i det drogförebyggandearbetet? 

 Hur upplever du ditt handlingsutrymme? 

6. Har du några möjligheter att påverka hur det drogförebyggande arbetet ser ut på 

skolan? 

Räcker resurserna till det de vill göra? 

Om inte, vilka resurser skulle du behöva för att bemöta det? 

Samverkan: 

7. Vilka samverkansparter har du som skolkurator i det drogförebyggande arbetet? 

8. Hur ser samverkan ut i det drogförebyggande arbetet? 

Har ni regelbundna samverkansmöten eller samverkar ni vid behov? 

Har ni möten där skolkuratorerna träffas och samverkar kring det 

drogförebyggande arbetet? 

9. Vilka fördelar kan du se med samverkan? 

10. Vad kan vara svårt med samverkan? 

Om det finns motsättningar, vad handlar de om? 

Hur gör ni för att komma fram till en enhetlig lösning? 

11. Vilken roll spelar de olika sekretessnivåerna i samverkan? 
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12. Finns det någon uppföljning kring samverkan och hur ser den ut i så fall? 

13. Hur upplever du din roll i samverkansprocessen? 

Trivs du med din roll? Varför/varför inte? 

Om inte, vilken roll skulle du vilja ha? 

Om ja, vad är det som gör att du trivs? 

14. Upplever du att olika yrkeskategorier angriper det drogförebyggande på olika sätt? 

15. Hur skulle idealbilden av samverkan se ut? 
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10.3 Bilaga 3. Intervjuguide till intervju med preventionssamordnaren i Norrköpings 

kommun 

 

Bakgrundsinformation 

1. Kan du berätta lite om dig själv i din yrkesroll? 

Vilket är ditt uppdrag? 

2. Hur ser det drogförebyggande arbetet ut i Norrköpings kommun och hur organiseras 

det? 

Har Norrköpings kommun någon drogpolicy riktad till skolorna? 

3. Var anser du att tyngden av det drogförebyggande arbetet bör ligga vad gäller 

ungdomar?  

Var ligger tyngden idag?  

Vad kan du se för för- och nackdelar med det? 

4. Vilken roll anser du att skolkuratorerna har i det drogförebyggande arbetet?     

Samverkan  

5. Vilka samverkansparter finns i det drogförebyggande arbetet riktat mot ungdomar? 

6. Hur ser samverkan ut i det drogförebyggande arbetet? 

Har ni möten där skolkuratorerna träffas och samverkar kring det 

drogförebyggande arbetet? 

7. Vilka fördelar kan du se med samverkan? 

8. Vad kan vara svårt med samverkan? 

Om det finns motsättningar, vad handlar de om? 

Hur gör ni för att komma fram till en enhetlig lösning? 

9. Finns det någon uppföljning kring samverkan och hur ser den ut i så fall? 

10. Upplever du att olika yrkeskategorier angriper det drogförebyggande på olika sätt? 

 


