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Abstract  

This study is about how school counselors in Kalmar County view the need for a pupil 

curative work online, what they believe are ethical aspects to be considered in social work 

online and if they feel they have sufficient training to conduct pupil curative conversations 

online. The aim has been to make contact with universities in Sweden to see if they have 

elements of social work education that lectures a social work online. 

The study is based on semi-structured interviews with school counselors in Kalmar County. 

The majority of the interviewed school counselors lacked the knowledge and experience of a 

student curative work online but some had discussed this phenomenon at work. One counselor 

worked daily with a pupil curative work online. The intention of interviewing universities to 

investigate whether there are elements of social work education that addresses a social work 

online defaulted unfortunately because they choose not to participate in the study.   

The main conclusion of our study is that school counselors consider themselves lacking 

sufficient knowledge to conduct pupil curative conversations online. All of the interviewed 

councilors wanted more knowledge about and discussion on the phenomenon. School 

counselors showed a slight ambivalence to a pupil curative work online, while many felt that 

they should meet young people where they were, in this case on the internet, they still 

advocated that personal interaction face to face is superior to internet curative work.  
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Förord 

 

Ett stort tack till de respondenter som ställt upp på intervju! 

Tack också till våra familjer och vänner som stöttat när energi och motivation varit bristfällig.   

Ett extra stort tack till vår handledare, Ulf Drugge, som handlett och stöttat oss samt, viktigast 

av allt, skojat med oss under vår tid som uppsatsskribenter.  
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1. Inledning 

Efter snart tre år på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar har vi, författarna 

till denna uppsats, lärt oss massor om det sociala arbetet, samhället och individer och mycket 

mer. Att samtalet och själva mötet med klienter är socionomens, socialarbetarens och 

kuratorns viktigaste redskap har knappast kunnat undgå oss. I den obligatoriska 

kurslitteraturen under utvalda kurser har man till exempel kunnat läsa: 

”Professionell kommunikation är kommunikation som tillhör vårt yrke och vår yrkesroll i 

de sammanhang och situationer där vi handlar och agerar som socialarbetare. De samtal 

socialarbetaren har med klienter och brukare bygger på både verbal och icke-verbal 

kommunikation […] Av olika skäl kan det uppstå kommunikationsproblem i mötet […] 

När kommunikationen är problematisk blir också det sociala arbetet problematiskt.” 

(Svensson et al 2008, s. 155) 

”Stora krav ställs således på den professionella hjälparen – krav på kunskap, förståelse 

och medvetenhet om å ena sidan den hjälpsökandes reaktioner, å andra sidan om det 

egna sättet att reagera och fungera i kontakten med den hjälpsökande” (Holm, 2001, s. 

41) 

”Nyckeln till att hantera känslor under ett samtal är att bekräfta dem. Det innebär att du 

visar den andra personen att du förstår hans eller hennes känslor och varför personen 

känner som han/hon gör. Ditt verktyg för detta är lyssnande med inlevelse” 

(Hilmarsson, 2010, s. 191) 

”Men socialt arbete beskrivs ofta i termer av ett möte mellan socialarbetare och klient 

[…] och det finns ett stort antal kursböcker som betonar detta möte som det mest 

centrala elementet i praktiken” (Lindqvist & Nygren, 2006, s.103) 

Citaten är visserligen lösryckta ur obligatorisk kurslitteratur vid socionomprogrammet men 

trots det utgör de exempel på centrala aspekter i socialt arbete och det är citat vars centrala 

budskap diskuterats i mångt och mycket under vår utbildning. Under vår sjätte termin under 

utbildningen kom vi i kontakt med begrepp som ”socialt arbete via internet” och ”socialt 

arbete online” vilket blev en paradox för oss. Under vår utbildning har vi hittills inte 

diskuterat detta fenomen eller hur man etiskt bör hantera detta vilket har gjort oss intresserade 

av ämnet, därför valde vi att skriva en C-uppsats om ämnet. Då vi båda är intresserade av 

elevkurativt arbete, valde vi att fokusera på just detta i vår undersökning. 
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1.1 Problemformulering 

Samhällsförändringar sker kontinuerligt och påverkar vårt sätt att leva och förhålla sig till det 

aktuella samhället. Även det sociala arbetets utformning och orsaker förändrats under årens 

gång. Dagens samhälle kan benämnas det sen-moderna, post-industriella, 

informationssamhället, alternativt det post-moderna samhället. Det post-moderna samhället 

kännetecknas bland annat av upplösningen av tid och rum, det vill säga att de post-moderna 

mediernas räckvidd och hastighet gör att tids- och rumsdimensionerna blir mindre stabila, 

svårgreppbara och förvirrande. Det post-moderna samhället kännetecknas också av 

globalisering (Lindgren, 2007 s. 108-109).  

Göran Ahrne, Christine Roma och Mats Franzén (2008) har skrivit om just detta ”nya” 

samhälle som de menar kännetecknas av tekniska förändringar i form av bland annat 

automatiseringar, datorisering och modern kommunikationsteknologi – såsom internet. Ahrne 

et al (2008 s. 27) menar att dessa tekniska förändringar medför nya och förändrade 

handlingsvillkor och interaktionsmöjligheter människor emellan och ger exempel på att man 

idag kan kommunicera både via telefoner och datorer.      

Sociologen Daniel Bell myntade uttrycket ”the post-industrial society”, det post-industriella 

samhället på 1970-talet. Han förutspådde mer eller mindre hur samhället vi lever i idag skulle 

se ut. Bell (1999 s. 52-54) anser att informationssamhället, eller det post-industriella 

samhället, kännetecknas av bland annat nya teknologiska sätt att interagera med varandra. Vi 

har alltid kommunicerat med varandra men sättet att göra det på har förändrats. Nu tenderar vi 

att kunna kommunicera med varandra oavsett vart vi befinner oss geografiskt (Bell, 1999, s. 

53). Det är just Daniel Bells begrepp, det post-industriella samhället eller 

informationssamhället, som kommer att användas i denna uppsats.  

I och med den ökade digitaliseringen och datoriseringen, så kallade post-industriella medier, i 

detta informationssamhälle förekommer forskning, undersökningar och rön som behandlar 

och lyfter just fenomenet socialt arbete online eller via internet. Det finns exempelvis en 

handbok i hur ett socialt arbete via internet ska gå till, vilken är publicerad av 

Socialförvaltningen i Stockholms stad. Det finns också en verksamhet i Malmö, ”Soc-tanter 

på nätet” (Malmö Stads hemsida), som bedriver socialt arbete, främst i form av rådgivning, 

över internet. Ett motiv för en stor del av forskningen tycks vara att arbetet med ungdomar ska 

underlättas och utformas med utgångspunkt att ungdomar allt oftare befinner sig på internet.   
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Under utbildningen på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar ingår kurser i 

bemötande och samtal, till exempel en introduktion till samtalsmetodiken Motiverande samtal 

(MI). Förutom dessa mer specifika kurser i samtalsmetodik och bemötande förekommer även 

mer generella kurser som påvisar just vikten av och innebörden av socialarbetarens viktigaste 

redskap, nämligen samtalet ansikte mot ansikte det vill säga ”face-to-face”. Under 

utbildningen vid Linnéuniversitetet saknas dock kurser och litteratur som tar upp det nutida 

fenomenet ”socialt arbete via internet” och hur man som professionell ska förhålla sig till 

detta etiskt och moraliskt, vilket är viktig kunskap enligt den tidigare forskningen. Den 

tidigare forskningen visar nämligen att internet används som hjälpmedel i större utsträckning i 

det sociala arbetets praktik, att internetanvändningen i det sociala arbetet skapar etiska 

dilemman samt att mer utbildning och kunskap kring metoden efterfrågas (Banach & Bernat 

2000, Helton 2003, Mattison 2012, Vinluan 2011). 

Samhället som ständigt förändras tenderar att bli mer och mer digitaliserat och datoriserat, 

och socionomer, socialarbetare och kuratorer använder sig av internet i större utsträckning, 

vilket bland annat Székely och Nagy (2011) påvisar. Att det sociala arbetet använder sig mer 

och mer av internet i praktiken skapar etiska dilemman, vilket Helton (2003) och Bernach och 

Bernat (2000) beskriver borde innebära, att detta diskuteras mer i socionomutbildningen för 

att skapa legitimitet till yrket.  

Sammantaget visar den tidigare forskningen en kunskapslucka huruvida 

socionomutbildningarna innehåller moment som tar upp fenomenet socialt arbete online samt 

hur realiteten för socialarbetare, med fokus på skolkuratorer, ser ut gällande det nämnda 

fenomenet.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att belysa vad skolkuratorer upplever för etiska för- och nackdelar 

med elevkurativa samtal online samt vad socionomutbildningar genererar för kunskaper om 

ett socialt arbete online.   
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1.3 Frågeställningar 

 Anser skolkuratorer att det behövs ett socialt arbete på Internet och i så fall varför?  

 Hur ser skolkuratorer på samtal online med elever? 

 Vad anser skolkuratorer att det finns för etiska aspekter att beakta i och med ett 

elevkurativt arbete, online? 

 Hur tänker skolkuratorer om det personliga mötet kontra ett socialt arbete online i 

framtiden? 

 Innehåller kursplaner i socionomutbildningen inslag som indikerar kunskaper om 

Internet som redskap i ett socialt arbete? Om detta görs, diskuteras även etiska 

aspekter kring ett sådant arbete?  

 

 

1.4 Fortsatt framställning  

Vidare kommer arbetet att presenteras enligt följande, först en presentation av den tidigare 

forskningen som berör ämnet socialt arbete online för att smalna sedan ner det till just 

elevkurativa samtal online. Därefter följer en teoribeskrivning av de teorier som kommer 

användas för att analysera resultatet, Daniel Bells teori om det post-industriella samhället 

(informationssamhället), Talcott Parsons teori om professionsetiska mönstervariabler samt 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv kring mänsklig interaktion. Efter teoriavsnittet 

följer en metoddel för att beskriva hur arbetets materialinsamling har genomförts samt etiska 

dilemman och därefter följer resultat och analys av det insamlade materialet. Arbetet avslutas 

med en referenslista samt bifogade bilagor. Den avslutande bilagan innehåller en presentation 

av arbetsfördelningen över arbetet.  
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2. Tidigare forskning 

Med utgångspunkt i den kunskapslucka som beskrivs i problemformuleringen presenteras 

nedan väsentlig kunskap på forskningsområdet, socialt arbete via internet.  

Walter Lamendola (2010) menar att i dagens informationssamhälle, symboliseras av social 

mänsklig närvaro och det visar att människor har behov av att knyta an till andra människor. 

Social närvaro är en grundläggande del av det sociala arbetet. Den sociala närvaron är det 

individer skapar när man anknyter med andra individer, därmed är social närvaro relationell. 

Nya former av kommunikations- och informationsteknik utvecklar och möjliggör att den 

sociala närvaron mellan människor inte begränsas till möten face-to-face, det vill säga möten 

som sker ansikte mot ansikte. Det innebär att social närvaro förkroppsligas genom den fysiska 

kroppen, men att social närvaro inte nödvändigtvis är fysiskt bunden. Lamendola (2010) 

menar vidare att socialt arbete måste etablera sig på alla områden där social närvaro 

förekommer, oavsett om det sker online eller offline (alltså utan hjälp av tekniska medel).   

Levente Székely och Ádám Nagy (2011) har skrivit en artikel vilken är publicerad i Children 

and Youth Services Review. Székely och Nagy (2011) menar i artikeln att kommunikationen i 

samhället har förändrats och att ungdomar idag har en större tillgång till internet. Med 

utgångspunkt att ungdomar befinner sig allt mer ute på internet, menar Székely och Nagy 

(2011) att även ungdomsarbetet inom det sociala arbetet bör förläggas på internet.  

David Helton (2003) menar att även om ett terapeutiskt arbete på internet fungerar, vilket 

Helton menar att det gör, så tenderar det att ej blir legitimt för professionella. Detta eftersom 

Helton menar att ett paradigmskifte krävs samt att specifika etiska, juridiska och politiska 

bestämmelser införs. Helton (2003) menar också att det krävs mer forskning på området 

beträffande exempelvis ”självhjälpsmanualer” och hur dessa ska anpassas för ett arbete 

online.  

Marian Mattison diskuterar i sin artikel e-mail som en möjlig terapimetod. Mattison (2012) 

nämner några fördelar med metoden, till exempel att klienttillgänglighete blir större 

geografiskt. I motsats till fördelarna nämner Mattison (2012) även nackdelar med metoden 

bland annat att e-mailterapi kan störa klientens privatliv samt avsaknaden av kunskap och 

kompetens att genomföra interventionen via e-mail. Mattison (2012) menar att det krävs 

akademisk utbildning för klientsamtal via e-mail. Avsaknaden av väsentliga riktlinjer för hur 

samtal via e-mail bör gå till saknas, enligt Mattison (2012).  
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Mary Banach och Frances P. Bernat (2000) tar i sin forskningsartikel upp viss 

ansvarsproblematik, så kallade ”liability issues”, vid socialt arbete, kurativt arbete och 

rådgivning, via internet samt hur denna problematik kan undvikas. Det första 

ansvarsproblemet de tar upp gällande socialt arbete online är rätten till privatliv. Det andra 

ansvarsproblemet är, enligt Banach et al (2000), svårigheten i att göra korrekta bedömningar 

utan face-to-face kontakt, det vill säga att informationen riskerar bli bristfällig. Det tredje 

beskriver Banach at al (2000) som svårigheten att tolka när en klient faktiskt är en klient. Det 

fjärde problemet på internet är svårigheten i att till exempel varna andra eller anmäla då man 

kanske inte vet vart klienten befinner sig. Detta fjärde problem handlar alltså om att inte veta 

vart klienten är och vilka myndigheter man ska kontakta (Banach at al. 2000). Banach et al 

(2000) menar att trots försök att ta fram etiska riktlinjer för ett socialt arbete på internet är 

fortfarande många frågor obesvarade.  

Lorelei R. Vinluan (2011) har gjort en studie som visar att ICT (= information and 

communication technologies = informations- och kommunikationsteknologi) värderas positivt 

av skolkuratorer i Filippinerna som deltagit i studien. Det är främst genom kommunikation 

som internet används och bedömningar och rådgivning sker främst face-to-face och 

pappersbaserat.  

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att unga människor allt mer använder sig 

av internet. Den tidigare forskingen indikerar även på att socialt arbete online och med hjälp 

av internet medför olika etiska dilemman. Vidare visar forskningen att socialt arbete online 

kan anses vara likvärdigt med socialt arbete som inte sker online. 
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3. Teori 

Daniel Bells teori om det postindustriella samhället kommer användas för att belysa det 

samhälle och den samhällsförändring som det sociala arbetet tillämpas i idag. Anledningen till 

att Bells teori valts för att analysera materialet är för att få en teknisk aspekt av socialt arbete 

då internet är en förutsättning för att föra elevkurativa samtal online. På detta sätt breddas och 

berikas analysen av det insamlade materialet. Bell uppvisar en kritisk aspekt av ett 

teknologiskt samhälle vilket ansågs som lämpligt för att problematisera och undersöka 

fenomenet med socialt arbete online. Daniel Bells teori om det post-industriella samhället 

hjälper studien att begripliggöra varför det sociala arbetet blivit mer och mer datoriserat samt 

ger en förståelse till hur det sociala arbetet kan tillämpas med hjälp av internet.       

För att analysera socialt arbete online ur ett professionsetiskt perspektiv används Parsons 

systemteori. Under uppsatsens framställning har ett antal andra och nyare professions etiska 

teorier än Parsons övervägts, däribland nyweberianismen, vilka hävdar att professioner 

utesluter andra människor för att få större makt och inflytande (Brante, 2009). Anledningen 

att just Parsons professionsetik valdes var på grund av att hans mönstervariabler kan användas 

som utgångspunkt för att analysera huruvida det är etiskt korrekt för socialarbetare att 

genomföra sitt arbete online och därmed kan systemteorin bidra till att besvara syftet med 

uppsatsen. Parsons professionsetik har visserligen vissa svagheter bland annat att teorin 

utvecklades före internets uppkomst, dock är Parsons mönstervariabler, exempelvis 

universalism, användbara eftersom de är oberoende av internet i sig och standardiserade för 

professionen i allmänhet. Det går också att applicera dessa mönstervariabler på diskussionen 

om ett elevkurativt arbete online. Vidare kan det vara svårt att göra åtskillnad mellan 

professioner och andra yrkesgrupper enbart på grund av egenskaper som exempelvis 

universalism (Brante, 2009).  

Erving Goffmans beskrivande teori om interaktionen mellan människor som kan appliceras på 

människors interaktion över internet. Goffmans teori kan således bidra med en förståelse för 

skolkuratorers och elevers eventuella agerande online. Anledningen att Goffmans 

dramaturgiska teori valdes för att analysera resultatet är att hans begrepp kan appliceras för att 

beskriva hur människor interagerar med varandra såväl online som offline. Därmed kan det 

dramaturgiska perspektivet bidra till en grundläggande förståelse för kuratorernas 

agerande/inställning till elevsamtal såväl online som offline och således bidra till att besvara 

syftet i uppsatsen. Visserligen utvecklades det dramaturgiska perspektivet före internets 
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uppkomst, trots detta kan begrepp som exempelvis ”roll” användas oavsett om individen 

agerar i sammanhang online över nätet eller IRL (= in real life, det vill säga i verkligheten 

utan tekniska hjälpmedel).  

 

3.1 Daniel Bell och det post-industriella samhället  

På 1970-talet myntade sociologen Daniel Bell begreppet ”post-industriella samhället” 

alternativt ”informationssamhället” då Bell förutspådde det samhälle vi lever i idag, ett par 

decennium senare. Under åren har Bell gjort tillägg till sin teori och beskriver det 

postindustriella samhället som den tredje teknologiska revolutionen. Enligt Bell finns fem 

kännetecken, eller mönster, som förklarar det post-industriella samhället. Dessa kategorier är: 

1. Det som tidigare var styrt av mekanik och maskiner styrs idag av elektronik, både via 

trådlösa och fast system.  

2. Kunskapskällan till förändringar utgörs mer och mer av teoretiska kunskaper. Tidigare 

användes ”trial-and-error”, vilket innebar att man prövade sig fram för att komma på nya 

lösningar.  

3. Initieringen av nya produkter baseras på vetenskaplig forskning och utveckling. 

Tillverkningen av produkter sker utifrån kvalitativa förbättringar och standardiserad 

produktion beroende på arbetskostander.     

4. Skillnader mellan teknisk nyhet (innovation), uppfinning (invention) vilken är 

vetenskapligt baserad och spridning (diffusion) vilket Bell menar styrs av marknaden.       

5. Tre faser utgör informationssamhällets framfart:  

 teknikutvecklingen i informationssamhäller åstadkommer en revolutionerande 

samhällsförändring  

 utvecklandet och förbättringar av redan existerande teknologier 

 specialutformningar och ”nischer” av redan existerande teknik  

(Bell, 1999, s. 38-44) 
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Dagens teknologiska utveckling har fått oss att kunna kommunicera på andra sätt än innan, 

exempelvis behöver vi inte vara bundna av geografiska eller tidsmässiga faktorer i och med 

en interaktion (Bell, 1999, s. 53). 

Användandet av internet har gått från att först och främst vara använt av företag och branscher 

till att även inkludera individuella interaktioner och deltagande i kommunikationer. Bell 

skriver att:  

”Internet multiplies the circulation of news and gossip and rumor, thus 

emphasizing novelty and scandal. It provides enormous access to the cultural 

resources oh humankind in a way never known before” (Bell, 1999, s. 52)  

De nya interaktionerna via internet skapar sociala nätverk och ökar vikten av socialt kapital 

och social påverkan.(Bell, 1999, s. 53).  

Bell (1999, s. 53) nämner två avgörande aspekter beträffande internet varav den ena är att 

internet är begränsat till de länder som har system som stödjer internetanvändning. I vissa 

delar av världen, främst tredje världens länder, finns inte tillgängligheten till internet. Den 

andra aspekten är att internet är ett medium vilket är skiljt från TV och telefonsystem men 

trots detta erbjuds redan, i vissa länder, tillgång till internet via TV-apparater. Dock är TV-

apparater enbart leverantörer av bilder och inte i huvudsak interaktionshjälpmedel, än så 

länge.        

Bell (1999, s. 80-81) menar att den ”teknologiska revolutionen” innebär en förändring av den 

”mänskliga formen” (Bells egna uttryck: ”Manegement of scale”, 1999) i sättet att 

kommunicera och förhålla oss till varandra. Hanteringen av liknande förändringar har varit ett 

av de äldsta dilemman i sociala institutioner.     

Daniel Bell lämnar också en varning gällande den teknologiska användningen genom att 

antyda att tekniken inte avgör social förändring utan skapar möjligheter och hjälpmedel. Det 

sätt som tekniken används på måste föregås av samhälleliga val; ”(t)echnology does not 

determine social change; technology provides instrumentalities and potentialities. The ways 

that these are used involves social choices” (Bell, 1999, s. 37-38).   

3.2 Talcott Parsons professionsetik  

För att analysera denna studies resultat ur ett professionsetiskt perspektiv används Talcott 

Parsons (1991 s. 46-51) systemteori. Systemteorin grundas på att människor interagerar inom 
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vissa ramar i olika situationer, vilket bland annat beror på individens kognition och 

utvärderingsförmåga. Begreppet mönstervariabler är ett väsentligt begrepp i Parsons (1991) 

systemteori ur ett etiskt perspektiv, det innebär att varje system står inför fem val. Systemet 

måste välja att antingen vara, affektiv eller affektneutral, mellan ospecifikt eller specifikt, 

mellan universalism eller partikularism, mellan egenorientering eller kollektivorientering och 

slutligen mellan prestation eller egenskap.  

Parsons (1991 s. 343, 348, 434) menar att professionsutövare är individer som har utbildat sig 

inom ett visst område och därmed besitter specialkunskap på ett visst område, exempel på 

professioner är forskare, läkare och lärare. Professionsutövare ingår i ett system och således 

framstår fem etiska krav på professionsutövare i relationen till klienten utifrån de tidigare 

nämnda mönstervariablerna. För det första ska professionsutövare agera i organisationens 

kollektiva intresse snarare än för egna intressen, för läkare är exempelvis klientens 

välbefinnande väsentligare än personliga intressen. För det andra ska professionsutövaren 

förhålla sig känslomässigt neural gentemot klienten. För det tredje ska professionsutövaren 

behandla alla lika, en läkare ska exempelvis inte behandla klienter olika beroende på ifall han 

gillar eller ogillar klienten. För det fjärde ska professionsutövaren vara resultatorienterad i 

arbetet, därmed ska professionsutövaren exempelvis enbart engagera sig på det område som är 

relevant för den enskilde klienten. För det femte ska professionsutövaren bedöma klienter 

utifrån deras handlingar snarare än deras egenskaper, därmed ska klienter exempelvis inte 

värderas med hänsyn till deras kön eller etnicitet.  

Ingen av ovanstående teorier tar på ett konkret sätt upp socialt arbete online eller 

problematiserar just det fenomenet men dock kan teorierna ändå appliceras för att analysera 

materialet. Materialet kan med hjälp av utvalda teorier analyseras på både samhällsnivå, 

vidare till professionsnivå samt individnivå. För att få ett mer nutida och aktuellt samanhang 

för att analysera resultatet i denna studie kommer nyare forskning att komplettera teorierna i 

analysen. 

3.3 Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv  

Med det dramaturgiska perspektivet menar Erving Goffman att människor samspelar och 

framträder inför andra människor för att kontrollera, styra, intryck som åskådarna får i mötet 

(Goffman, 2009, s. 22-23). Goffmans dramaturgiska perspektiv levererar en del begrepp vilka 

presenteras nedan.  
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Roll: I interaktion spelar individer olika roller. En individ som spelar en roll förutsätter att 

publiken, observatörerna, ska ta rollen på allvar det vill säga att individen är var individen 

utger sig för att vara (Goffman, 2009, s. 25).  

Framträdande och fasad: Framträdande är den aktivitet som en individ visar upp i relation till 

en kontinuerligt närvarande publik, observatörer. Fasaden är därmed den talande bilden av 

individen som används, medvetet eller omedvetet, inför observatörerna. (Goffman 2009, s. 

28).   

Främre regioner: Med detta begrepp menar Goffman de situationer i vilka individen agerar 

framför publiken, det vill säga där framträdandet utspelar sig. Det är utifrån publikens 

normativa förväntningar som individen antar sin roll (Goffman, 2009, s. 97-98)      

Bakre regioner: Till de främre regionerna gränsar de bakre regionerna. I de bakre regionerna 

kan aktören släppa sin fasad och sitt agerande – publiken är inte är närvarande. I de bakre 

regionerna kan individen få ett andrum och en paus från sitt agerande (Goffman, 2009, s. 102)  

Varken de främre eller bakre regionerna behöver vara platsbundna utan avgörs främst av vilka 

som närvarar vid just ett angivet tillfälle.  

Utsida och utomstående : Goffman (2009, s. 120) tar också upp begreppet ”utsida” och 

”utomstående”. Utsidan är vad Goffman kallar den tredje regionen. Individer som befinner sig 

utanför den främre och den bakre regionen befinner sig på utsidan och kallas för utomstående.  
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4. Metod 

4.1 Semistrukturerad intervjumetod  

För att undersöka vad skolkuratorer anser om socialt arbete online användes 

semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun innebär att det finns ett antal 

förberedda frågor men att följdfrågor är möjliga samt att respondenten ges möjlighet att tala 

fritt om ämnet vilket ger en mer djuplodad empiri (Bryman, 2011, s. 415). Respondenterna 

valdes ut på grund av att de arbetar som just skolkuratorer, detta kallas för ett målinriktat 

urval (Bryman, 2011, s. 434).  

Att göra en kvalitativ intervju för att samla in data innebär en begränsning i antalet 

respondenter. Skolkuratorkåren är en relativt liten profession, vilket begränsar urvalet på så 

sätt att det finns färre att kontakta och därför tenderar det bli svårare att få respondenter om 

någon skolkurator avböjer att vara med i undersökningen. På grund av tillgänglighetsskäl har 

vi avgränsat oss till skolkuratorer inom Kalmar län som slumpmässigt valts ut och kontaktats. 

Sammanlagt har vi kontaktat 14 stycken kuratorer, 13 antal via mail och 1 via telefon efter ett 

tips från en av de intervjuade kuratorerna. De kuratorer som kontaktades via mail blev, cirka 

en vecka efter mailförfrågan, kontaktade via telefon för att höra att de fått förfrågan samt om 

det kunde tänka sig att ställa upp, varpå vi fick fler medverkande respondenter. Sammantaget 

deltog 6 stycken skolkuratorer i uppsatsen.    

Kuratorerna kontaktades oberoende av vilken årskurs de arbetar med, detta för att det inte är 

årskursen i sig som är central i denna studie utan själva professionen och arbetssättet. Detta 

innebär att de intervjuade kuratorernas målgrupper är från förskola upp till universitetsnivå, 

vilket tenderar att ge en bred kunskap som tillförs arbetet.       

Vi har intervjuat en av kuratorerna via mail och anledningen till det är att kuratorn inte hade 

möjlighet att delta i en intervju på plats på grund av tidsbrist. Det finns emellertid en risk att 

e-mailintervjun saknar djupa och detaljerade redogörelser om den intervjuande eller 

intervjuade inte kan utrycka sig bra skriftligt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 165). En annan 

risk vid e-mailintervjuer är att de inte sker face to face och därmed vet inte intervjuaren vem 

som faktiskt besvarar e-mailintervjun, därför anser vissa kritiker att kvalitativa intervjuer på 

internet är opålitliga (Daneback & Månsson, 2008, s. 161, 162). 

Intervjuerna visade på att många kuratorer anser att ämnet är mycket intressant men vår 

uppfattning är att man uppvisar en smärre osäkerhet inför ämnet då det uppfattas som ”nytt” 
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och lite främmande. Av de intervjuade skolkuratorerna var det endast en som hade erfarenhet 

av ett elevkurativt arbete online och som arbetade aktivt med detta.    

I det stora hela så bekräftade intervjuerna varandra men en informant utmärkte sig och det var 

den kurator som aktivt och dagligen arbetade med just ett elevkurativt arbete online. En 

respondent hade svårt att diskutera ämnet då hon ej visste vilket form av socialt medium som 

var aktuellt. En nackdel med att många respondenter saknar egentlig erfarenhet av ett 

elevkurativt arbete online är att det kan vara svårt för respondenterna att sätta sig in i 

frågeställningen. Detta kan vara bra att vara medveten om när man läser resultatet.  

4.2 Dokumentanalys  

För att analysera innehållet i socionomutbildningar och framtida skolkuratorers genererade 

kunskaper från sin utbildning kommer en dokumentanalys, en kvalitativ innehållsanalys, 

göras av utbilningarnas utbildningsplaner och kursplaner. En kvalitativ innehållsanalys 

innebär att forskaren söker efter bakomliggande teman i det aktuella materialet (Bryman, 

2011, s. 505-506). Kursplaner är officiella dokument från statliga myndigheter, 

högskoleverket och lokala institutioner, och kan således antas vara tillförlitliga källor 

(Bryman, 2011, s. 494-495).  Kursplaner säger dock inget om vad utbildningarna de facto tar 

upp därför var tanken att komplettera den kvalitativa innehållsanalysen av kursplaner med e-

mailintervjuer med representanter från tre olika lärosäten. Med hjälp av 

kursplanerna/utbildningsplanerna från tre lärosätens (Malmö, Lund och Göteborg) 

socionomprogram samt kompletterande e-mailintervjuer (Malmö, Göteborg och Stockholm) 

skulle en övergripande bild kunnat ges över utbildningarnas innehåll beträffande ett socialt 

arbete online. Ursprungligen ingick nämligen frågan ”Arbetar utbildningsarrangörer med att 

få in inslag som tar upp ett socialt arbete online och i så fall på vilket sätt?” under 

frågeställningar. Intuitionen, att göra en e-mailintervju med dessa representanter för att ta reda 

på om lärosäten, som erbjuder socionomutbildningen, inkluderar moment som tar upp 

fenomenet socialt arbete online, fallerade tyvärr. Detta på grund av bristande respons av de 

tillfrågade, trots påtryckningar. Kanske hade responsen blivit annorlunda om andra lärosäten 

valts ut men på grund av bristande tidsomfång uteblev nya försök med andra lärosäten. Även 

om denna frågeställning inte besvaras i studien finns den med i resultatdelen för att studien 

ska bli pålitlig och inte missvisande eller förvrängd.  
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För att göra arbetet hanterbart har tre olika universitet och högskolor i Sverige valts ut för att 

analysera innehållet i socionomutbildningarna vid de utvalda orterna. De orter som valts ut är 

Lund, Göteborg och Malmö vilka alla erbjuder socionomprogrammet och anledningen till att 

just dessa orter valts ut är för att det är tre stora lärosäten. Från början kontaktades Stockholm 

för en e-mailintervju men på grund av uteblivet svar samt svårigheter med att hitta kursplaner 

valdes Lunds universitet ut istället för en dokumentanalys.   

4.3 Tillförlitlighet 

Bryman (2011, s. 354) beskriver tillförlitlighet utifrån fyra olika kriterier för en kvalitativ 

studie. Dessa fyra kriterier är, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och konfirmera. Denna studies tillförlitlighet diskuteras nedan utifrån dessa kriterier.  

4.3.1 Trovärdighet 

Efter genomförandet av intervjuer har transkriberingar gjorts vilka har skickats till 

respondenterna. Det har således funnits möjlighet för de berörda parterna att bekräfta att 

empirin är korrekt. Enligt Bryman (2011, s. 355) kallas detta för respondentvalidering. Vidare 

har regler angående etiska aspekter följts vilket kan läsas i stycke 4.4 Etiska överväganden.    

4.3.2 Överförbarhet 

Det är svårt att i kvalitativa studier tala om just överförbarhet då resultaten blir mer 

djupgående snarare än generella. Enligt Bryman (2011, s. 355) diskuteras istället fylliga, 

detaljerade och så täta beskrivningar som möjligt, vilket denna studie försöker skapa med 

hjälp av bland annat mycket citat från respondenterna i resultatet.  

4.3.3 Pålitlighet 

För att göra denna studie så pålitlig som möjligt presenteras alla moment och faser som 

arbetats igenom. Det vill säga att studien presenterar en detaljerad problemformulering, 

metodval och urval samt tillvägagångssätt med mera. Även intervjuguider bifogas som 

bilagor. Bryman (2011, s. 355) menar just att en ”fullständig och tillgänglig redogörelse av 

alla faser av forskningsprocessen” ska göras, vilket följaktligen görs.   

4.3.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

I samhällelig forskning går det inte att uppnå fullkomlig objektivitet (Bryman, 2011, s. 355). 

Egna värderingar och utgångspunkter har dock inte medvetet påverkar resultatet. Däremot är 
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det omöjligt att ej påverka resultatet samt tolkningar av resultat då exempelvis val av teori och 

metoder påverkar resultatet och är utvalda av uppsatsförfattarna. Ett kritiskt tänkande och en 

medvetenhet i olika val har varit en grundtanke genom hela arbetet.   

4.4 Generaliserbarhet 

Det är en svårighet att generalisera resultat utifrån kvalitativa forskningsmetoder eftersom de 

skapas i en viss miljö och i en viss kontext. (Bryman, 2011, s. 369). Bryman (2011, s. 369) 

menar att resultatet från en kvalitativ forskning ej är meningen att representera population 

utan snarare generaliseras utifrån teori, därav är det ”kvaliteten på de teoretiska slutsatser som 

formuleras på grundval av kvalitativa data som är viktiga vid bedömningen av 

generaliserbarheten” (Bryman, 2011, s. 369). På grund av detta har teorier valts ut, som 

kanske inte är självklara just med tanke på vad som undersöks, men som kan appliceras på 

och ge intressanta teoretiska diskussioner kring ämnet. Teorierna ger också en bred förståelse 

i och med att flera olika aspekter och nivåer av fenomenet vävs in från strukturell nivå, 

professionsnivå och individnivå.   

 

4.5 Etiska överväganden   

Vid kvalitativ forskning finns det vissa etiska överväganden och aspekter att ta hänsyn till. 

Vetenskapsrådet (2002, s. 7-14) lyfter fyra olika begrepp att ha i åtanke vid kvalitativ 

forskning. Dessa begrepp är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan finns en beskrivning på hur studiens empiri insamlats och hur dessa 

etiska aspekter tagits hänsyn till, allt utifrån Vetenskapsrådets publikation från 2002.     

Respondenterna kontaktades via ett mail där syftet med intervjun tydligt framkommit. De har 

också blivit meddelade att intervjun är helt frivillig och att de har rätt att avsluta sin 

medverkan när de vill under undersökningens gång. I det inledande mailet fick 

respondenterna också ta del av vilka moment som undersökningen bestod av. För att 

respondenterna skulle delta i undersökningen fick de själva svara på det utskickade mailet.  

Den andra etiska principen, samtyckeskravet, syftar till att deltagarna i denna undersökning 

bestämmer själva över sin medverkan. Ingen av respondenterna är minderårig. Ville 

respondenterna avbryta intervjun var detta naturligtvis möjligt. Respondenterna hade också 

möjlighet att läsa igenom transkriberingen av intervjun och efter detta också avbryta sin 

medverkan. Ingen av respondenterna avbröt sitt deltagande.   



Mathilda Karlsson Linnéuniversitetet, Kalmar C-uppsats 
Johan Olander Vårterminen 2013 Termin 6 

 
21 

 

Den tredje etiska principen syftar till att uppgifterna om respondenterna ska behandlas med 

största tänkbara konfidentialitet. Obehöriga ska ej kunna få ta del av personuppgifter och 

dylikt. Givetvis meddelas respondenterna om detta i enlighet med informationskravet.  

Den fjärde etiska principen, nyttjandekravet, syftar till att uppgifter som inkommer i samband 

med undersökningen används enbart till det angivna ändamålet, det vill saga denna uppsats. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

Alla kuratorer har blivit införstådda med att intervjuerna är anonyma och att resultatet 

hanteras konfidentiellt. En respondent utmärkte sig dock då hon var den enda som aktivt 

arbetade med just elevkurativt arbete online vilket vi poängterade. Respondenten var 

införstådd med att det kunde komma att te sig utmärkande i uppsatsen, även om vi ej nämner 

namn på skolor eller respondenter. Trots detta valde respondenten att ställa upp i intervjun 

och låta oss använda materialet. Alla respondenter har erbjudis att ta del av den färdiga 

uppsatsen.  
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5. Resultat och analys 

För att analysera den kvalitativa data vi samlat in kommer teorier samt den tidigare 

forskningen att användas. Resultatet och analysen kommer att presenteras i en integrerad form 

där resultaten av intervjuer beskrivs och efterföljs direkt av en analys. Anledningen till varför 

denna metod används är för att det blir en tydlig disposition, undviker upprepningar samt är 

sidobesparande. Namnen på respondenterna är fingerade.   

Dokumentanalysen av kursplaner kommer att presenteras i en integrerad modell där ett 

samantaget resultat av kursplanernas innehåll från de tre utvalda lärosätena kommer att 

presenteras. I resultatet kommer även exempel från kursplanerna att presenteras och 

analyseras 

  

5.1 Tema 1: skolkuratorernas inställning till ”socialt arbete online” 

Anna berättade att man på hennes arbetsplats diskuterat ämnet men att det enbart var på 

diskussionsnivå än så länge och grunden till detta är att ”de (ungdomarna, vår anm.) börjat röra 

sig mer och mer på nätet”. Anna ger ett exempel på hur detta uttrycker sig ”Dom (skolan, vår 

anm.) har, dom har köpt in Ipads till alla elever och så, det är mycket, det (internet, vår anm.) används 

hela tiden.” Anna berättar att man på arbetsplatsen diskuterat just Facebook och för-och 

nackdelar med det, hon ger även uttryck för att ämnet berör.  

”(r)isker och fördelar med facebook och så vidare i rollen som kurator eller allmänt som 

elevhälsa. Vi har bara pratat vid det men det möter reaktioner, det, vissa är väldigt 

skrämda av det och vissa tycker att det är jättebra så att det är väldigt mycket så vi är 

precis bara i starten och pratar om det.” 

Ämnet var således nytt för respondenten men inte främmande. Anna nämner att datorn och 

internet är centrala verktyg i arbetet men då mest fokuserat på e-mailanvändning med fokus 

på tidsbokning och kontakt med lärare och föräldrar: 

”Nej, det är mer föräldrar, lärare, få tag på mentorer, mer dem delarna. Det är där 

igenom… Ja, det är tider då med de yngre barnen så är det genom lärarna. Med de äldre 

barnen så använder jag mobilen och sms:ar, där är den kontakten” 

I sitt arbete reser respondenten mycket då denne har ett flertal skolor som arbetsplats och 

datorn följer med oavsett aktuell skola. På frågan om respondenten kan tänka sig att föra 
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elevkurativa samtal online svarar denne att det skulle vara bra som ett komplement men att 

hon inte skulle vilja ta bort de vanliga samtalen. Respondenten nämner att det kan vara en bra 

metod för att behovsanpassa samtalen och en bra inledning till kommande personliga samtal. 

Beträffande behovet av elevkurativa samtal online så anser respondenten att det finns ett 

behov. 

Bodil var skeptisk till elevkurativa samtal online och menade att vara kurator online 

respektive kurator offline var två skilda saker. Respondenten menade att det är viktigt att 

värna om den direkta dialogen och mötena och inte gå över till ett tekniktänk i alla aspekter av 

mänsklig tillvaro. Däremot uttrycker Bodil att hon dagligen använder datorn i form av 

mailkontakt men att det handlade främst om att boka tider för samtal. Bodil tycker sig inte ha 

känt av något behov av kurativa samtal över internet utan uttrycker att dialogen och det 

rumsliga är en viktig del i ett förändringsarbete något som blir begränsat i med enbart 

textkontakt.  

”Alltså jag har inte känns av det så mycket, det måste jag säga. Det är väldigt begränsat 

att bara skriva. För mig är nog dialogen och det som händer i rummet som är viktig om 

man ska komma framåt i förändringsarbete är det ganska begränsat att enbart bara skriva 

till varandra.” 

Under intervjun kommer Skype (nedladdningsbart kommunikationsprogram med funktioner 

så som chatt, telefonsamtal samt videosamtal över internet, vår anm.) på tal och respondenten 

menar att det kan bli lite annorlunda eftersom att man då kan ser varandra och respondenten 

poängterat att kroppsspråk, ögon och rörelser är viktigt i ett samtal: ”Om man Skypar kan det i 

och för sig bli lite annorlunda, jag tror det här  med ögon och rörelser är viktiga och det kan man ju se 

via Skype”.     

Cecilia använder inte dator eller internet i så stor utsträckning utan det är mer för att hitta 

material till aktiviteter eller mail. 

”Internet använder vi ju på så vis att vi, vi laddar ner, alltså tittar på filmer och hittar 

artiklar och visar hemsidor, alltså tipsar om hemsidor som är bra om vi har, till exempel 

pratar om pubertet och såna bitar så finns det ju så mycket fakta som eleverna kan hämta 

ner så. Sen får jag mail ibland men i och med åldern så är det inte, eh, jättestor 

utsträckning men en del skriver men då är det ju mer om de ska komma ner eller möten 

och så där.” 
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Hon säger att hon snarare pratar mer om internet med elever, exempelvis fenomen som 

nätmobbing, snarare än använder internet i sitt arbete med eleverna. 

”Nätmobbing är ju ett väldigt aktuellt ämne framförallt för våra femmor nu de är 

väldigt engagerade i det här med nätmobbing nu eftersom det har hänt en del 

tråkigheter kring det i Sverige så, framförallt, som det har skrivits mycket om.” 

 Beträffande behovet så tycker respondenten ej kunna se ett sådant men poängterar att det kan 

ha att göra med den åldersgruppen hon arbetar med (yngre elever, vår anm.). Cecilia uttrycker 

ett intresse för ämnet och säger att hon diskuterat det med sina före detta studiekamrater från 

socionomutbildningen. Ett arbetssätt med enbart kurativa samtal över nätet är dock inget som 

lockar respondenten utan föredrar vanliga samtal: 

”Nej, inte i någon större utsträckning, alltså… jag tror ganska mycket på samtalet och 

mötet och att liksom, förtroendet. Nej, det är inget som passar mig direkt. Det är ingen 

tjänst jag skulle söka.”  

Däremot menar respondenten att kontakt över internet kan vara en senare aspekt i en redan 

utarbetad relation och nämner också en form av behovsanpassning för de elever som hellre 

uttrycker sig med hjälp av text:  

”Alltså jag tänker att man kan ha en stödkontakt, det handlar ju både om sms och mail 

liksom då eller… ehm… tänker jag att man kan ha. En del gillar ju att skriva så men jag 

tror att, ska det funka bra så tror jag ändå att det bygger på att man har en bra relation och 

känner eleven väl som man skriver med.” 

Doris är den enda skolkurator av de utvalda respondenterna som aktivt arbetar med ett 

elevkurativt arbete online, vilket innebär att i stort sett all kontakt med eleverna sker över 

internet. Respondenten anser att behovet av elevkurativt arbete online är enormt och menar att 

det inte är någon större skillnad på vanliga kurativa samtal och samtal online. Respondenten 

säger att  

”Det är ungefär samma jämförelse som jag hörde på en föreläsning, vi tänker inte på att vi 

tänder lampan, det är självklart vi är födda med det men, men, vi tänker på att nu ska vi 

gå online och då är det något speciellt medan de som är födda med det tänker inte på att 

det är, nu använder jag mig av ett verktyg, utan det är självklart, jag går ut till min nästa 

arena och då är det i stort sätt som fritidsgårdar eller andra ställen fast på nätet”.  
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Doris uttrycker att det är ”jättekul” att arbeta på ett onlinekurativt sätt med elever samt att det 

är väldigt flexibelt det vill säga att det inte är knutet till plats utan till tekniken. Att det är 

väldigt flexibelt och inte platsbundet gör det enklare för eleverna att ta kontakt menar 

respondenten. Att arbeta elevkurativt online gör att det som man annars måste vara 

uppmärksam på i vanliga samtal måste man vara extra uppmärksam på i samtal över internet. 

Doris säger att ”ett nyckelord är medvetenheten, hur vi jobbar och på vilket sätt vi använder våra 

verktyg, är det avgörande. Det är hur vi använder det snarare än att vi använder det.” 

Erica använder datorn dagligen i sitt arbete via journalsystem och bokningssystem samt 

mailkontakt med elever dock utförs inga samtal av kurativ art över internet. Däremot nämner 

respondenten att det finns ett ökat intresse och engagemang i personalgruppen att hitta 

lösningar och former för att kunna utföra kurativa samtal online. Respondenten nämner att de 

tänkta kurativa samtalen online i så fall kommer ses som ett komplement, en slags minoritet 

av samtalen, då de flesta vill träffa någon. Under intervjun nämner respondenten att ett 

kurativt samtal online inte är någon ”slapparvariant” om individen mår dåligt utan det är ett 

arbete som kräver struktur. Respondenten nämner ett förebyggande arbete som skolan 

bedriver online i form av webbenkäter.  

Frida använder sig av mail och sms i sitt arbete som kurator. Respondenten är osäker på hur 

ett behov av elevkurativt arbete online skulle se ut och därför osäker på om hon märkt av ett 

sådant. Om man använder sig av ett elevkurativt arbete online är det viktigt att man är online 

när ungdomarna själva är det vill säga kvällar och nätter. Respondenten uttrycker att hon inte 

själv skulle söka en tjänst som innebar att föra elevkurativa samtal online om det fanns en 

sådan. Respondenten nämner svårigheter med det skrivna språket och att förstå och tolka det, 

speciellt om man inte känner den man skriver med. Däremot säger respondenten att hon följer 

upp ungdomar via email men att dessa ungdomar känner hon väl.  

5.1.1 Analys av tema 1 

Doris ger uttryck för att internet är en ny arena att vara på och det kan tolkas som att 

interaktionen människor emellan inte är bunden till en fysisk plats vilket kan tolkas utifrån 

Goffmans dramaturgiska perspektiv, att människor interagerar och framträder i olika rum 

oavsett fysisk närvaro (Goffman, 2009). Oberoende av i vilket rum människor agerar och 

interagerar, i detta fall online eller offline, så används olika fasader (Goffman, 2009). Bell 

(1999) menade också att den teknologiska revolutionen innebär förändringar i sättet att 

kommunicera och förhålla oss till varandra vilket även Doris ger uttryck för. Även övriga 
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respondenter ger uttryck för att arbetssättet har förändrats, till exempel bokas tider via e-mail 

och journalsystem finns i datorn, även om man inte aktivt för ett kurativt arbete online. 

I samband med att samhället har utvecklats till ett informationssamhälle (Bell, 1999) har det 

även skapats nya arenor för interaktion människor emellan. Det finns numer andra sätt att 

komma frontstage och backstage och göra sina framträdanden på (Goffman, 2009).  

Likt Bell (1999) uttrycker samtliga respondenter, mer eller mindre och på olika sätt, att den 

tekniska utvecklingen och således ett socialt arbete online är ett komplement och ett 

hjälpmedel snarare än ett mål i sig.  

Under intervjun med Bodil kommer Skype på tal och respondenten menar att det kan bli lite 

skillnad eftersom man då kan se varandra vilket respondenten menar är viktigt för 

kommunikationen i ett samtal.      

 I den tidigare forskningen visar Levente Székely och Ádám Nagy (2011) att ungdomar 

befinner sig mer på internet, att internet har blivit en nya arena för ungdomar att interagera på, 

och de drar slutsatsen att just därför bör socialt arbete även finnas på internet. Detta ger även 

Doris uttryck för men övriga respondenter ter sig mer skeptiska och flertalet menar på att de 

inte skulle söka någon liknande tjänst. Samtidigt menar de på att det finns ett behov med 

tanke på den teknologiska utvecklingen i samhället.  

En av respondenterna, Erica, uttrycker att kurativt arbete online inte är en så kallad 

”slapparvariant” av socialt arbete utan att ett onlinekurativt arbete kräver struktur och bör vara 

resultatinriktat. Detta stämmer överens med en av Parsons (1991) resultatinriktade 

mönstervariabel för ett professionsetiskt arbetssätt.      

5.2 Tema 2: skolkuratorers utbildning 

Alla de tillfrågade respondenterna hade socionomexamen, eller likvärdig. Respondenterna var 

utbildade under olika perioder, någon var färdigexaminerad på 70-talet och någon för ett par 

år sedan. Oberoende av när de gått sin utbildning och vart var det ingen som diskuterat 

fenomenet ”socialt arbete online” under sin socionomutbildning.  

Doris hade dock, i och med den tjänst hon hade, fördjupat sig kring socialt arbete online och 

hon hade nära kontakt med IT-avdelning samt forskare på området.  
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Erica nämnde att det förekommit föreläsningar med bland annat Ann Stokes och Gill Jones 

vilka skrivit en bok om just kurativt arbete online.  

Frida har varit på föreläsning om sociala medier.  

De flesta intervjuade skolkuratorerna ville ha mer kunskap om ämnet alternativt åtminstone 

lyfta en diskussion kring det. Bodil nämnde exempelvis att hon skulle vilja ha mer kunskap 

om teknikaliteter och svårigheten i att man inte själv äger det som skrivs:  

”Nu är jag inte så förtjust i det (elevkurativa samtal online, vår anm.). Men ja det är i så 

fall kunskap om teknikaliteter så att man inte gör bort sig så att man förstår det publika 

hela tiden när man är på nätet. Att man inte äger samtalet själv utan att det är någon annan 

som äger det som man skriver. Det känns sådär. Därför måste vara oerhört bevandrad i 

det man ger sig in på”    

5.2.1 Analys av tema 2 

Ingen av de tillfrågade respondenterna hade fått någon utbildning i ett socialt arbete online i 

och med socionomutbildningen. Uppfattningen var att de kuratorer med lite eller ingen 

erfarenhet alls om socialt arbete online var mindre benägna att arbeta på ett onlinekurativt 

arbetssätt. Respondenter med lite eller mycket erfarenhet av elevkurativa samtal över nätet var 

mer benägna att arbeta på detta sätt. Då internet blivit en ny arena för människor, ungdomar, 

att agera och framträda på (Goffman, 2009, Bell 1999) och det inte verkar som att 

socionomstudenter erbjuds diskussioner eller utbildning i ett onlinekurativt arbetssätt riskerar 

denna arena att bli bortglömd. Om kuratorerna inte hänger med i den tekniska utvecklingen 

riskerar de att hamna i Goffmans (2009) tredje region det vill säga bli utomstående, de 

befinner sig på utsidan av ungdomars både frontstage och backstage.  

Den tidigare forskningen och Mattison (2012) efterlyser mer kunskap och akademisk 

utbildning för att föra kurativa och rådgivande samtal online, då med fokus på e-mail. Ingen 

av de tillfrågade Respondenterna kunde säga att deras utbildning gett dem väsentliga 

kunskaper, å andra sidan var det få som förde kurativt arbete via mail, dock användes mailen 

dagligen av samtliga.  

5.3 Tema 3: skolkuratorers tankar kring professionsetik kring ”socialt arbete online” 

Anna tar upp Facebook som socialt medium och menar att det är viktigt med integriteten, att 

man inte börjar ”snoka” i elevernas liv och menar att: ”det måste finnas fasta så här, bara 
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under arbetstid, kollar man hemma, alltså, det kan lätt spåra ur annars, så där att man blir en 

kompis med eleverna. Så väldigt tydliga ramar” och vidare säger respondenten:  

”[…]så det måste vara jättetydligt. Men det är väl egentligen dem delarna kan jag tycka, 

privatlivet och veta när man är inne på den att det inte blandas med det privata så att man 

själv inte blir privat i det”.  

Sammantaget menar respondenten att balansen mellan professionellt och privat är viktiga 

aspekter samt så nämner respondenten svårigheten med sekretess och tystnadplikten. 

Respondenten efterfrågar mer lagstöd för ett socialt arbete online.  

Bodil finner svårigheter med att veta hur långt yrkesrollen sträcker sig och ger ett exempel om 

man får ett mail när man är bortrest så måste gränserna för vad man påtar sig vara tydliga. 

Tolkningen av ord i texten bör göras med försiktighet eftersom människor tolkar saker olika. 

Detta till skillnad från det talade språket och dialogen då kroppsspråk och ögonkontakt går att 

läsa av. Även Bodil nämner balansen, och vikten av balansen, mellan privatliv och 

professionen, både för din egen skull och även elevernas. En etisk diskussion kring ett socialt 

arbete online är något som respondenten efterlyser. Bodil nämner också att synen på ett 

socialt arbete online kan skilja sig beroende på ålder och att en diskussion kring detta, 

kollegor emellan, är viktig.    

Cecilia säger att det kan vara svårt att veta om kuratorn online verkligen är kurator, vem är det 

som faktiskt skriver: ”är det en socionom eller är det bara någon som är bra på att skriva?”. Om 

outbildade kuratorer bedriver verksamhet över internet, kanske för att de ej klarat 

utbildningen eller väljer den vägen, riskerar yrket att få ett försämrat rykte. Även säkerheten 

och risken för att andra tar del av det som skrivs nämner hon som andra etiska aspekter att ha i 

beaktande när det gäller kurativt arbete online. Slutligen nämner respondenten sekretessen 

som en viktig etisk aspekt.    

Doris menar att det är viktigt att man är medveten om att det finns styrkor och svagheter med 

onlinekurativt arbete men att man kan vända svagheterna till något positivt så länge man är 

medveten. Det är också viktigt det här med integritet, menar Doris och resonerar kring hur 

mycket man kan kliva in i folks privatliv. Detta bistås dock av den arbetsallians som man 

bygger upp och som är så viktig för socionomyrket, menar respondenten. Det är viktigt att 

vara personlig men inte privat och respondenten menar att det kanske är något som kommer 

med erfarenheten. Blir man privat förväxlar man vem det är som behöver råd och stöd, det här 
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med rollerna är mycket viktigt, säger respondenten. Hon menar också att det ju inte går att bli 

”vän” med ungdomarna då hon i sin yrkesroll har vissa skyldigheter som kan gå stick i stäv i 

en kompisrelation, exempelvis anmälningsskyldighet om kuratorn får reda på något 

missförhållande. Hon säger att det här med empati och bemötande är viktigt online för om 

ungdomarna klickar bort en så är man borta och kan inte nå eleverna:  

”Så det måste man vara väldigt medveten om dem här sakerna med bemötande, empati 

och arbetsallians men det innebär att man måste ha väldigt klara ramar för vad det här är 

för kontext det är en professionell kontext för dig och för mig”.   

Erica menar att många unga människor använder sociala medier och liknande forum 

lättvindigt och att information då riskerar att hamna fel. Erica tycker att kurativ verksamhet 

ska stå för trygghet. Ett kurativt arbete online kan göra det svårt att veta om det är rätt person 

man skriver med. Vissa bedömningar inte är lämpliga att göra baserat på ett samtal online, då 

det är stor skillnad att höra en individs röst. Hon menar att vid ett införande av kurativt arbete 

online behövs avgränsningar göras för när det inte passar sig med kurativa samtal online och 

nämner suicidrisk eller pågående missbruk som ett exempel. I dessa fall krävs personlig 

kontakt. Fördelen med ett onlinekurativt arbete menar hon är att klienten själv kan ta kontakt 

när klienten själv har möjlighet till det.    

Frida nämner tre aspekter beträffande etiska övervägande vid kurativt onlinearbete vilka är 

sekretess, säkerhet samt hur man skriver. Andra kan ta del av informationen om det finns kvar 

när man skrivit över internet och som Frida själv uttrycker det: ”finns den risken så skulle inte 

jag känna mig säker på att kunna skydda den unges situation och uppgifter”. Även Frida nämner en 

osäkerhet i att veta om den man skriver med verkligen är den som den utger sig för att vara. 

Tolkningar av det skrivna språket, samt bristen på betoningar, ger svårigheter att bedöma om 

en situation är akut eller inte samt hur man ska förhålla sig till den aktuella situationen 

eftersom det kroppsliga är en stor del av samtalet.   

5.3.1 Analys av tema 3 

Doris nämner att bemötandet är viktigt online och att risken finns att ungdomen kopplar bort 

en. Detta kan tolkas som att det är lättare att pendla mellan frontstage och backstage med ett 

elevkurativt arbete online utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv (2009). Hon nämner 

också vikten av att inte bli kompis med sina klienter då detta kan påverka de skyldigheter som 
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man har som professionell. Detta kan tolkas utifrån Parsons femte mönstervariabel att alla 

klienter ska behandlas lika och utifrån handling och inte egenskaper.     

Vissa etiska aspekter att ha i beaktande nämns både av Respondenter samt går att läsa om i 

den tidigare forskningen. Bland annat nämner både kuratorer och Banach et al (2000) 

svårigheter att göra bedömningar utan kroppsspråket och andra liknande signaler samt rätten 

till privatliv samt var gränsen mellan personlig och privat går vid ett socialt arbete online.   

Frida nämner att det är viktigt att man är online när ungdomarna är det vid ett kurativt arbete 

online med ungdomar, det vill säga kvällar och nätter. Erica uttrycker också att ett 

onlinekurativt arbete gör det möjligt med kontakt när eleven, studenten, själv har tid för det. 

Samtidigt menar Anna att det är av största vikt att inte ”snoka” utan att låta ungdomarna ha sin 

egen fritid etc. Dock behöver inte detta te sig paradoxalt utan ger mer en indikation att socialt 

arbete är ett servicearbete som bör anpassas till klienternas behov. Många respondenter 

nämner just behovsanpassning och att onlinekurativt arbete kan var ett sätt att arbete då. Dock 

kräver etiska principer balans mellan privatliv och profession vilket kan bli svårare att hantera 

med ett onlinekurativt arbete. Parson (1991) nämner en mönstervariabel för att agera etiskt 

utifrån sin profession och det är just det här med balansen mellan privat och personlig, att 

förhålla sig känslomässigt neutral, vilket Anna ger uttryck för.       

5.4 Tema 4: skolkuratorers tankar om framtiden för det personliga mötet respektive 

elevkurativt arbete online  

Generellt sett så menade samtliga respondenter att det personliga mötet är oerhört viktigt och 

att det kommer finnas kvar som central aspekt i ett kurativt arbete. Däremot hade de olika 

inställningar till i vilken utsträckning det onlinekurativa arbetet kommer att ha i framtiden. 

Vissa var mer skeptiska till kurativa samtal online och ville värna om det personliga mötet 

medan andra menar att det är viktigt att möte ungdomar där de är och nuförtiden befinner sig 

många ungdomar just online, det blir som en ny arena att mötas på. Flertalet använder ordet 

”komplement” för att beskriva det onlinekurativa arbetet i framtiden, vilket står i enighet med 

hur Bell uttrycker att teknikens borde användas.    

Anna nämner att man i besparingstider dragit ner en kuratorstjänst och på så sätt har 

respondenten fått fler skolor att ansvara för och att tiden inte räcker till att vara fysiskt 

närvarande på alla skolor. Redan där menar respondenten att man tappat mycket av det 

personliga mötet, främst på grund av besparingar. Respondenten lyfter att kuratorer är 
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skyldiga att finnas till och möta barn och ungdomar i alla åldrar men att det finns ett 

tolkningsutrymme för vad det innebär. Att ”finnas till” och ”finnas tillgänglig” går att tolka på 

olika sätt: ”jag tror att det samtalet (det personliga samtalet, vår anm.) kan riskera att försvinna mer 

och mer, tyvärr”. Anna nämner att frågan om elevkurativa samtal online riskerar bli en 

ekonomisk fråga i framtiden och säger att: ”skulle man råka prata om detta, att nu ska vi börja på 

internet, nu kan vi spara pengar då kan vi göra så här då tror jag risken finns att det försvinner ganska 

snabbt”. Anna lyfter att det är viktigt att möta ungdomar där de befinner sig men att man måste 

tänka igenom noga innan man genomför förändringar för snabbt och tänka igenom och 

reflektera över förändringarna och vad de innebär.    

Bodil anser att det är viktigt att värna om det personliga samtalet och mötet och menar att man 

inte behöver ha ett tekniktänk i varje aspekt av mänsklig tillvaro: ”Vi kommer ha teknik så 

mycket ändå så vi måste värna om samtalet och den direkta dialogen för att inte tappa bort det. Det är 

egentligen två skilda saker att vara kurator online respektive offline”. Datorn ses som ett redskap 

och inte ett mål i sig i framtiden hoppas respondenten. Bodil menar att människor är 

komplexa varelser som behöver varandra och en social samvaro och det går inte att 

genomföra all social kontakt via internet. Bodil förespråkar ett kritiskt tänkande och 

försiktighet när man granskar utvecklingen så att man inte bara ser fördelar.    

Cecilia uttrycker att ett socialt arbete online redan är på frammarsch och menar på att det 

kommer utvecklas mer och mer, förhoppningsvis till det positiva. Respondenten tror och 

hoppas dock att det personliga mötet och det personliga samtalet kommer att finnas kvar i 

framtiden trots att hon tror det blir mer av ett onlinekurativt arbete.   

”Ja, det är jättesvårt att säga men jag tror ju på det (det personliga mötet, vår anm.). Jag 

tror inte det (det personliga mötet, vår anm.) kommer att försvinna på något sätt. Absolut 

inte. Men det kommer säkert bli mera (av elevkurativa samtal online, vår anm.)”.     

Doris tror att det bara kommer bli mer och mer av ett socialt arbete online i framtiden, det 

handlar om att möta människor där de finns och människor använder sig mer och mer av 

internet. Samhället måste rusta sig för att möte människors behov, samtidigt är hon tydlig med 

att ett onlinekurativt arbete endast är ett komplement.  

”Alltså jag tror att det bara kommer att bli mer och mer av det, eftersom våra liv hamnar 

mer med nya generationer och generationer som kommer så tar dem med sig vanan att 

finnas lika mycket på nätet lika mycket som finnas in real life så att säga. Vilket innebär 

att resten av samhället får rusta sig för det och fixa det.” 
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”Jag är av den gamla generationen så jag hoppas att det bara är ett komplement. Vi är ju 

inte bara kognitiva varelser utan även biologiska och fysiska varelser som behöver det 

fysiska mötet. Det är som allting annat, allting kan användas positivt eller negativt, det är 

som kärnkraft man kan använda den att värma hus eller spränga folk.” 

Människor är inte enbart kognitiva varelser utan även biologiska som behöver fysisk mänsklig 

kontakt menar Doris.  

Erica menar på att det personliga mötet och det personliga samtalet med klienter kommer att 

efterfrågas mycket eftersom många tycker att det är skönt att få prata med en vuxen för att 

lätta sitt hjärta. Onlinearbetet kommer passa för några men långt ifrån alla. Idag finns inte den 

säkerhet som behövs för att driva kurativt arbete online men det vore en fin service för dem 

som inte kan vara på plats, det vill säga behovsanpassning.     

Frida påtalar vikten av det mänskliga mötet och att det kroppsliga språket går förlorat online.  

5.4.1 Analys av tema 4 

Anna nämner att verksamheten hon arbetar i har dragit ner kuratorstjänster vilket kan påverka 

möjligheten att möta upp eleverna på plats. Utifrån Parsons mönstervariabler kan detta tolkas 

utifrån variabel 1, att den professionella agerar utifrån sin organisations gemensamma 

intressen och mål, inte sina egna. Dock verkar Annas intresse vara att finnas till för barnen 

och ungdomarna men att organisationens mål snarare är att spara pengar. Frågan är då vad 

som händer med klienternas intressen? Strider organisationens mål mot klienternas intressen?    

I likhet med hur Bell uttrycker teknikens utveckling så uttrycker respondenterna att ett 

onlinekurativt arbete online endast bör finnas till som ett komplement till personliga samtal. 

Flertalet av respondenterna är, liksom Bell, kritiska till den tekniska utvecklingen. Många av 

respondenterna nämner även behovsanpassning som en faktor. 

Det Erica nämner, att man behöver mötas för att lätta sitt hjärta, kan ge uttryck för att 

människor behöver träda fram, spela en roll, inför en publik i likhet med Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Frågan är om denna roll kan spelas online eller ej och vilka 

aspekter som är av betydelse i interaktionen, är det just den fysiska närvaron eller är det 

ansiktsuttryck och gester etc.? Kan det enbart vara att få respons på det man säger i form av 

text, det vill säga själva bekräftelsen, att känna sig responderad på? 
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Det Bodil nämner, att man inte behöver ha ett tekniktänk i all mänsklig tillvaro, kan ge 

uttryck för att i ett samhälle där teknik och teknikutveckling är central, blir personliga möten 

och den fysiska interaktionen om än ännu viktigare.   

5.5 Dokumentanalys av kursplaner 

Efter att ha analyserat utbildningsplaner, från socionomprogrammet vid Malmö högskola, 

Lunds universitet samt Göteborgs universitet, och dess innehåll med tillhörande kursplaner 

kan det konstateras att det finns en hel del kurser som skulle kunna tänkas ta upp just ett 

onlinekurativt arbetssätt. Det är främst kurser som handlar om samtalsmetodik, 

kommunikation, socionomens arbetsfält och metoder i det sociala arbetes praktik som varit 

intressanta att titta vidare på. Det finns dock inga indikationer i kursernas kursplaner som 

specifikt nämner internet, teknik eller onlinesamtal. Inte heller efter att ha studerat kursernas 

litteraturlista visar på att kursen innehåller moment som tar upp internet, teknik kombinerat 

med samtal, läs online- och/eller internetsamtal.   

Vid Lunds universitet ingår en kurs i socionomprogrammet som heter: Kommunikation och 

handling i socialt (Kurskod SOPA44) i vars tillhörande kursplan det står bland annat att en 

färdighet och förmåga studenten ska ha efter avslutad kurs är att ”kunna motivera och 

tillämpa olika metoder i kommunikativt samspel”. (Lunds universitet, SOPA44). Om ett 

onlinekurativt arbete ses som en metod borde det rimligtvis kunna diskuteras i denna kurs 

utmed vad som går att utläsa i ovanstående mening ur kursplanen.    

Det finns även en valbar kurs som Lunds universitet erbjuder; ”Socialt arbete med barn och 

unga” som tar upp bland annat aktuellt forskning- och utvecklingsarbete för det sociala 

arbetets praktik i verksamheter som arbetar med barn och ungdomar. (Lunds universitet 

SOPM02). I denna kurs skulle det kunna vara lämpligt att ta upp just ett onlinekurativt arbete. 

Detta på grund av att den tidigare forskningen, Levente Székely och Ádám Nagys studie 

(2011), motiverar mer kunskap om detta just på grund av att människor i allmänhet och barn 

och unga i synnerhet, befinner sig och använder sig mer och mer av internet och datorer i 

dagens postmoderna samhälle.  

På Malmö högskola ingår en kurs i socionomprogrammet vars lärandemål bland annat är att 

kunna analysera sociala problem och utveckling av det praktiskt sociala arbetet samt redogöra 

för förändringen av samhälleliga system, och subsystem och hur dessa skapar ramar för det 

sociala arbetets praktik. (Malmö högskola SC121A). Dessa lärandemål torde kunna inbegripa 
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diskussioner om ett socialt arbete online med tanke på att det sociala arbetets praktik 

förändras liksom samhället i sig.  

Vid Göteborgs universitet läser studenterna vid socionomprogrammet bland annat en kurs 

”Introduktion till socialt arbete”. I denna kursens kursplan står det att studenten ska förvärva 

sig ”Kunskap och förståelse 

 översiktligt redogöra för socialt arbete som ämne, profession och forskningsområde ur 

såväl historiskt som nutida, samt nationellt och internationellt perspektiv  

[---] 

 ge exempel på olika verksamhetsfält i socialt arbete samt dess organisatoriska villkor 

och ramar. ” Detta kan tolkas som att elevkurativt arbete online möjligtvis tas upp 

någon gång under kursen.” (Göteborgs universitet, kursplan SQ4111)” 

Många socionomutbildningar har liknande introduktionskurser där just det sociala arbetets 

dåtid samt nutid diskuteras. I en liknande kurs som de facto tar upp det sociala arbetets dåtid 

och nutid skulle också kunna tänkas ta upp framtiden. Således kan ett socialt arbete online 

diskuteras då detta fenomen, med tanke på vad den tidigare forskningen samt hur 

skolkuratorer idag uttrycker sig, verkar vara på framfart och utvecklande.       
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6. Slutsats  

Denna del av arbetet kommer att presenteras utifrån den frågeställning som studien tog sitt 

avstamp ifrån. På så sätt blir slutsatserna utifrån syftet och dess operationaliserade 

frågeställning tydliga och lätthanterliga.  

 Anser skolkuratorer att det behövs ett socialt arbete på Internet och i så fall varför?  

Beroende på hur insatta skolkuratorerna var i ämnet samt beroende på vilken åldersgrupp de 

arbetade med så varierade svaren på om kuratorerna ansåg sig ha sett ett behov av 

onlinekurativt arbete eller inte. De kuratorer som arbetade med äldre elever, högstadie- 

gymnasie- och universitetselever/studenter, ansåg att det fanns ett behov och många av dessa 

hade även diskuterat ämnet på sin arbetsplats. Anledningen till detta var för att de ansåg att 

det var viktigt att möta upp ungdomarna där de befinner sig och idag används internet 

dagligen av barn och unga.  

En respondent var osäker på hur ett liknande behov skulle se ut och ansåg därför att frågan var 

svår att svara på.   

 Hur ser skolkuratorer på samtal online med elever? 

De intervjuade skolkuratorerna var mer eller mindre kritiska till elevkurativa samtal online 

och det fanns ett uttrycka för att majoriteten ville värna om det personliga mötet. De som var 

för ett liknande arbetssätt menade att det endast borde vara ett komplement samt en metod för 

att behovsanpassa arbetet till vissa individer. Kuratorerna uttryckte också att det gällde att 

vara kritisk och ifrågasättande till samtal online innan det implementeras i praktiken.  

Den kurator som arbetade dagligen med onlinekurativa samtal lyfte vikten av medvetenheten, 

att det är oerhört viktigt att vara medveten om vad man gör. Hon menade att det snarare borde 

diskuteras hur man använder metoden inte att man använder den. Om man inte får mer 

kunskap om ett onlinekurativt arbete och väljer bort detta helt riskerar internet att bli en 

bortglömd arena.        

Även om de flesta kuratorerna uppvisade mer eller mindre kritiska blickar inför ämnet så 

tyckte många att det var intressant att diskutera det samt så ville de ha mer kunskap om det, 

oberoende av vilken åldersgrupp man arbetade med.   
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 Vad anser skolkuratorer att det finns för etiska aspekter att beakta i och med ett 

elevkurativt arbete online? 

Många skolkuratorer nämnde säkerhet och sekretess som viktiga etiska aspekter samt att 

närhet och distans, personlig kontra privat, till klienterna.  

Ett par kuratorer poängterade svårigheten i att vara säker på vem det var man faktiskt pratade 

med i och med ett kurativt arbete online. Många nämnde att i de fall där man kan se varandra, 

exempelvis via Skype, vore bättre för liknande samtal än samtal enbart via mail eftersom 

enbart det skrivna språket kan tolkas olika samt blir ett svårare underlag för bedömningar. 

Många nämner vikten av kroppspråket, ögon och signaler som saknas om man enbart har text 

att fokusera på.   

En kurator nämner också att det finns en risk i besparingstider att tänka att man kan sparar in 

tjänster och inför denna metod utan att ha reflekterat över vad det kan få för konsekvenser.   

 Hur tänker skolkuratorer om det personliga mötet kontra ett socialt arbete online i 

framtiden? 

Skolkuratorerna, oavsett tidigare erfarenhet och oberoende av vilken åldersgrupp man 

arbetade med, var ense om vikten av det personliga mötet. Någon poängterade att man inte 

behövde ha ett tekniktänk i varje mänsklig aspekt och att man skulle värna om det personliga 

mötet. Vissa menade dock att ett onlinekurativt arbete skulle kunna utgöra ett nödvändigt 

komplement till personliga möten då vi lever i en tid då vi är mindre knutna till tid och plats.   

 Innehåller kursplaner i socionomutbildningen inslag som indikerar kunskaper om 

Internet som redskap i ett socialt arbete? Om detta görs, diskuteras även etiska 

aspekter kring ett sådant arbete?  

I analyser av kursplaner hittades ingenting som kan tyda på att ett socialt arbete online tas 

upp. Däremot fanns vissa kurser där man skulle kunna tänka sig att detta fenomen diskuteras, 

det gäller kurser som handlar om kommunikation, samtalsmetodik, sociala arbetets praktik 

med flera vilket alla är typer av kurser som tas upp i alla de socionomutbildningar som 

analyserats. Det kan inte uteslutas att socionomutbildningar inte tar upp socialt arbete online 

och framtiden för det personliga mötet som moment i utbildningen. Då ämnet verkar i högsta 

grad aktuellt borde det övervägas att även lägga in tydligare indikation i kursplaner som visar 

på att fenomenet tas upp och diskuteras.     
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Ingen av de intervjuade skolkuratorerna hade under sin utbildning diskuterat eller tagit upp 

fenomenet socialt arbete online under sin utbildning. Visserligen hade vissa utbildat sig för 

runt 10 år sedan eller mer och menade att det berodde på detta.  

 Arbetar utbildningsarrangörer med att få in inslag som tar upp ett socialt arbete 

online och i så fall på vilket sätt? 

Intentionen var att komplettera analysen av kursplaner med mailintervju och mailkontakt med 

företrädare för de utvalda lärosätena för att få en mer djupgående inblick. Trots påtryckningar 

uteblev dock denna kontakt vilket hade kunnat ge mer tyngd till resultatet beträffande denna 

fråga.  
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7. Slutdiskussion  

Denna studie har varit intressant att göra och har väckt många frågor om det sociala arbetets 

praktik med fokus på onlinekurativa samtal. Intervjuerna som gjorts har varit informativa men 

möjligtvis hade fler intervjuer genererat en bredare empiri att analysera. Sannolikt hade svar 

från representanter från olika kontaktade lärosäten behövts för att säkerställa frågeställningen 

om socionomutbildningar har moment som tar upp ett socialt arbete online och isfåfall på 

vilket sätt.    

Det finns forskning som visar på att det finns ett behov av elevkurativt arbete online idag, mer 

eller mindre, vilket även resultatet i vår studie visar även om de tillfrågade är mer eller mindre 

skeptiska till detta. Trots att många ser ett behov av ett elevkurativt arbete online så är inte så 

många intresserade av att själva arbeta på detta sätt, det känns mer som ett nödvändigt ont. Å 

andra sidan verkar få ha god kunskap om ämnet och få verkar känna sig trygga med det vilket 

skulle kunna tolkas som att okunskap om fenomenet genererar misstro. Detta resultat kan 

konstatera att kuratorernas intresse för, och kunskap om, onlinekurativt arbete inte tycks stå i 

parti med ungdomars intresse och behov vilket skulle kunna tolkas som att frågan är en 

generationsfråga.    

Ett socialt arbete online verkar det både finnas behov och efterfrågan av trots detta kan vi inte 

utröna att någon av de analyserade kursplanerna indikerade på att moment som tar upp ett 

socialt arbete online finns i socionomutbildningen på de utvalda orterna. Däremot kan det 

inte, utan intervjuer med utbildningssamordnare klargöras helt om detta tas upp eller ej. Är 

det så att den tekniska utvecklingen som Bell (1999) lyfter tas så pass för given att faktisk 

akademisk kunskap om detta inte prioriteras i det sociala arbetets praktik? Om nu denna 

utveckling ”tas för given” kan legitimiteten för ett socialt arbete online minska och ett dåligt 

rykte uppstå för praktiken då kunskap och reflektion borde vara grunden för en god praktik. 

Om ingen kunskap om detta genereras i och med den akademiska socionomutbildningen kan 

framtida skolkuratorer återskapa misstron, på grund av okunskap, inför fenomenet och en 

samhällelig arena för socialt arbete riskerar att glömmas bort. Om denna arena glöms bort, 

vad händer då med de klienter man hade kunnat möta och hjälpa på detta sätt? Kanske 

riskerar utförandet av detta att hamna i konsulters händer och således blir de företrädare för 

fenomenet snarare än akademiskt utbildade individer. Om konsluter tar över socialt arbete 

online och detta läggs ut på marknaden vad kan då konsekvenserna bli för klienterna samt 

vems vinstintresse går först, klienters eller konsulters? 
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För att behålla legitimiteten för arbetsmetoden kanske en mer yrkesspecifik utbildning 

alternativt mer specialiseringar och kompetenser genererade av socionomutbildningen behövs 

för ett socialt arbete online. I detta fall så kanske socionomprogrammet behöver ha mer 

specialiserade inriktningar där ett socialt arbete online är en inriktning.   

Beträffande den etiska diskussionen kring ett socialt arbete online bör man ha i åtanke att det 

kan vara en skillnad mellan etiska principer och moraliskt agerande. Betänk Doris uttalanden 

om att det inte är att man använder datorn och internet som redskap i ett socialt arbete utan på 

vilket sätt, hur, man använder det.   

I motsats till ovanstående, där ett socialt arbete online förespråkas, kan lyftas, vilket även 

respondenterna i studien gör, vikten av att värna om ett personligt möte. Kan det vara så att 

det personliga mötet blir om än ännu viktigare i en post-industriell tid där interaktion och 

kommunikation utförs mer och mer på digital väg? Riskerar det personliga mötet att hamna i 

skymundan på bekostnad av onlinesamtal i det sociala arbetets praktik? På samma sätt som 

det kan vara en risk att inte diskutera ett socialt arbete online kan det vara en risk att införa ett 

socialt arbete online för snabbt och av fel anledning. Är till exempel införandet av ett 

onlinesocialt arbete på grund av besparingar eller liknande finns risker att man förlorar viktiga 

aspekter av det sociala arbetet. Att ett socialt arbete online är för klienternas bästa och för att 

individanpassa insatserna är viktigt. Således är vikten av reflektion och konsekvensanalyser 

av största vikt och en balans verkar oerhört viktigt.  

Det kan också diskuteras att det finns en global aspekt på fenomenet. I Sverige verkar vissa 

skolor har råd att betala Ipads till sina elever vilket innebär att en stor del av befolkningen i 

Sverige skulle kunna vara utrustad med de tekniska hjälpmedel som är förutsättningar för ett 

socialt arbete online. Därav är det inte sagt att alla faktiskt har denna tekniska tillgång vilket i 

sig kan te sig problematiskt. Det kan alltså ge uttryck för att fenomenet är av kontextuell 

natur, vilket också Bell ger uttryck för. Man kan dock ifrågasätta hur kostnader prioriteras om 

man drar ner på kuratorstjänster samtidigt som man köper in dyr utrystning till skolan – 

kanske är detta ett tecken på just det Bell diskuterar i och med informationssamhället, att 

kunskapen och kontakterna kommer samlas till ett forum, internet.    

Oavsett framtiden för ett socialt arbete online så vinner ingen på okunskap om ämnet, varken 

klienter eller socionomer, det är därför av största vikt att ämnet diskuteras, lyfts upp på högre 
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nivå. Förhoppningsvis har vår studie hjälpt till att få upp ögonen och ett intresse för ett socialt 

arbete online.  

Denna studie, baserat på tidigare forskning samt insamlat material, ger en tydlig indikation till 

att socionomutbildningen bör ha moment där ett socialt arbete online diskuteras utifrån etiska 

principer, på de utbildningsorter där det idag saknas. 
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BILAGA 1 – brev till utvalda kuratorer 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar som har påbörjat vår C-uppsats. 

Uppsatsen handlar om socialt arbete över internet, med fokus på elevkurativa samtal, där 

syftet är att kolla hur stort kuratorer upplever behovet av ett sådant samt om du anser att 

kunskaper om internet som arbetsredskap i det sociala arbetet borde ges och i så fall vilken 

kunskap det kan vara frågan om.   

Vi skulle vara mycket tacksamma om Du vill ställa upp på en intervju och svara på frågor om 

socialt arbete online och vad Du tänker kring detta. Vi vänder oss både till kuratorer med 

personlig yrkesmässig erfarenhet av elevkurativt arbete med hjälp av internet samt kuratorer 

som inte har erfarenheter av detta men som kan ha synpunkter av yrkesetisk karaktär, 

exempelvis in lämpligheten av att arbeta med internet klientmässigt.   

Intervjun beräknas ta max 60 minuter och intervjun kommer att spelas in på band och 

transkriberas samt godkännas av Dig innan den används i uppsatsen. Självklart behandlas allt 

material konfidentiellt och Din medverkan är helt frivillig, Du kan alltså när som helst avbryta 

din medverkan.  

Har Du övriga frågor är det bara att höra av Dig. 

Om Du vill delta hör av Dig till oss så snart som möjligt. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Johan Olander och Mathilda Karlsson 

Socionomprogrammet termin 6 

Linnéuniversitetet, Kalmar  

Kontaktuppgifter 

Johan Olander 

Mail: jo222bm@student.lnu.se Telefonnummer: xxxx - xx xx xx 

Mathilda Karlsson 

Mail: mk22pp@student.lnu.se Telefonnummer: xxxx – xx xx xx      
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BILAGA 2 – brev till lärosäten gällande socionomutbildningens innehåll  

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar som har påbörjat vår C-uppsats. 

Uppsatsen handlar om socialt arbete över internet, med fokus på elevkurativa samtal, där 

syftet är att kolla hur stort kuratorer upplever behovet av ett sådant samt om 

socionomutbildningen ger tillräckliga kunskaper om internet som arbetsredskap i det sociala 

arbetet. Uppsatsen grundar sig på att vi sett att tidigare forskning visar att det sociala arbetet 

allt mer förläggs över internet och att då ungdomar använder sig allt mer av internet är det 

ännu viktigare att möte upp ugndomar online.  

Vi skulle vara mycket tacksamma om vi fick ställa ett par intervjufrågor via mail gällande Er 

socionomutbildning och dess innehåll beträffande ett socialt arbete över internet. Självklart är 

deltagandet frivilligt, Ni kan närsomhelst välja att avsluta Er medverkan, och materialet 

hanteras konfidentiellt. Som komplement till intervjun kommer vi också använda oss av Ert 

universitets kursplan till socionomprogrammet.   

Svara via vändande mail om Ni kan tänka Er att hjälpa oss med vår studie.  

Med vänlig hälsningar, 

Johan & Mathilda 

 

Kontaktuppgifter 

Johan Olander 

Mail: jo222bm@student.lnu.se Telefonnummer: xxxx – xx xx xx 

Mathilda Karlsson 

Mail: mk22pp@student.lnu.se Telefonnummer: xxxx- xx xx xx    
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BILAGA 3 – intervjuguide skolkuratorer 

  

 

Vad har du för utbildningsbakgrund? 

Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

Vad är det bästa med ditt arbete? 

Vad är det svåraste med ditt arbete? 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 

Hur använder du dator och internet i ditt arbete? 

Hur upplever du behovet av ett elevkurativt arbete online? 

Vad tänker du om att ha elevkurativa samtal online?   

Vad anser du att det finns för etiska aspekter att ha i beaktande vid ett elevkurativt arbete 

online?  

Upplever du att din utbildning gett dig kunskap om ett socialt arbete online och hur du kan 

hantera det? 

- Hur visar sig dessa kunskaper i ditt arbete? 

Vad skulle du vilja ha mer kunskap om för att föra elevkurativa samtal online?  

Om du får spekulera fritt, hur tror du att framtiden ser ut för det personliga samtalet och det 

personliga mötet med klienter i en tid då datorer hamnat i fokus?    

 

Är det något du vill tillägga eller lyfta i samband med det vi pratat om?  
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BILAGA 4 – frågor till lärosäten gällande socionomutbildningens innehåll 

 

Vad tänker ni kring att internet blir ett mer och mer vanligt redskap för att utföra socialt 

arbete?  

Anser ni att det krävs särskilda kunskaper för att utföra ett socialt arbete online, vad för 

kunskaper i så fall? 

Har ni moment i Er socionomutbildning som tar upp internetanvändning och hur man kan och 

bör använda internet i det sociala arbetets praktik? Hur visar sig detta i så fall?  

Tror du att det krävs mer kunskap om hur internet kan och bör användas i ett socialt arbete 

och tror du det i framtiden kommer ingå mer moment än det gör idag i socionomutbildningen 

som tar upp internet som arbetsredskap? 
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BILAGA 5 – Arbetsfördelning  

Hela arbetet har gått utan anmärkning beträffande arbetsinsatser, arbetsfördelning och 

samarbete oss uppsatsskribenter emellan. Delar av arbetet har delats upp lika oss emellan och 

sedan vävts samman till en helhet men en av oss har haft huvudansvaret för vissa delar. 

Många moment har gjorts tillsammans och idéer har bollats fram och tillbaka. En stor hjälp i 

arbetet har varit Skype vilket vi har använt till stor del för att diskutera och arbeta fram 

uppsatsen.  

I stunder där tålamod, motivation och där arbetet varit motigt har vi peppat och stöttat 

varandra.  

För att ge men mer detaljerad beskrivning av hur arbetet fördelats finns en beskrivning: 

Problemformulering – gemensamt framarbetad, gemensamt ansvar 

Tidigare forskning – gemensamt framarbetad, gemensamt ansvar dock delades artiklar som 

skulle läsas igenom upp oss emellan.  

Teori – gemensamt framarbetad, Johan hade huvudansvaret för Parsons teori, Mathilda hade 

huvudansvaret för Bells teori och gemensamt ansvar fanns för Goffmans teori. 

Metod – gemensamt framarbetad  

Etiska övervägande – gemensamt framarbetad 

Kontakten med Respondenter – gemensamt ansvar 

Resultat, analys och diskussion – gemensamt framdiskuterade och framarbetade  

 

 

 

 

 

 


