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Supervisor: Barzoo Eliassi 

Assessor: Jan Petersson 

 

The main purpose of this study was to examine how social work can be performed online, by 

a case study of Korrespondensgymnasiet that pursues distance education. The intention was to 

determine the possibilities and limits with the online communication between the school 

counsellor and the pupils. The study was based on qualitative semi-structured interviews with 

one school counsellor and five pupils and document analysis of three descriptions of the 

school counsellor’s profession. The theory that has been used in this study is the 

communication theory: Shannon and Weaver’s Model of Communication and non-verbal 

communication. An essential discovery is that alternative ways to communicate can maintain 

an option to traditional communication face to face. This is mainly because the pupils find it 

more important to have the possibility to make contact with the school counsellor, rather than 

how the communication is being performed. We also discovered that the descriptions of the 

school counsellor’s profession doesn’t stand in the way of having online communication with 

the pupils.  

 

Keywords: Social work, Internet, online communication, school counsellor, distance 

education. 
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Förord 
Först och främst vill vi tacka Korrespondensgymnasiet som varmt välkomnat och öppnat upp 

sin verksamhet för oss sedan första stund. Er tillgänglighet och öppenhet har varit en tillgång 

som hjälpt till att föra uppsatsskrivandet framåt även då det tycks stått stilla. Vår tacksamhet 

vänder sig till skolans rektor, lärare, kurator och elever som över huvud taget gjort vår 

kandidatuppsats genomförbar. Utan er hade ingenting varit möjligt! 

 

Vår handledare, Barzoo Eliassi, har varit en stadig stöttepelare, i med och motgång från 

början till slut. Din uppriktighet och välvilja har på ett glädjefullt sätt utgjort betydelsefulla 

inslag genom hela uppsatsprocessen. Tack för ovärderlig konstruktiv kritik! 

 

Vidare ska vi inte glömma våra närmaste och käraste som fått dela blod, svett och tårar. Tack 

för att ni (glatt) stått ut med vår tankspriddhet, självömkan och upprymdhet. Vilken tur att ni 

finns! 

 

Till sist vill vi tacka varandra som orkat vara trogna kumpaner hela vägen fram. 

Uppsatsskrivandet var precis som vi tänkt oss: nästintill omöjligt men ändå genomförbart och 

sammanfattningsvis fullkomligt bitterljuvt.  

 

Stort tack!  

 

Evelina Brolin och Malin Parde Peterson 

Linnéuniversitetet, Kalmar 2015 
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1 Inledning  
Socialt arbete har i alla tider förknippats med möten och samtal med människor ansikte mot 

ansikte. I takt med att Internet blir en allt större del av flera människors vardag genereras 

andra möjligheter att ha kontakt med varandra på olika sätt. De yngre generationerna har växt 

upp med Internet i sina dagliga liv och kommunicerar ständigt via videosamtal, mejl och 

chatt. Huruvida dessa alternativa kommunikationsformer används och kan användas i socialt 

arbete ämnar vi undersöka. Det sker genom en studie av det elevkurativa arbetet på en 

gymnasieskola som bedriver distansundervisning.  

 

1.1 Problembakgrund 

Under 1980-talet övergick industrialismen till informationssamhället. I informationssamhället 

har tekniken fått en betydande plats, vilket genererat nya sätt att se på världen och nya 

redskap för att hantera vardagen (Eliasson 2005). Löfvenius (2012) poängterar i en rapport 

från socialförvaltningen i Stockholms stad att användandet av Internet fått stort genomslag de 

senaste tio åren. I en rapport från Stiftelsen för internetinfrastruktur skriver Findahl (2014) att 

spridningen och användandet av Internet i Sverige fortsätter att öka, liksom tillgången till 

tekniskt material. Eliasson (2005) menar att detta nya samhälle även innebär att det påbörjats 

en utveckling av en ny människoart. Denna nya människoart lever i en ny miljö där 

teknologin utgör den främsta naturtillgången. Människa och teknik lever mer och mer sida vid 

sida och blir därför tvungna att anpassa sig till varandra. Både Eliasson (2005) och Löfvenius 

(2012) anser att informationssamhället genererar alternativa sätt att kommunicera via Internet. 

Kommunikationsformer online ger exempelvis en möjlighet att bedriva verksamhet över 

geografiska och rumsliga gränser (Eliasson 2005). Fler och fler verksamheter använder detta 

sätt att kommunicera men vad gäller fältet för socialt arbete har utvecklingen inte gått lika 

snabbt (Löfvenius 2012). 

 

Det sociala arbetet har traditionellt kännetecknats av möten mellan människor ansikte mot 

ansikte (Chester & Glass 2006). Genom mötet uppstår en asymmetrisk relation mellan 

parterna, där bemötandet har en central roll. Bemötandet kan uppfattas som både något 

positivt och negativt, beroende på hur samspelet mellan personerna är. Bemötande i den 

professionella rollen skiljer sig ofta från det vardagliga bemötandet, då den professionella inte 

bara förväntas möta klienten utan även aktivt bemöta klienten. Bemötande handlar om att vara 

aktiv i samspelet med andra människor (Hydén 2001). I detta samspel kan dialogen ge en 
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ömsesidig förståelse (Silfverberg 2001). Även samtalet handlar om ett ömsesidigt utbyte. 

Genom att kunna tolka och läsa av kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall kan dolda budskap 

synliggöras (Hilmarsson 2012). Silfverberg (2001) beskriver att ansiktet ofta är det som 

avslöjar hur vi känner, tycker och tänker i möten mellan människor. Hilmarsson (2012) menar 

att klienten genom icke-verbala signaler visar sina känslomässiga reaktioner på samtalet. För 

att skapa en god relation krävs både verbala och icke-verbala signaler, vilka bidrar till att 

skapa en trygghet i mötet. Relationen mellan samtalsledare och klient gynnas även av att vara 

närvarande och engagerad i samtalet samt att kunna anpassa samtalet efter de signaler som 

kroppsspråk förmedlar (ibid.). 

 

1.2 Problemformulering 

Informationssamhället och den tekniska utvecklingen möjliggör nya kommunikationsformer 

online (Eliasson 2005). Trots denna tekniska utveckling har det sociala arbetet inte expanderat 

online lika kraftigt som inom vissa andra företag, organisationer, myndigheter och kommuner. 

Dessa områden har anpassat sin verksamhet till samhällets utveckling exempelvis genom att 

använda Internet som kommunikationsalternativ (Löfvenius 2012). I möten och samtal med 

människor är kroppsspråk, bemötande och dialog viktiga verktyg (Hilmarsson 2012; Hydén 

2001; Silfverberg 2001). Både verbala och icke-verbala signaler är viktiga att kunna tyda och 

använda sig av för att skapa en god och ömsesidig relation (Hilmarsson 2012). Trots den 

fysiska distans som kommunikation online innebär skapar närvaron på Internet mänskliga 

relationer, genom en visuell närhet (Daneback & Månsson 2008). Ovanstående forskning 

kring ämnet påvisar att det finns olika uppfattningar om hur ett samtal kan gå till: det 

traditionella samtalet ansikte mot ansikte och de samtal som kan genomföras genom de 

möjligheter den nya tekniken genererar. Vi vill därför undersöka hur den alternativa 

kommunikationsformen online fungerar och hur den påverkar användarna.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialt arbete bedrivs online. Studien undersöker 

skolkuratorns förståelse av socialt arbete via Internet och elevers erfarenheter av kontakt med 

skolkuratorn online. Därtill används skolkuratorns arbetsbeskrivningar för att få en vidare 

förståelse av yrkets åligganden. 

 

• Hur uppfattar kurator och elever kuratorsamtal online?  
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• Vilka kommunikativa möjligheter och begränsningar finns med ett internetbaserat 

kuratorstöd?  

• Hur påverkas icke-verbala signaler när kommunikation sker online?   

• Vilket utrymme finns för elevkurativa samtal online i skolkuratorns 

arbetsbeskrivningar? 

 

1.4 Avgränsning och arbetsfördelning 

Kommunikation online har blivit en allt större del av samhället och förekommer i stora delar 

av världen. Därför har vi valt att undersöka hur kommunikation online används i socialt 

arbete. Studien utgår från en västerländsk kontext och är således skriven ur ett västerländskt 

perspektiv. Uppsatsen avgränsas till en fallstudie av Korrespondensgymnasiet som har 

erfarenhet av att kommunicera online. På skolan sker all undervisning på distans och Internet 

används för att kunna bedriva verksamheten. Vidare avgränsas uppsatsen till att undersöka 

hur skolkuratorn bedriver sitt arbete med elever som inte är fysiskt närvarande samt elevernas 

erfarenheter av deras sätt att kommunicera online. I enlighet med uppsatsens syfte genomförs 

intervjuer med skolans enda kurator och elever som tidigare haft kontakt med kuratorn samt 

dokumentanalys av skolkuratorns arbetsbeskrivningar. Studien baseras på subjektiva 

uppfattningar från intervjupersonerna och våra tolkningar av dessa. Benämningarna 

skolkurator och kurator har en entydig mening i vår studie.  

 

Uppsatsen är som helhet framställd av oss tillsammans. På grund av praktiska och tidsmässiga 

skäl har vi delat upp huvudansvaret under processens gång, vad gäller läsning av litteratur och 

transkribering av intervjuer. När uppsatsen sedan färdigställts har vi tillsammans avgjort hur 

dessa delar slutligen ska presenteras. Löpande har vi bollat idéer och funderingar för att få ut 

det bästa möjliga av våra gemensamma kunskaper och förmågor. Genom att både våga lyssna 

på varandra och prata med varandra har ett fördelaktigt samarbete kunnat genomföras. Vår 

gemensamma framställning innebär även att vi båda är fullt ansvariga för uppsatsens innehåll 

i sin helhet.  
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2 Tidigare forskning 
Nedan presenteras den tidigare forskning som valts utifrån uppsatsens syfte. Inledningsvis 

introduceras övergripande forskning kring Internet och socialt arbete, följt av mötet mellan 

profession och klient online mer specifikt. Sedan görs en presentation om de etiska dilemman 

som Internet medför. Därefter berörs kuratorstöd till ungdomar online, följt av en 

forskningspresentation om skolkuratorns roll. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning 

av forskningsläget. 

 

2.1 Internet och socialt arbete 

Elissa D. Giffords (1998) skriver i sin artikel om kommunikation online med fokus på hur 

Internet och elektronisk teknologi påverkar socialt arbete som arbetsfält. Den struktur som 

den nya samhällsformen innebär förändrar hur vi interagerar och kommunicerar med 

varandra. För socialarbetare innebär Internet en kommunikationsmetod som kan bistå dem i 

deras dagliga arbete med klienter, exempelvis genom internetbaserad dokumentation och 

journaler. Internet är därigenom även ett medel för både socialarbetare och klienter att erhålla 

information och kunskap, genom exempelvis fortbildningar och informationskurser, oavsett 

geografiskt avstånd. Flera socialarbetare använder redan Internet i sitt arbete och studien 

påvisar att tillgången till Internet samt kunskap om hur Internet kan användas tenderar att 

resultera i att fler områden inom fältet för socialt arbete tar tillvara på de möjligheter som 

Internet innebär i mötet med klienter (ibid). I en annan studie har intervjuade socialarbetare 

fått uttrycka sina upplevelser och erfarenheter av hur kommunikation via Internet inverkat på 

deras traditionella sociala arbete där de möter personer ansikte mot ansikte. Studien gjordes 

på grund av att dagens generation av ungdomar och vuxna i större utsträckning söker hjälp 

och råd via Internet (Mishna, Bogo, Root, Sawyer & Khoury-Kassabri 2012). Walter 

LaMendola (2010) påvisar i sin artikel om socialt arbete och den sociala närvaron på Internet, 

att människan behöver bortse från redan befintliga konstruktioner för social interaktion och 

skapa nya former där människor möts (ibid.).  

 

De nya kommunikationsformerna online har bidragit till en förändring för det professionella 

arbetets relationer. Genom denna förändring finns det sedan 90-talet behandlingar som sker 

via Internet (Mishna et al. 2012). Den nya typen av kommunikationsmöjligheter har även 

bidragit till ökad tillgänglighet och flexibilitet (Eliasson 2005; Mishna et al. 2012). 

Förändringarna för socialt arbete innebär dock även viss problematik. Dessa problem handlar 
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om etik, tillit, delaktighet och risk för isolering. Oavsett om socialt arbete sker via Internet 

eller i ett traditionellt möte ansikte mot ansikte behöver det sociala arbetet finnas i samhället 

och bistå de människor som har behov av det (LaMendola 2010). För varje generation ökar 

användningen av Internet och därigenom förändras även människors sätt att socialisera sig 

(Mishna et al. 2012). Användandet av kommunikationsmetoder som Internet och mobiltelefon 

visar att personers nätverk vidgas och att de på så sätt umgås under nya omständigheter 

(LaMendola 2010). Mishna et. al (2012) påvisar i sin studie att socialarbetarna anser det 

viktigt att möta klienterna där de befinner sig och att de därför accepterar att klientkontakt 

initieras via mejl. Även personal vars klienter är ungdomar anser att de bör börja där klienten 

befinner sig, de pratar därför med ungdomarna via sms på grund av att de ofta väljer det sättet 

att kommunicera (Reamer 2013). 

 

2.2 Mötet mellan profession och klient online 

Jeffrey E. Barnett (2005) har i sin studie undersökt rådgivning online som en ny form och 

utmaning för yrkesverksamma terapeuter. Utifrån studien uppfattar vissa yrkesverksamma 

online rådgivning som ett serviceerbjudande till klienter samtidigt som mötet mellan klient 

och professionell online uppfattas vara likvärdigt det traditionella mötet ansikte mot ansikte. 

För att kunna skapa relation och arbetsallians till klienter online krävs en professionell 

medvetenhet om hur sådana relationer skapas i mötet ansikte mot ansikte. Först när den 

processen identifieras och förklaras uppstår en möjlighet att kunna omvandla det fysiska 

mötets dimensioner till mötet online. Samtidigt föreligger en svårighet att jämföra dessa olika 

möten då Internet ständigt utvecklas vilket förändrar villkoren för kommunikation online 

(ibid.). Andrea Chester och Carolyn A. Glass (2006) belyser i sin artikel rådgivning via 

Internet där terapeutiska klientmöten står i fokus. Studien bygger på ett enkätformulär där 67 

personer med arbetserfarenhet av internetbaserad rådgivning deltog. Det framkommer att 

anledningen till klienternas behov av rådgivning är densamma oavsett om kontakt tas via 

Internet eller ansikte mot ansikte. Studien visar att internetrådgivning används som ett viktigt 

komplement till möten ansikte mot ansikte och att metoderna ofta kombineras. I studien 

framkommer det att mejl är den vanligaste teknologin vid internetrådgivning, medan 

videosamtal används mer sällan (ibid.). Goutham M. Menon och Julie Miller-Cribbs (2002) 

skriver en artikel som utmynnar i förslag på riktlinjer för professionella som möter klienter 

online. Studien baseras på diskussion om hur socialarbetare hanterar de problem som uppstår 

när mötet mellan professionell och klient sker online. I studien definieras online 

kommunikation som de arbetsformer där kommunikation möjliggörs utan att mötas ansikte 
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mot ansikte. Målet med kommunikation är att skapa en ömsesidig relation över tid genom 

mejl, chatt eller textmeddelande samt röst- och videosamtal. I Chester och Glass (2006) studie 

framkommer det istället att internetrådgivning oftast används under en kortare tid. Trots att 

inga geografiska gränser finns online når dessa arbetsformer inte de klienter som är i störst 

behov av terapeutiska möten, på grund av deras låga tillgång till internetuppkoppling och 

tekniska hjälpmedel. Den kostnadseffektivitet som möten online kan innebära gynnar därför 

inte de klienter som är i störst behov av det. Det är således de yrkesverksammas uppgift att 

göra arbetsformen online tillgänglig för alla (Barnett 2005).  

 

2.3 Internets etiska dilemman 

Frederic G. Reamer (2013) skriver om socialt arbete i den digitala eran och de utmaningar 

kring etik och risker som det medför. I och med Internets genomslag har det sociala arbetets 

natur ändrats, vilket har medfört att klienter även kan få rådgivning via Internet. Detta sätt att 

kommunicera med människor utmanar dock det sociala arbetets sätt att förhålla sig till etik 

(ibid.). Både organisationer inom socialt arbete och privata individer börjar mer och mer 

uppmärksamma den etiska problematiken med socialt arbete online, vilket även ligger till 

grund för efterfrågan av etiska riktlinjer. Det ställs därför krav på professionen att tillägna sig 

kunskap för att skydda sina klienter. Det krävs tekniska färdigheter hos de yrkesverksamma 

samt mjukvara och hårdvara som skyddar sekretessbelagda uppgifter (Menon & Miller-Cribbs 

2002). På grund av etiska aspekter föreslår vissa rådgivare möten ansikte mot ansikte när 

opassande ämnen uppkommer vid internetrådgivning, medan andra rådgivare är mindre 

medvetna om riskerna som finns med rådgivning över Internet. Det framkommer att det finns 

risker vid både internetrådgivning och vid möten ansikte mot ansikte, men att 

internetrådgivning inte alltid uppfyller de lagkrav som finns (Chester & Glass 2006). I takt 

med utvecklingen av Internet och programvara ökar risken för obehörigas intrång i 

exempelvis mejl. Även det faktum att det som finns på Internet aldrig helt går att radera 

uppfattas som en risk för klienter i och med att varken klienter eller professionella har 

kontroll över hur uppgifter på Internet hanteras och används (Menon & Miller-Cribbs 2002). I 

och med att digitala och elektroniska alternativ finns inom det sociala arbetet blir urvalet av 

verktyg för att ge klienter det stöd de behöver större. Användningen av Internet som verktyg 

har dock medfört vissa nya och komplicerade gränsdragningsproblem. Slutsatsen är dock att 

det vore ett misstag att undvika de icke-traditionella arbetssätten för socialarbetare. Socialt 

arbete ska istället tänja på gränserna inom den traditionella praktiken för att kunna hitta nya 

och effektiva sätt att hjälpa socialt utsatta människor. Det finns dock en fin linje i det sociala 
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arbetet mellan värdefull och skadlig förnyelse inom utvecklingen av möjlig behandling för 

utsatta klienter (Reamer 2013).  

 

2.4 Kuratorstöd till ungdomar online 

Ungdomar växer upp i en värld som präglas av Internet och teknologiska hjälpmedel, där de 

uppfattar mobiltelefon och sms som naturliga inslag i relationer. Kerry Gibson och Claire 

Cartwright (2014) har i sin artikel undersökt 21 ungdomars erfarenheter av att som klienter få 

rådgivning via sms. Ungdomarna upplever att de, genom sms, kan erhålla terapeutiskt stöd 

utan att deras föräldrar vet om det. Ungdomarna kan därigenom även få stöd samtidigt som de 

inte riskerar att utsättas för konkreta intrång i sina liv. Text utgör för ungdomarna en bekväm 

uttrycksmetod och möjlighet att lära känna terapeuten. Vid sms-kontakt känner ungdomarna 

kontroll över relationen och tillgängligheten innebär att de kan få anonymt stöd när de än 

behöver. Mitchell J. Dowling och Debra J. Rickwood (2014) har gjort en studie där de 

undersöker hur 19 anställda på en öppenvårdsenhet för ungdomar arbetar med kuratorstöd via 

chatt. Studien är gjord utifrån tre fokusgrupper. Det framkommer att ungdomarna oftast bara 

har en till två möten och att kuratorerna inte vet anledningen till detta. De anställda anser att 

det kan vara svårt att skapa en arbetsallians via Internet men att alliansen är nödvändig för att 

behålla klienternas engagemang och att klienterna ska känna sig bekräftade. Vissa anställda 

använder bara chatt-funktionen som ett komplement till möten ansikte mot ansikte. De flesta 

anställda upplever att kuratorstöd via chatt är mer tidskrävande och att de inte får fram lika 

mycket information som vid samtal ansikte mot ansikte (ibid.).  

 

I en annan studie undersöks ungdomars anledning till och erfarenhet av att välja 

internetbaserat kuratorstöd framför kuratorstöd per telefon eller ansikte mot ansikte, genom 

fokusgrupper med 39 unga klienter (King, Bambling, Lloyd, Gomurra, Smith, Reid & 

Wegner 2006). Ungdomarna upplever det lättare att skriva om känsliga ämnen över Internet. 

Skriva medför även ingen risk för att någon obehörig ska höra samtalet samtidigt som 

klienten själv kan styra över när kontakt ska tas. Vid skriven kommunikation upplevs det 

svårt att uttrycka känslor och undvika missförstånd. Även väntetiden kan kännas mer 

arbetsam online samtidigt som den ger tid för eftertanke (ibid.). Skolkuratorer försöker hitta 

framgångsrika sätt att arbeta med och nå elever. På grund av att ungdomar idag använder 

Internet i sin vardag för att kommunicera med varandra genomförde Kevin Glasheen, Marilyn 

A. Campbell och Ian Shochet (2013) en studie där 210 skolkuratorer i Australien besvarat en 

enkät gällande deras inställning till att använda Internet för att kommunicera med elever. 
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Resultatet påvisar att skolkuratorer upplever tre anledningar till att överväga 

Internetkommunikation: om eleverna accepterar det, om kuratorerna tror att eleverna litar på 

Internet samt om kuratorerna är bekväma att hantera de etiska, juridiska och privata dilemman 

som Internet medför. Skolkuratorerna upplever dock en osäkerhet om eleverna skulle utnyttja 

möjligheten att genomföra elevkurativa samtal online om en sådan möjlighet fanns (ibid.).  

 

2.5 Skolkuratorns roll 

Åsa Backlund (2007) skriver i sin avhandling om elevvårdsarbetets resurser, organisation och 

praktik i grundskolan utifrån kvantitativ metod genom telefonintervjuer med rektorer från 100 

slumpmässigt utvalda grundskolor i Sverige. Vid två av dessa grundskolor genomfördes även 

kvalitativ fallstudie av elevvården genom observationer och intervjuer. I studien konstateras 

att samtal är skolkuratorns främsta verktyg och utgör den största delen av skolkuratorns 

arbete. Dessa samtal sker både med elever, föräldrar och lärare (ibid.). Christine Isaksson och 

Anna Larsson (2012) skriver i sin artikel om skolkuratorns framväxt och utveckling i Sverige. 

Artikeln ämnar analysera skolkuratoryrkets historiska utveckling, genom texter från tre olika 

tidsperioder: initieringsperioden, omorienteringsperioden, konsolideringsperioden. 

Dokumentstudien analyserar statliga utredningar, skolans styrdokument samt fackliga 

policydokument. Precis som Backlund (2007) menar Isaksson och Larsson (2012) att det 

psykosociala behandlingsarbetet, samtal, sedan 2000-talet har blivit en betydande 

arbetsuppgift för kuratorn. Trots detta är skolkuratorns arbetsuppgifter är svåra att definiera. 

Den vedertagna uppfattningen är dock att skolkuratorn främst arbetar skolkurativt, vilket 

innebär olika former av samtal med elever och lärare (ibid.). Skolkuratorn ingår i 

elevvårdsteamet tillsammans med professionerna skolsköterska, skolpsykolog och skolledare 

(Backlund 2007).  

 

Christine Isaksson (2014) skriver i en annan artikel om skolkuratorers handlingsutrymme 

genom att använda sig av 12 semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer. I studien 

förklaras att den tidigare så kallade elevvården idag istället benämns elevhälsa. Samspelet 

mellan andra professioner i elevhälsan och det faktum att skolkuratorn ofta är ensam 

socionom inom verksamheten påverkar skolkuratorns handlingsutrymme, eftersom de som 

yrkesgrupp är underrepresenterade och därför måste ta hänsyn till skolans övriga 

yrkesgrupper i sitt arbete. Detta menar Backlund (2007) innebär att skolkuratorn ofta tenderar 

att anpassa sitt arbete till omgivningens förväntningar, då skolkuratorerna anser att deras 

perspektiv inte värdesätts. Skolkuratorerna är därför beroende av tydliga direktiv från 



 

 9 

arbetsledningen för att kunna genomföra sitt arbete (ibid.). Det är viktigt för skolkuratorn att 

ha en tydlig arbetsbeskrivning för att inte begränsa handlingsutrymmet (Isaksson 2014). 

Skolkuratorns roll är svårt att avgränsa från andra professioners arbete och de uppfattar sig 

kunna organisera sitt arbete fritt och självständigt efter egna önskemål (Backlund 2007). Av 

de professioner som ingår i elevhälsan är skolkuratorns yrkesroll den som är mest outforskad 

(Isaksson 2014). Även Isaksson och Larsson (2012) understryker att forskning kring 

skolkuratorn är begränsad, både nationellt och internationellt, vilket gör att kunskap om 

professionen är låg. I ett historiskt perspektiv har skolkuratorn sedan 1970-talet varit en 

erkänd profession i elevvården men först år 2010 blev det lagstadgat att kuratorer ska finnas i 

skolan. Idag kan skolkuratorn betraktas som en del av fältet socialt arbete. Från och med att 

skolkuratorn numera ingår i socionomprofessionen har deras legitimitet stärkts och därav har 

även skolkuratorns arbetsuppgifter i skolan kommit att bli mer betydelsefulla (ibid.). Trots 

detta har inte socionomer och därmed inte heller skolkuratorer samma genomslagskraft som 

övriga yrkesgrupper i elevhälsan. Det beror på att skolkuratorn saknar den konkreta 

yrkeslegitimation som exempelvis sjuksköterska och psykolog har (Backlund 2007; Isaksson 

& Larsson 2012). 

 

2.6 Sammanfattning av forskningsläget 

Utvecklingen av Internet och elektronisk teknologi har bidragit till nya förutsättningar för 

socialt arbete (Giffords 1998; Mishna et al. 2012). Rådgivning online kan därför fungera som 

ett komplement till det traditionella mötet ansikte mot ansikte (Chester & Glass 2006; Reamer 

2013). Möjligheten till rådgivning via Internet har dock bidragit till utmaningar kring etiska 

aspekter som blivit viktiga att reflektera över (Barnett 2005; Menon & Miller-Cribbs 2002; 

Reamer 2013). Trots de etiska utmaningarna som finns är det viktigt att fortsätta hitta nya sätt 

att arbeta inom det sociala arbetet (Reamer 2013). Sättet att mötas online är nämligen något 

många ungdomar använder sig av, då Internet är en stor del av deras vardag (Gibson & 

Cartwright 2014; Glasheen, Campbell & Chochet 2013; King et al. 2006). För kuratorn utgör 

kommunikation en stor del av de dagliga arbetsuppgifterna (Backlund 2007; Isaksson 20014; 

Isaksson & Larsson 2012). Kommunikation online är därför relevant att sätta i relation till 

kuratorns användande av kommunikation i sitt arbete. 
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3 Teori 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt som inleds med en beskrivning 

av kommunikation via Internet och förklaring av begreppen nätverk och relation. Sedan görs 

en presentation av begreppet professionell kommunikation. Därefter följer en presentation av 

kommunikationsteori som utmynnar i en fördjupad redogörelse av Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell och den icke-verbala kommunikationens betydelse. Avslutningsvis 

redogörs för teorivalets koppling till studien där det förklaras hur vald teori används för att 

analysera studiens resultat.  

 

3.1 Internet och kommunikation 

Utvecklingen av Internet och teknologi har genererat nya förutsättningar för kommunikation, 

exempelvis genom text-, röst- och videosamtal. Dessa metoder har både likheter och 

skillnader jämfört med den ursprungliga kommunikationsmetoden ansikte mot ansikte. Ur ett 

klassiskt socialpsykologiskt perspektiv förknippas nya kommunikationsformer främst med 

begränsningar. Framförallt innebär den nya tekniken en begränsning av kroppsspråk och 

mänsklig närvaro där teknologi används för att förmedla de mänskliga signaler som 

förekommer vid kommunikation ansikte mot ansikte. Det ger ett begränsat utrymme för icke-

verbal kommunikation, vilket gör den sociala närvaron mindre. Videosamtal utgör en 

begränsning då distansen mellan människorna fortfarande är ett faktum, i och med att de inte 

till fullo kan uppleva varandras känslor och rörelser. Ur ett sociokulturellt och sociologiskt 

perspektiv betonas istället att den nya tekniken ger sociala och emotionella kommunikationer 

och därför inte begränsar social närvaro. Kommunikation online har inte till syfte att ersätta 

den traditionella kommunikationen ansikte mot ansikte utan bör snarare uppfattas som ett 

komplement (Dijk 2012). Internet har alltså fått allt mer betydelse för människor. Detta 

genererar vidare nya förutsättningar och möjligheter inom fältet för socialt arbete och så även 

för det elevkurativa arbetet, bortom de samtal som genomförs ansikte mot ansikte. 

 

3.1.1 Nätverk och relation 

Samhället är uppbyggt av en mängd olika nätverk. Nätverk definieras som “a collection of 

links between elements of a unit” (Dijk 2012, s. 28). För att definitionen ska gälla krävs minst 

två förbindelser (links) och tre komponenter (elements). När endast två komponenter är 

förbinda uppstår istället en relation. Nätverk organiserar samhällets komplexa system, genom 

interaktion mellan grupper, organisationer och samhällen. Fokus ligger på interaktionen 
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mellan komponenter istället för på de enskilda individer och grupper som nätverk och 

relationer består av. Nätverk existerar för alla individer och funktioner, på alla nivåer i 

samhället. Dessa förekommer i olika former såsom fysiskt, organiskt, neurologiskt, socialt, 

tekniskt och medialt. Sociala relationer mellan individer, grupper och organisationer bygger 

idag till stor del på sociala och mediala nätverk (Dijk 2012). I det sociala arbetets organisering 

ingår en mängd olika nätverk. Skolkuratorer är en del av fältet för socialt arbete och ett 

nätverk i sig. Här utgör relationen mellan kurator och elever en övervägande del av kuratorns 

nätverk och interaktion till samhället. Samtidigt lägger relationen mellan kurator och elev 

grunden för den framtida kommunikationen dem emellan. 

 

3.2 Professionell kommunikation  

Begreppet kommunikation innebär att två eller flera personer interagerar med varandra. 

Kommunikation används i många sammanhang till vardags, allt från personliga samtal med 

någon/några till masskommunikation via Internet. Att kommunicera är något alla kan och har 

gjort ända sedan spädbarnsåldern. I och med att vi har kommunicerat under så lång tid borde 

vi behärska det väl, forskning har dock påvisat att människan har mycket kvar att lära när det 

gäller kommunikation. Professionell kommunikation skiljer sig från begreppet 

kommunikation. Vid professionell kommunikation används kommunikationen i arbetet vilket 

betyder att de som kommunicerar är experter, yrkesutövare eller professionella behandlare. 

Den baseras på yrkets grundläggande värderingar. Den professionella kommunikationen hör 

till yrket där kommunikationen används för att hjälpa personer som har behov av det eller för 

att kunna samarbeta inom yrkesrollen. Professionell kommunikation ska användas för att 

klienterna ska kunna använda sina resurser på ett bättre sätt (Eide & Eide 2006). Det som 

skiljer kommunikation från professionell kommunikation är att de används i olika syften. I 

mötet mellan skolkurator och elev är kommunikationen mer organiserad och har sin grund i 

skolkuratorns yrkesroll, vilket gör kommunikationen professionell. 

 

3.3 Kommunikationsteori 

Kommunikationsteori kan användas för att förklara hur faktorer som närhet påverkar 

relationerna i nätverk och hur fysiska rörelser har med kommunikation att göra (Payne 2008). 

Kommunikationsteori är en omfattande handlingsteori som underbyggs av både forskning och 

erfarenhet. Vidare är kommunikationsteori viktig inom socialt arbete med fokus på samspel 

och terapeutiska situationer (Payne 2008). Kuratorns främsta uppgift är samtal med klienter 

(Isaksson & Larsson 2012), vilket gör kommunikationsteori till en relevant del av den 
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teoretiska utgångspunkten vid analys av insamlat datamaterial i vår studie. I arbete med barn 

och ungdomar krävs en medvetenhet om de kommunikationsspråk som informationssamhället 

och dess nya kommunikationsmetoder genererar. En av dessa metoder är exempelvis Internet. 

Vidare kan språket i kommunikation ses som en del av en specifik kultur och är därför 

beroende av sin unika kontext för att kunna förstås. Språket anpassas alltså efter sammanhang 

och situation. Vid kommunikation bildas olika mönster där deltagarna i förväg vet hur de ska 

agera, exempelvis vid relationen mellan socialarbetare och klient. Kommunikationsmönstret 

avgör således vem som har kontrollen i den kommunikativa relationen och vidare ges uttryck 

för faktorer som makt, dominans och underordning. Kommunikationsteori kan därför 

identifiera makt och förtryck genom förståelse och förklaring av kommunikationen och dess 

mönster (Payne 2008). 

 

3.3.1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

En del av den kommunikationsteoretiska skolbildningen kallar Fiske (1997) för processkolan, 

vilken bygger på att kommunikation ses som överföring av meddelanden. Processkolan har 

sin grund i samhällsvetenskapen och fokuserar på de handlingar kommunikationen innebär. 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell Mathematical Theory of Communication utgör 

ett väsentligt bidrag till processkolans syn på kommunikation. Därigenom var Shannon och 

Weaver med och lade grunden för kommunikationsteorin. När kommunikation studeras kan 

det uppkomma problem på tre olika nivåer. Nivå A, tekniska problem, handlar om på vilket 

sätt signaler överförs. Nivå B, semantiska problem, har fokus på betydelsen av signalens 

symboler. Nivå C, effektivitetsproblem, utgår från hur effektivt den mottagna betydelsen 

påverkar på det sätt som var tänkt (Fiske 1997). Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell förklarar kommunikation som en linjär och enkel process: 

 

Källa: Fiske 1997, s. 18; Shannon och Weaver 1949, s. 34 (översatt). 
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I det följande presenteras modellens begrepp: Informationskälla är den som beslutar vilket 

meddelande som ska sändas. Sändaren omvandlar därefter meddelandet till en signal, som 

sedan sänds genom kanalen för att slutligen nå fram till mottagaren. Brus förekommer mellan 

sändaren och mottagaren och utgör alla meddelanden och signaler som inte 

informationskällan avsett att sända. Därmed innebär brus störningar som gör det svårt för 

mottagaren att tolka signalen. Kanal är en benämning på det fysiska medel som signalen 

överförs genom. Exempelvis kan dessa vara ljudvågor eller telefonledningar. Medium är en 

benämning på det tekniska eller fysiska medel som omvandlar meddelandet till en signal. 

Exempel på medium är en människas röst eller en telefonapparat. Mekaniska medier som 

telefon, radio och dator använder kanaler som skapats av teknologi och innebär således 

tekniska begränsningar och möjligheter, vilket kan generera högre grad av brus på nivå A: 

tekniska problem. Vilka egenskaper ett medium har avgörs av vilka kanaler det kan använda. 

Egenskaperna avgör sedan med vilka koder signalen kan sändas genom (Fiske 1997; Shannon 

& Weaver 1949). Kod är ett system av betydelser som är specifikt för en viss kultur och 

koderna i systemet är gemensamma för kulturens medlemmar, exempelvis klädsel. Kritik har 

förts mot modellens linjära utformning, då ytterligare dimensioner lämnas oförklarade. Det 

faktum att modellen är enkel har gjort den användbar i flertalet studier, vilket även bidragit till 

en utvecklad teorigenerering. Trots att modellen ursprungligen är avsedd för användning inom 

tekniska och matematiska områden hävdar skaparna att den även är applicerbar på all 

mänsklig kommunikation (Fiske 1997).  

 

3.3.2 Icke-verbal kommunikation  

I kommunikationsteori är verbal och icke-verbal kommunikation två betydande begrepp 

(Payne 2008). Vid verbal kommunikation används ord medan den icke-verbala 

kommunikationen består av kroppsspråk (Brännlund 1991). Nilsson och Waldemarson (2007) 

anser dock att icke-verbal kommunikation är mer än bara kroppsspråket, vilket inrymmer 

bland annat kroppsställning, kroppshållning och mimik. Pauser, betoningar och tonlägen i 

talet räknas också till icke-verbal kommunikation (ibid.). Därmed sker kommunikation vokalt, 

vilket innebär hur vi använder röstens tonfall och styrka. Den totala kommunikationen är till 

20% verbal, 40% icke-verbal och 40% vokal. Det har även konstaterats att det vid 

kommunikation enbart i genomsnitt är 25% av det sända budskapet som når fram till 

mottagaren (Brännlund 1991). Icke-verbal kommunikation används bland annat som 

komplement till verbala budskap och som uttryck för känslor (Nilsson & Waldemarson 2007). 

Icke-verbala signaler tenderar även att avslöja underliggande känslor och hjälper människor 
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att snabbt kunna bilda ett första intryck. Att läsa av och tyda kroppsspråk är något människan 

gjort under så lång tid att det sker omedvetet (Goman 2008). De flesta människorna är 

dessutom omedvetna om hur deras kroppar signalerar de icke-verbala signalerna (Pease & 

Pease 2006). Nilsson och Waldemarson (2007) anser dock att icke-verbal kommunikation 

både kan ske omedvetet och medvetet. Trots att det första intrycket inte alltid stämmer 

främjar det mötet med människor. Människor kommunicerar ofta genom ansiktsuttryck och 

huvudrörelser utan att själva uppfatta det, vilket leder till en större förståelse bland personer 

som lärt sig tyda dessa signaler. Det som är viktigt att tänka på är dock att signalerna kan ge 

misstolkningar då det bakomliggande beteendet är okänt (Goman 2008). Orsakerna till 

användningen av kroppsspråket fås först när det yttre sätts i relation till tidigare händelser och 

kunskap om situationen. När uttrycken sätts i sina sammanhang och tillsammans med andra 

budskap kan betydelsen förstås (Nilsson & Waldemarson 2007). Pease och Pease (2006) 

skriver även att en medvetenhet om kulturella skillnader är viktigt för att kunna tyda 

kroppsspråket på rätt sätt. Miljön och omgivningen är också en del av samtalet, som kan bidra 

till att främja eller hämma ett samtal (Nilsson & Waldemarson 2007).  

 

3.4 Koppling till studien 

Skolkuratorn på Korrespondensgymnasiet använder Internet och teknologi för att genomföra 

elevkurativa samtal. Utvecklingen av dessa metoder har möjliggjort mötet mellan kurator och 

elev, då sådana samtal annars inte kunnat genomföras. Genom redogörelse av Internets 

relation till kommunikation har vi möjlighet att analysera vad kommunikation online betyder 

för informanterna i just de samtal som genomförs mellan kurator och elev på 

Korrespondensgymnasiet. Begreppen nätverk och relation gör det möjligt att analysera vad 

kuratorns och elevernas nätverk och relation har för betydelse för interaktionen mellan dem 

och hur det således formar deras uppfattning om kommunikationen. Relationen mellan 

skolkurator och elev bygger på kommunikation dem emellan, vilket är anledningen till valet 

av kommunikationsteorin. Kuratorn kommunicerar i sin professionella roll medan 

kommunikationen för eleven sker privat. Därför presenteras begreppen kommunikation och 

professionell kommunikation för att kunna analysera studiens resultat och uppmärksamma 

vad dessa begrepp innebär för relationen mellan kurator och elev. Vi vill analysera studiens 

resultat genom Shannon och Weavers kommunikationsmodell för att undersöka 

kommunikationen i elevkurativa samtal online på Korrespondensgymnasiet. Därigenom kan 

kommunikativa möjligheter och begränsningar med kommunikation online synliggöras i 

relation till traditionell kommunikation ansikte mot ansikte. Då kurator och elev, på grund av 
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Korrespondensgymnasiets skolform, främst kommunicerar online ser vi det relevant att 

analysera hur de icke-verbala signalerna påverkas. Genom det teoretiska begreppet icke-

verbal kommunikation i samband med tidigare forskning som belyser arbetsformer online i 

det sociala arbetet ämnar vi analysera skolkuratorns förståelse och elevers erfarenheter, för att 

belysa vad som är specifikt för elevkurativt arbete på Korrespondensgymnasiet. 
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4 Metod  
Metodavsnittet börjar med en beskrivning av fallstudiemetoden följt av övergripande fakta 

om Korrespondensgymnasiet, för att ge fallstudien ett kontextuellt sammanhang. Sedan 

redogörs för studiens datainsamlingsteknik bestående av semistrukturerade intervjuer och 

dokumentanalys samt en presentation av studiens urval. Därefter beskrivs kvalitativ 

innehållsanalys samt uppsatsens tillförlitlighet där vår förförståelse diskuteras. Avslutningsvis 

belyses studiens etiska överväganden. I vår uppsats används kvalitativ metod för att 

undersöka kommunikation online mellan skolkurator och elever. Ahrne och Svensson (2011) 

poängterar att kvalitativ metod används för att undersöka människor och därigenom få 

kunskap om samhället. Även Thomassen (2007) skriver att kvalitativ forskning används när 

människor ska undersökas och innebär en tolkning av meningsinnehåll. I kvalitativ forskning 

ligger ofta tyngdpunkten på ord (Bryman 2011). Kvalitativ forskning används för att beskriva 

situationer ur ett helhetsperspektiv med individers subjektiva upplevelser (Larsson 2005): hur 

elever och skolkurator upplever samtal via Internet.   

 

4.1 Fallstudie 

Vi har valt att göra en fallstudie på skolkuratorns arbete med elever på en distansskola, där 

kommunikationen mellan skolkurator och elev sker online. Jacobsson och Meeuwisse (2008) 

beskriver att fallstudie används för att studera ett visst fenomen, där resultaten av studien kan 

generaliseras till liknande fall (ibid.). I fallstudien studeras Korrespondensgymnasiets sätt att 

använda Internet vid elevkurativa samtal. Studiens resultat kan sedan användas för att se om 

arbetssättet går att applicera på andra organisationer inom det sociala arbetet. Bryman (2011) 

menar att fallstudiemetoden är ett tillvägagångssätt som kan användas för att studera den 

komplexitet som ett fall uppvisar genom att exempelvis undersöka det som är utmärkande för 

en organisation (ibid.). Fallstudien görs med ett organisationsfokus där organisationen 

används för att undersöka hur kommunikation kan bedrivas online. Vårt val grundar sig 

samtidigt på den kategori som Jacobsson och Meeuwisse (2008) benämner extremt, vilket 

innebär att ett specifikt och tydligt fenomen studeras. Bryman (2011) benämner även det 

extrema fallet som unikt. Det finns olika ambitionsnivåer på fall där utforskande och 

explorativa fall innebär att faktorer och omständigheter inom problemområdet studeras. Ofta 

är dessa fall komplexa, hämtade ur verkligheten och används i utvecklingssyfte (Dychawy 

Rosner 2012; Trygged 2005). Korrespondensgymnasiets elevkurativa arbete online är ett 

unikt/extremt fall i och med att det är Sveriges enda distansgymnasium. Fallet är även 
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explorativt/utforskande eftersom skolformen förutsätter att elevkurativa samtal kan 

genomföras online. Jacobsson och Meeuwisse (2008) och Trygged (2005) anser att 

användandet av olika datainsamlingstekniker kan gagna uppsatsen och bidra till en möjlighet 

att få en bredare syn på fallet. Vi har därför valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer med både skolkurator och elever som avslutat sin kontakt med kuratorn samt 

dokumentanalys av skolkuratorns arbetsbeskrivningar. 

 

4.1.1 Korrespondensgymnasiet 

I samarbete med Hermods AB bedrivs sedan 1958 en gymnasieutbildning på distans, 

Korrespondensgymnasiet, i Torsås kommun för kommunens gymnasieelever. I och med 

Förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås gavs 

Korrespondensgymnasiet möjlighet att utöka sin rekryteringsvidd till gymnasieelever från 

hela landet (SOU 2012:76). Förordningen upphävdes 2011 och ersattes med Förordningen 

(2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås 

kommun. Därmed förändrades Korrespondensgymnasiet permanenta rättighet att anordna 

nationella program på gymnasienivå genom distansundervisning och verksamheten 

begränsades till den 30 juni 2017 (SFS 2011:682). Skolan erbjuder från och med höstterminen 

2011 utbildning i naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, 

ekonomiprogrammet och humanistiska programmet. Korrespondensgymnasiets elever läser, 

med hjälp av studiehandledning och lärare, hela sin gymnasieutbildning på distans. Under de 

senaste åren har Korrespondensgymnasiets verksamhet expanderats kraftigt med ett 

fördubblat elevantal. På skolan går runt 500 elever, som tillhör främst två olika typer av 

elevgrupper. Den största elevgruppen är de som, av olika anledningar, har behov av särskilt 

stöd. Till den andra elevgruppen hör de elever som gör en elitsatsning i kultur eller idrott. De 

flesta av skolans elever har tidigare varit inskrivna i minst en traditionell gymnasieskola 

(SOU 2012:76). En lärare på Korrespondensgymnasiet berättar att skolan länge har arbetat 

mot Hermods som står för undervisningsplaner och betygsättning av elevernas arbete via 

muntliga examinationer. Lärarna på Korrespondensgymnasiet kompletterar sedan Hermods 

upplägg med egna lektioner om eleverna önskar. Korrespondensgymnasiet är unikt i den 

bemärkelsen att det sker en till en undervisning, på elevens villkor. Det bidrar till att 

relationen lärare och elever emellan blir god. Så som det ser ut idag är 

Korrespondensgymnasiet det enda distansgymnasiet i Sverige som bedriver all sin verksamhet 

på detta sätt.  
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4.2 Datainsamlingsteknik 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys. De olika 

datainsamlingsteknikerna presenteras nedan i var sitt stycke följt av beskrivning gällande 

urval.  

 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer via Internet 

Inledningsvis klargörs att vi i vår uppsats använder begreppet informanter för de personer 

som intervjuas. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att begreppet informanter 

används när personer som intervjuas kan lära oss något om det fenomen som undersöks, 

genom sina erfarenheter. Genom semistrukturerade intervjuer nås informanternas subjektiva 

uppfattning (Andersson & Swärd 2008; Daneback & Månsson 2008; Widerberg 2002). Vi har 

inte intresse av informanterna i sig utan ämnar, utifrån ett organisatoriskt perspektiv, fokusera 

på de lärdomar deras upplevelser ger av kommunikation online. De semistrukturerade 

intervjuerna genomförs utifrån i förväg utarbetade intervjuguider med teman och öppna 

frågor. Intervjuguiderna möjliggör vidare ett stor handlingsutrymme för informanterna kring 

de frågor som ställs (Bryman 2011). Vi har framställt två olika intervjuguider, en till kuratorn 

och en till eleverna, då de har olika utgångspunkter i deras kommunikativa relation. Genom 

anpassade intervjuguider hjälper intervjuerna oss att besvara uppsatsens frågeställningar. På 

grund av intervjuguidernas flexibilitet ges informanterna utrymme att leda intervjuerna då det 

är av vikt att få reda på det som är betydelsefullt och viktigt för varje informant (Bryman 

2011). Kuratorn intervjuas på sitt kontor i Korrespondensgymnasiets lokaler. Vad gäller 

intervjuerna med eleverna utgör det geografiska avstånden ett hinder för att genomföra 

intervjuerna ansikte mot ansikte, då Korrespondensgymnasiets elever är utspridda över landet 

och världen. Daneback och Månsson (2008) skriver att det ofta är geografiska omständigheter 

som begränsar informanternas deltagande. Av denna anledning har vi valt att genomföra 

intervjuerna via Internet. Holstein och Gubrium (2003) menar att Internet har blivit ett alltmer 

etablerat och respektabelt verktyg vid genomförandet av intervjuer i takt med att tekniska 

möjligheter utvecklas. Trots den fysiska distansen kan relationer skapas mellan människor när 

Internet används som verktyg för att genomföra intervjuer (Daneback & Månsson 2008). 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att videosamtal är det som mest liknar det 

fysiska mötet. Vi valde därför att i första hand genomföra internetintervjuerna via videosamtal 

genom Skype eller Google Hagout. De elever som inte velat visa sig i kamera har intervjuats 

genom röstsamtal, utifrån deras önskemål. Intervjuerna har varit mellan 30 och 60 minuter 

långa. Eleverna är vana vid att kommunicera genom dessa former då det är de 
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kommunikationsvägar som används på Korrespondensgymnasiet. Då vi inte har samma 

erfarenhet som eleverna uppstod ett asymmetriskt förhållande mellan oss, där vår ovana till 

viss del gjorde oss obekväma i kommunikationen.  

 

4.2.2 Dokumentanalys 

Dokument som används, skapas och talas om är lämpliga som föremål vid dokumentanalys 

(Rapley 2007). Således används dokument ofta för att studera organisationer och kan med 

nytta användas som komplement i en fallstudie, vid sidan av kvalitativa intervjuer (Bryman 

2011). Till dokumentanalysen används därför skolkuratorns arbetsbeskrivningar från tre olika 

organisationer: Korrespondensgymnasiet, Akademikerförbundet SSR och Sveriges 

Skolkuratorers Förening. Dessa dokument har en omfattning på 2-16 sidor var och avser att 

beskriva kuratorns arbetsuppgifter och policy kring yrket. Dokumenten är skrivna utifrån de 

olika aktörernas perspektiv och då deras organisatoriska syfte skiljer sig är dokumenten 

framställda därefter. När dokument analyseras måste kontexten tas i beaktande, både vad 

gäller texternas skapare och användare (Rapley 2007). Korrespondensgymnasiets 

arbetsbeskrivning är skriven utifrån skolans kontext och anpassad till det arbete som bedrivs 

med elever just där. Arbetsbeskrivningarna från Akademikerförbundet SSR och Sveriges 

Skolkuratorers Förening är istället skrivna ur ett fackförbunds- och 

intresseorganisationsperspektiv, med stort fokus på kuratorns yrke och arbetsvillkor. 

Dokument kan således ge en uppfattning om den sociala och organisatoriska verkligheten ur 

olika perspektiv (Bryman 2011). Dokumenten utgör en form av kommunikation och 

dokumentanalys ger en bild av den interaktion som äger rum mellan dokumentens skapare 

och användare. Det är inte enbart kuratorn som kan uppfattas som dokumentens användare, 

utan även exempelvis elever och föräldrar som genom dokumenten kan bli varse om sina 

rättigheter och kuratorns skyldigheter. Rapley (2007) menar att det förutom den konkreta 

texten även är viktigt att beakta vad som inte står, såsom luckor och utelämnanden. Även 

dokumentens framställning, struktur och disposition liksom dess historia och framtid utgör 

viktiga delar av analysen (ibid.). Vilka konsekvenser dokumenten får i kuratorns dagliga 

arbete på Korrespondensgymnasiet och hur de alternativa kommunikationsformerna framöver 

kan komma att generera ett utvecklingsbehov i arbetsbeskrivningarna behövs därför 

reflekteras över under analysprocessen. Genom analys av de valda dokumenten undersöks 

huruvida de ger utrymme att bedriva elevkurativa samtal online. Dokumentanalysen gjordes 

genom att läsa igenom dokumenten och markera de delar som vi ansåg var av relevans för 

studien och den specifika frågeställningen som behandlar arbetsbeskrivningarna. I och med att 
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dokumenten inte konkret tar upp kommunikation online diskuterade vi vad avsaknaden av det 

kunde ha för betydelse i skolkuratorns arbete på Korrespondensgymnasiet.    

 

4.2.3 Urval 

För att få ett nyanserat datamaterial har vi valt att intervjua både kurator och elever. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) menar att kunniga informanter med egna erfarenheter är till 

nytta i forskning. Vi är intresserade av kuratorns och elevers upplevelser av kommunikation 

online eftersom dessa informanter kan ge oss den information som behövs för att besvara 

studiens frågeställningar. Därmed är informanterna utvalda genom det Bryman (2011) 

benämner målinriktat urval, då de är relevanta för uppsatsens syfte. Vidare är det bra att 

samarbeta med organisationen för att välja ut informanter för studien (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011). Därför gjordes ett inledande samtal med Korrespondensgymnasiets rektor och 

kurator i början av uppsatsprocessen där urvalet diskuterades. Kuratorn har arbetat som 

kurator i tio år, bland annat på Korrespondensgymnasiet och är utbildad socionom sedan år 

2011. Kuratorn godkände att ställa upp som informant och vidarebefordrade därefter vårt 

informationsbrev till elever som tidigare varit i kontakt med kuratorn. Av sekretesskäl fick vi 

inte tillgång till eventuella informanters kontaktuppgifter utan elevernas samtycke. Kuratorn 

gav oss sedan kontaktuppgifter till de eleverna som gett sitt samtycke och visat intresse för 

deltagande i studien. Till antalet blev det slutligen fem elever i åldern 18-20 år. I och med att 

intervjuerna genomfördes via Internet krävdes ingen geografisk närhet, vilket breddade 

urvalsgruppen (Daneback & Månsson 2008; Mann & Stewart 2003; Shuy 2003). 

 

Vidare analyserades kuratorns tre olika arbetsbeskrivningar för att få en bredare förståelse av 

skolkuratorns arbete. Arbetsbeskrivningarna är offentliga och går att begära ut av respektive 

organisation. Dessa dokument har valts för att de ger en bild över vad som förväntas av 

skolkuratorn i sin yrkesroll. De ger vidare en möjlighet att undersöka sambandet mellan 

kuratorns samtal online och sina arbetsbeskrivningar. För att välja vilka arbetsbeskrivningar 

som skulle användas tog vi även här hjälp av organisationen, Korrespondensgymnasiet. Under 

det inledande mötet med skolkuratorn diskuterades vilka arbetsbeskrivningar som finns 

tillgängliga och är lämpliga att användas för analys. Korrespondensgymnasiets rektor gav oss 

sedan skolans egen arbetsbeskrivning medan kuratorn gav oss arbetsbeskrivningar från 

Akademikerförbundet SSR och Sveriges Skolkuratorers Förening. Urvalet kan betraktas som 

det Bryman (2011) benämner bekvämlighetsurval, vilket innebär att organisationens kunskap 

används. Kuratorn är mer insatt i ämnet än oss och kan därför bistå med värdefulla förslag. 
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Korrespondensgymnasiets skolkurator är medlem i både Akademikerförbundet SSR och 

Sveriges Skolkuratorers Förening, vilket kan ligga till grund för hennes förslag av 

arbetsbeskrivningar.  

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

När skrivet material ska analyseras används ofta innehållsanalys (Mannheimer 2005). Därmed 

är kvalitativ innehållsanalys användbar när texter ska granskas och tolkas (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012), i vårt fall utskrifter av inspelade intervjuer. Bryman (2011) 

skriver att kvalitativ innehållsanalys är vanlig att använda vid analys av dokument. Därför 

passar analysmetoden även bra att använda till kuratorns arbetsbeskrivningar. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) menar att kvalitativ innehållsanalys går ut på att identifiera 

skillnader och likheter i de texter som analyseras samt hitta kategorier och teman. Texter är 

uppdelade i manifest innehåll och latent budskap. Manifest innehåll innebär det uppenbara 

innehållet i texten och ligger på en beskrivande nivå: kategori. Latent budskap innehåller 

däremot det som kan läsas mellan raderna, textens underliggande budskap och har en tolkande 

nivå: tema. För att kunna skapa kategorier och teman är kontexten av stor betydelse liksom 

medvetenhet om i vilket sammanhang studien genomförs (ibid.). Studien är en 

kandidatexamen och påverkas efter de riktlinjer som finns. Datamaterialet samlas in på 

Korrespondensgymnasiet och präglas även av kuratorns och elevernas perspektiv på, 

erfarenhet av och delaktighet i skolans kuratorsverksamhet. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) menar vidare att texten förstås i sitt sammanhang och kan således inte 

ryckas bort hur som helst för att bilda kategorier och teman. Texten är alltså i olika 

utsträckning beroende av sådant som står före och efter det specifika stycket (ibid.). Vi saknar 

den kunskap och de upplevelser som informanterna har vilket kan ge en misstolkning om 

texten skulle analyseras utanför sitt sammanhang. När kategorier skapas anser Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) det viktigt att ha i åtanke att datan ska passa in under en kategori, 

men även att den inte ska kunna hamna under flera olika kategorier. Tolkning av 

datamaterialet ger möjlighet att se mönster och forma kategorier, men om analysprocessen är 

för textnära riskerar dock helheten att gå förlorad (ibid.). Det är samtidigt viktigt att inte föra 

analysen för långt bort från datamaterialet för att inte frångå syftet. Analys av 

arbetsbeskrivningar och intervjutranskriptioner riskerar att å ena sidan präglas av förförståelse 

om ämnet. Å andra sidan kan felaktiga tolkningar undvikas genom att vara beläst och insatt. 

När intervjuerna var genomförda och transkriberade läste vi därför materialet flera gånger till 

vi upptäckte teman: Skolkuratorns och elevers uppfattning av kuratorsamtal online, 
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Kommunikativa möjligheter och begränsningar samt Icke-verbala signaler. Dessa lade 

grunden för disposition och struktur i uppsatsens framställning av resultat och analys. 

Därefter sorterades materialet efter valda teman där olika konkreta kategorier sedan kunde 

utläsas. Successivt gjordes kopplingar till uppsatsens tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkt, utifrån de olika temana. Vad gäller dokumentanalysen presenteras den under en 

egen rubrik i resultat- och analysdelen, för att tydligt kunna besvara frågeställningen kring 

dokumenten. Arbetsbeskrivningarna lästes först och därefter markerades de delar där vi 

uppmärksammade kopplingar till alternativa kommunikationsformer i samtalen mellan 

kurator och elev. Då dokumenten inte uppenbart nämner kommunikation online analyserades 

dokumentens latenta budskap och vad det som utlämnats kan innebära för kuratorns utrymme 

att genomföra kommunikation på andra sätt än ansikte mot ansikte.  

 

4.4 Tillförlitlighet 

I samhällsvetenskapliga studier används begreppen reliabilitet, replikation och validitet för att 

bedöma tillförlitligheten i uppsatsen. Dessa kriterier anses dock vara svårapplicerade på 

kvalitativa studier, då kriterierna avser att fokusera på mätningar. I kvalitativa studier är 

mätningar mer sällsynta och därför behövs alternativa kriterier för bedömning av studiens 

tillförlitlighet (Bryman 2011; Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Föreliggande studie är 

kvalitativ och tillförlitligheten bedöms därför med hjälp av begreppen överförbarhet, 

trovärdighet, pålitlighet och konfirmering. Studien genomförs genom intervjuer med en 

mindre grupp informanter, vilket enligt Bryman (2011) ger djup snarare än bredd. Fylliga och 

täta beskrivningar av fenomenet genom informanternas redogörelser gör det möjligt att 

avgöra huruvida studiens resultat kan överföras till andra miljöer och kontexter (ibid.). 

Därigenom kan det diskuteras huruvida kommunikation online är överförbar till andra 

verksamheter inom det sociala arbetet. Trygged (2005) benämner överförbarhet även som 

generalisering. Studiens trovärdighet ökar genom att informanterna erbjuds ta del av 

uppsatsens resultat och analys innan publicering, för att bekräfta tolkningen av datamaterialet 

(Bryman 2011; Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Vidare har vi följt 

Linnéuniversitetets och Etikkommittén Sydosts riktlinjer gällande framställning av 

kandidatuppsats. När vi, löpande i uppsatsens framställning, redogör för studiens innehåll blir 

den transparent, vilket enligt Bryman (2011) ger läsaren möjlighet att avgöra pålitligheten. 

Även granskning av handledare, opponenter och examinator ökar studiens pålitlighet. 

Konfirmering innebär att ingen samhällelig studie kan vara helt objektiv vilket gör det viktigt 

att vara medveten om och reflektera kring egna värderingar (ibid.). Därför är vi kritiska till 
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både oss själva och varandra under hela uppsatsprocessen. Slutligen klargörs att studien även 

påverkas av vår egen förförståelse samt val av teori och metod.  

 

4.4.1 Förförståelse 

Under uppsatsprocessen används en hermeneutisk ansats, med syfte att tolka och förstå 

fenomenet kommunikation online. Uppsatsens intervjuer och dokumentanalys ger en bild av 

sammanhanget och kontexten för den kommunikation som sker online på 

Korrespondensgymnasiet. Fenomenet är nämligen bara förståeligt i sitt sammanhang och sin 

kontext. Vidare avgör vår förförståelse hur vi ser på fenomenet och är en förutsättning för att 

kunna tolka intervjuer och texter (Gilje & Grimen 2007; Nyström 2012). En av oss har 

genomfört sin gymnasieutbildning på Korrespondensgymnasiet, då skolan även bedrev 

utbildning på plats. Skolans kurator arbetade också på vår tidigare högstadieskola och är 

numera även verksam vid Linnéuniversitetet. Det faktum att vi båda har en positiv upplevelse 

av både skolan och skolkuratorn kan bidra till en onyanserad analys av studiens resultat. Vi 

har därför varit kritiska till oss själva genom att lyfta fram det som informanterna, tidigare 

forskning och teori även påpekar är begränsningar i de kommunikationssätt vi studerar. De 

tidigare erfarenheter vi har påverkar vår tolkning och vi behöver därför reflektera över vår 

förförståelse. Valet av metod och forskningsfrågor påverkas av förförståelsen, vilket kan 

innebära en begränsning (Nyström 2012). I vårt fall har vi därför försökt välja den metod som 

vi upplever kunna ge svar på studiens frågeställningar. Gilje och Grimen (2007) menar att 

förförståelsen även innefattar fördomar. Samtidigt möjliggör förförståelsen en hjälp i 

analysarbetet för att kunna göra bra och djupare tolkningar av materialet (Nyström 2012). 

Teori, tidigare forskning och mötet med informanter kan vidare ge ny förståelse och förändra 

tolkningar (Gilje & Grimen 2007; Nyström 2012). Inom hermeneutiken används den 

hermeneutiska cirkeln som kännetecknas av en ständig rörelse mellan det som ska tolkas och 

den egna förförståelsen (Gilje & Grimen 2007). Under uppsatsskrivandet sker således en 

växelverkan mellan informanternas beskrivning av kommunikation online, all den 

förförståelse vi hittills förvärvat och den förståelse vi under uppsatsprocessen tillägnar oss.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra krav som måste följas för att individen inte ska 

komma till skada genom uppsatsprocessen. Dessa fyra krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011; Daneback & 

Månsson 2008; Larsson 2005). När informanterna tillfrågades om deltagande i studien fick de 
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ett informationsbrev med redogörelser över studien och dess syfte. I brevet informerades det 

även om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Det insamlade och 

transkriberade datamaterialet förvarades på så sätt att deltagarna får behålla sin anonymitet 

utan risk för att personuppgifter hamnar i orätta händer. Slutligen används insamlat material 

endast till vår studie för att därefter helt förstöras. Att använda Internet som verktyg för 

datainsamling innebär en svårighet att veta vem som faktiskt svarar på intervjufrågorna 

(Bryman 2011; Daneback & Månsson 2008), vilket utgör en risk för studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. Vad gäller konfidentialitetskravet kan datorn vara föremål för oönskat intrång, 

speciellt vid internetuppkoppling (Daneback & Månsson 2008), vilket innebär en risk för 

informanternas anonymitet. På grund av informanternas rätt till anonymitet benämns de inte 

vid namn utan ges fingerade namn i form av kurator, Anna, Bill, Caroline, David och Emma.  

 

Korrespondensgymnasiets rektor har godkänt vår uppsatsidé att studera deras verksamhet. Det 

är alltså skolans verksamhet som står i centrum för uppsatsen, genom skolkuratorns 

elevkurativa arbete och hur dessa samtal fungerar online. Då skolan och fenomenet 

kommunikation online utgör uppsatsens fokus finner vi det av vikt att ha en pågående dialog 

med skolans ledning under arbetets gång. På grund av studiens organisatoriska fokus 

föreligger inget intresse av samtalens faktiska innehåll eller de enskilda individernas 

personliga skäl att besöka kuratorn. Kontakt med kurator kan nämligen upplevas som ett 

känsligt och privat ämne, vilket måste beaktas i studiens utformning. När intervjuer sker via 

Internet skyddas även informanternas identitet (Daneback & Månsson 2008). Det faktum att 

vi inte är intresserade av informanterna i sig skyddar dem även från att utlämna sitt privatliv. 

Det gör informanterna tryggare i intervjurelationen, vilket Widerberg (2002) anser ökar 

chansen till innehållsrika intervjuer. Daneback och Månsson (2008) menar att informanterna 

blir medvetna om vem de pratar med när intervjuer sker via videosamtal. Vidare ger denna 

kommunikationsform möjlighet att läsa av ansiktsuttryck medan tekniken innebär ett 

begränsat utbyte av kroppsspråk. Vid telefonintervjuer begränsas de icke-verbala signalerna 

till endast rösterna, vilket kan medföra att signaler inte når fram eller misstolkas (ibid.). Det 

möte vi har med informanterna är viktigt att reflektera över, oavsett om det sker ansikte mot 

ansikte eller via Internet. Detta då det alltid finns ett maktförhållande mellan oss. Vi har 

formulerat intervjuguiden och bestämmer vilka teman som ska diskuteras under intervjun, 

vilket ger informanterna begränsad valmöjlighet. Det är således vår uppfattning, tolkning och 

kategorisering som framställs i studien, vilket kan medföra att informanternas röster tolkas 

fel. Andersson och Swärd (2008) menar att det föreligger en asymmetrisk relation mellan 
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informant och intervjuare, där intervjuaren besitter makt över hur informanten framställs i 

studien. Vad gäller den tidigare relationen mellan kurator och elev förekom ett 

maktförhållande även där. Vi anser inte att vår studie kan vara till skada för eleverna då de 

inte är i beroendeställning till kuratorn i form av betyg eller liknande. Dock kan deras relation 

påverka intervjun i det avseende att eleverna formar svaren efter vad de tror att kuratorn 

uppskattar. Eleverna är även över 18 år och myndiga vilket gör dem förmögna att själva 

bestämma över sitt deltagande i studien. På Korrespondensgymnasiet arbetar endast en 

kurator vilket gör anonymiteten problematisk trots att namn inte utelämnas i studien. Vad 

gäller eleverna avidentifieras de i uppsatsen vilket utifrån Hermerén (2011) innebär att de 

endast kan identifieras som grupp utan att någon specifik individ utlämnas.  

 

Vid dokumentanalys är det viktigt att reflektera över i vilken kontext dokumentet tillkommit 

(Lundström 2008). De dokument vi valt att analysera har inte skapats i forskningssyfte och 

därför måste texterna analyseras utifrån sina specifika sammanhang. Boréus (2011) belyser 

vikten av att veta vilken genre dokumenten tillhör för att förstå deras funktion. Dokumenten 

är skapade av människor och ger vidare konsekvenser för dem (Svensson & Ahrne 2011). I 

vårt fall är kuratorns arbetsbeskrivningar skapade av olika organisationer med olika intressen. 

Dessa dokument ger därför konsekvenser för kuratorns handlingsutrymme och hur vi 

uppfattar kuratoryrket. När dokumenten analyseras blir de föremål för tolkningar, vilket 

vidare präglar uppsatsens framställning (May 2013). Hur våra tolkningar framförs avgör även 

vilken bild av organisationerna som förmedlas. Då dokumenten är offentliga handlingar 

föreligger inget behov av avidentifiering. Korrespondensgymnasiet som organisation är 

föremål för vår studie och deras arbetssätt att genomföra elevkurativa samtal online utgör 

uppsatsens fokus. Under uppsatsens gång kan både möjligheter och begränsningar gällande 

kommunikation online upptäckas, vilket kan generera både positiva och negativa 

konsekvenser för Korrespondensgymnasiet. Detta utgör inget hinder för uppsatsens 

framställning och publicering då den har diskuterats och godkänts av 

Korrespondensgymnasiets rektor. Andersson och Swärd (2008) menar att det är 

organisationers och informanters rättighet att föra fram sina röster. 
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5 Resultat och analys  
Nedan görs en integrerad presentation av studiens resultat och analys. Resultatet baseras på 

empiriskt material medan analysen utgör kopplingar mellan resultatet och studiens tidigare 

forskning respektive teoretiska utgångspunkt. Kapitlet är indelat i fyra teman: Samtal online 

utifrån skolkuratorns arbetsbeskrivningar, Skolkuratorns och elevers uppfattning av 

kuratorsamtal online, Kommunikativa möjligheter och begränsningar samt Icke-verbala 

signaler. Det första temat utgår från arbetsbeskrivningarna och har en deskriptiv karaktär. De 

återstående tre temana är mer analyserande och har sin grund i intervjuerna med studiens 

informanter. Som avslutning görs en sammanfattning av studiens resultat. I kapitlet används 

begreppet alternativa kommunikationsformer som benämning på mejl, sms, chatt, röstsamtal 

och videosamtal. Utöver begreppet informanter kommer intervjupersonerna även benämnas 

som Kuratorn och elever. Eleverna benämns dessutom under de fiktiva namnen Anna, Bill, 

Caroline, David och Emma.  

 

5.1 Samtal online utifrån skolkuratorns arbetsbeskrivningar 

Nedan följer det tema som besvarar frågeställningen: Vilket utrymme finns för elevkurativa 

samtal online i skolkuratorns arbetsbeskrivningar? Temat är uppdelat i kategorierna 

Skolkuratorns uppdrag och Arbetsmetoder. 

 

5.1.1 Skolkuratorns uppdrag 

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en god hälsa 

inom verksamheten (Korrespondensgymnasiet 2014; Sveriges Skolkuratorers Förening 2013). 

Det uppfylls genom att skolan: “[...] erbjuder en god lärandemiljö, förebygger psykisk ohälsa, 

mobbning, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.” (Akademikerförbundet 

SSR 2015, s. 8). Kuratorn ansvarar även för att ge elever det individuella stöd de har rätt till, 

där yrkesmässiga samtal är kuratorns främsta verktyg (Korrespondensgymnasiet 2014; 

Sveriges Skolkuratorers Förening 2013). Elevernas deltagande ska vara frivilligt med respekt 

för självbestämmande och integritet (Akademikerförbundet SSR). Eleverna är skolans och 

kuratorns gemensamma ansvar, vilket kräver samverkan dem emellan. Samverkan sker på 

olika nivåer kring enskilda elever, i förebyggande arbete inom socialtjänsten samt vid 

anmälningar till socialtjänst och polis (Akademikerförbundet SSR 2015; 

Korrespondensgymnasiet 2014; Sveriges Skolkuratorers Förening 2013). Skolkuratorn har 

även vissa lagar att förhålla sig till, där sekretess är en stor del (Sveriges Skolkuratorers 
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Förening 2013). Vidare ansvarar kuratorn för att göra regelbunden omvärldsbevakning och 

vara uppdaterad inom aktuell utveckling och forskning. Därtill krävs även uppdatering 

gällande ny lagstiftning, nya metoder och sociala medier (Akademikerförbundet SSR 2015; 

Sveriges Skolkuratorers Förening 2013). Arbetsbeskrivningarna påvisar att kuratorn behöver 

uppdateras gällande barn och ungdomars utveckling och situation i samhället 

(Akademikerförbundet SSR 2015; Korrespondensgymnasiet 2014; Sveriges Skolkuratorers 

Förening 2013). 

 

Enligt tidigare forskning menar både Backlund (2007) och Isaksson och Larsson (2012) att 

samtal är skolkuratorns främsta verktyg, vilket även Korrespondensgymnasiets kurator anser 

utgör en stor del av arbetsuppgifterna. Kuratorn menar samtidigt att uppdraget är 

förebyggande och främjande, vilket stämmer överens med arbetsbeskrivningarna. Backlund 

(2007) och Isaksson (2014) betonar även betydelsen av tydliga direktiv från arbetsledningen, 

där kuratorns arbetsbeskrivningar spelar en central roll. Arbetsbeskrivning med tydlig 

redogörelse av skolkuratorns uppdrag kan antingen hindra kuratorn från att använda andra 

metoder än samtal ansikte mot ansikte eller istället förutsätta att kuratorn använder 

kommunikationsmetoder som gör det möjligt att utföra sitt uppdrag. I och med att 

arbetsbeskrivningarna påvisar vikten av omvärldsbevakning, uppdatering och utveckling ökar 

skolkuratorns handlingsutrymme vad gäller alternativa kommunikationsformer.  

 

5.1.2 Arbetsmetoder 

Kuratorns olika arbetsmetoder gör det möjligt att inte bara möta skolans behov, utan även 

elevernas behov i sammanhanget där de befinner sig. Enligt arbetsbeskrivningarna ska 

kuratorn ha kunskap om olika arbetsmetoder, utifrån beprövad erfarenhet och evidens, vilka 

används i det dagliga arbetet för att möta skolans behov av psykosociala insatser. Det ska 

även finnas arbetsformer för att tidigt uppmärksamma elever som far illa. Därmed ställer 

arbetsbeskrivningarna krav på kommunikation, bemötande och relationer. För att uppnå dessa 

krav behövs passande arbetsmiljö, lokaler och utrustning. De kanaler som verksamheten 

erbjuder används för att aktivt kunna ta del av information och kuratorn ska även arbeta 

konstruktivt för hög effektivitet (Akademikerförbundet SSR 2015; Korrespondensgymnasiet 

2014; Sveriges Skolkuratorers Förening 2013).  

 

Utifrån vad som kan utläsas av ovanstående stycke föreligger det inget hinder för 

Korrespondensgymnasiets skolkurator att bedriva det elevkurativa arbetet med de alternativa 



 

 28 

kommunikationsformerna som verktyg. Arbetsbeskrivningarna påvisar dessutom att det är 

viktigt att möta elevernas behov i det sammanhang de befinner sig. Tidigare forskning menar 

därför att mejl och sms ofta används för att initiera en klientkontakt med ungdomar (Mishna 

et. al 2012; Reamer 2013). Det framgår heller inte vilka kanaler som ska användas för att 

bedriva verksamheten och därför kan de alternativa kommunikationsformerna användas utan 

motsättning till arbetsbeskrivningarna. Trots att de alternativa kommunikationsformerna inte 

utgör något hinder för de elevkurativa samtalen, kan arbetsmetoden vara ett hinder när det 

gäller samverkan. Frågan vi ställer oss är huruvida skolkuratorn kan utföra alla sina 

arbetsuppgifter via de alternativa kommunikationsformerna.  

 

5.2 Skolkuratorns och elevers uppfattning av kuratorsamtal online 

Nedan besvaras frågeställningen: Hur uppfattar kurator och elever kuratorsamtal online? 

Temat är uppdelat i tre olika kategorier: skolkuratorns utgångspunkt, praktiskt genomförande 

samt erfarenheter och upplevelser kring kommunikationen.  

 

5.2.1 Skolkuratorns utgångspunkt 

Kuratorn säger att skolhälsan arbetar mot samma mål som skolans övriga verksamhet, det vill 

säga att eleverna ska klara gymnasieskolan med godkända betyg. Kuratorn berättar även att 

elever med särskilda behov är överrepresenterade på skolan. Hos kuratorn är dock elever med 

särskilda behov och elever som gör en elitsatsning representerade till lika stor del. Vidare 

menar kuratorn att det inte är eleven som ska anpassa sig till skolan. Det är istället skolans 

verksamhet och personal som ska anpassa sig efter elevens behov, där bemötandet spelar en 

central roll. Caroline anser att det krävs engagemang och förmåga av kuratorn, för att anpassa 

kommunikationsformerna efter de enskilda eleverna. Caroline menar vidare att det är viktigt 

att kuratorn kan:  

 

[...] se vilka kommunikationsmönster man har. Gillar man att se varandra eller tycker 
man att det är jobbigt. Vill man hellre prata i telefon eller vill man bara ha mejlkontakt. 

 

För kuratorn ser dagarna väldigt olika ut, vilket är typiskt för socialt arbete. Kuratorn menar 

att yrket genomgående innebär att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på fyra nivåer: individ-, 

grupp-, organisations- och samhällsnivå. Kuratorn förklarar att socionomer: 

 
[...] är specialister på att vara generalister, för vilka andra är det idag? Det är ju inte så 
många. Vi har specialiserat oss så mycket att vi bara ser vår lilla tårtbit. Och kanske är 
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vi de få som ser hela individens situation från individ till och med samhälle och det 
påverkar vårt arbetssätt.  

 

Carolines citat kan tolkas som att det är kuratorns uppgift att anpassa sitt arbetssätt efter varje 

enskild elev. Här är det av vikt att möta klienten där den befinner sig (Mishna et al. 2012), 

vilket enligt Reamer (2013) innebär att de professionella bör använda metoder som är 

naturliga för ungdomar såsom sms. Då kuratorn arbetar både med elever med särskilda behov 

och elever som gör elitsatsning måste hennes arbetssätt även anpassas därefter. Det gör att 

kuratorn behöver använda sig av ett varierat arbetssätt vilket i likhet med Mishna et al. (2012) 

innebär att Internet har bidragit till en förändring vad gäller professionella relationer och 

möten med klienter. Giffords (1998) menar att Internet är ett verktyg som kan bistå 

socialarbetare i mötet med klienter medan LaMendola (2010) påvisar vikten av att skapa nya 

former för mötet mellan människor utöver mötet ansikte mot ansikte. Kuratorn påtalar, genom 

sitt citat, vikten av att se individen i sitt samhälleliga sammanhang. Enligt Payne (2008) krävs 

det en medvetenhet om samhället och de kommunikationsmetoder som Internet genererar i 

arbetet med ungdomar. Därav kan Internet tolkas som en del av elevernas samhälle som på 

olika sätt kan användas i kommunikationen med kuratorn. Hur Internet används beror dock 

även på omständigheter kring elevens eventuella funktionsnedsättning. Exempelvis kan 

synnedsättning innebära att kommunikationen uteslutande behöver ske via röstsamtal, vilket 

kuratorn berättar att skolan måste anpassa sig till och bemöta. Även den kontext där elevens 

eventuella elitsatsning görs påverkar hur Internet kan bistå kuratorn i sitt elevkurativa arbete. 

Exempelvis kan elitutövarens tillgänglighet till Internet i det land satsningen genomförs vara 

en aspekt som påverkar hur Internet kan användas i deras elevkurativa möten.  

 

5.2.2 Praktiskt genomförande 

Enligt informanterna initieras kuratorsamtalen vanligtvis genom elevens mentor. En av 

eleverna tog dock kontakt med kuratorn på eget initiativ. Enligt kuratorn är samtalen alltid på 

frivillig basis och förutsätter elevens samtycke, med eller utan kuratorns motivationsarbete. 

Informanterna berättar att det finns olika sätt att kommunicera genom alternativa 

kommunikationsformer och i den första mejlkontakten bestäms vilken metod som 

fortsättningsvis ska användas: sms, telefonsamtal, videosamtal, chatt eller mejl. Kuratorn har 

erfarit att mejl används mer sällan medan den vanligaste metoden är videosamtal. Vid 

videosamtal möts de i ett digitalt klassrum på Internet där de hör och ser varandra med 

möjlighet att använda chatt, whiteboard, pods och dela skärm. Caroline och Emma säger att 
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de oftast använder videosamtal för att kunna se kuratorn, då det känns mer som ett riktigt 

samtal och främjar skapandet av en relation. Anna anser att videosamtal möjliggör en visuell 

dimension genom möjligheten att dela skärm och dokument. Hon menar att det därmed 

behövs en dator, internetuppkoppling och kamera om man vill synas. Anna förklarar att: “[...] 

det har man ju innan man börjar skolan om man säger så, det är ju modernt samhälle idag det 

är ingen bush man lever i [...].” Kuratorn uppger att de elever som saknar utrustning kan låna 

det av skolan, vilket dock är sällsynt. Enligt Caroline och Bill behövs däremot ingen dator för 

att genomföra kommunikation online. Genom mobiltelefon med internetuppkoppling har 

eleverna tillgång till de verktyg som behövs för att genomföra kommunikationen. Anna säger 

att samtal även kan genomföras på skolan, något som Bill och David har erfarenhet av. Bill 

genomförde sitt första samtal på skolan och upplever att det gynnade relationen och 

förtroendet mellan honom och kuratorn. Av praktiska skäl kommunicerar de ofta via chatt, 

vilket han upplever tar längre tid än att prata. David använder sig däremot mestadels av 

telefonkontakt, något han tycker har fungerat bra. Caroline anser att sammanhanget är 

avgörande för vilken kommunikationsform som används vid samtal med kuratorn.  

 

Utvecklingen av Internet och teknologin har bidragit till nya möjligheter för kommunikation. 

Text-, röst- och videosamtal kan därmed användas som komplement till det traditionella 

mötet ansikte mot ansikte (Dijk 2012). Det elevkurativa arbetet på Korrespondensgymnasiet 

använder dessa alternativa kommunikationsformer som verktyg vid samtal, eftersom det 

föreligger ett geografiskt avstånd mellan skolkurator och elever. Barnett (2005) menar dock 

att alla klienter inte har tillgång till dessa arbetsformer. De klienter med störst behov av 

samtal har sällan någon internetuppkoppling eller de tekniska hjälpmedel som behövs för att 

kunna genomföra samtal online. Utifrån detta kan det tolkas som att alla inte har tillgång till 

dessa metoder på grund av ekonomiska skäl. Trots att Anna i sitt citat menar att alla i dagens 

samhälle har en dator, är det inte alltid så. På Korrespondensgymnasiet finns möjlighet att 

låna en dator om eleven inte har någon. På så sätt försöker Korrespondensgymnasiet förhindra 

att alla inte har samma tillgång till de tekniska hjälpmedel som är en förutsättning för studier 

och kuratorsamtal på skolan. Frågan som fortfarande kvarstår är om det upplevs 

stigmatiserande för dessa elever att behöva låna dator när det i samhället är så självklart med 

denna tillgång och hur eleverna får reda på att skolan kan låna ut sådan utrustning. Det kan 

vara så att dessa elever inte söker sig till skolan från första början då de inte har tillgång till 

internetuppkoppling och datorutrustning. 
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5.2.3 Erfarenhet och upplevelse kring kommunikationen 

De alternativa kommunikationsformerna är enligt kuratorn enbart verktyg som möjliggör 

kommunikation online. Därmed bidrar de till ett nytt sätt att tänka där traditionell struktur 

utmanas. Informanterna upplever till en början en ovana att kommunicera genom dessa 

metoder, men menar att det känns mer naturligt att samtala via de alternativa 

kommunikationsformerna när vana uppstått. Kuratorn menar att sin ovana vid datorn och 

generationsskillnader mellan kurator och elev kan bli en begränsning i samtalet: “Det känns 

många gånger som myndigheter och vuxenvärlden ligger så långt efter.” Kuratorn anser att 

det som vuxna uppfattar som framtiden, det ovanliga och märkliga, är vardag för ungdomar. 

Bill menar att det känns likadant att genomföra samtal ansikte mot ansikte som via Internet. 

Det viktigaste för honom är att få kontakt med kuratorn:  

 
[...] jag tycker inte alls det är jobbigt personligen... Det fungerar vilket som så länge jag 
får kontakt med kuratorn och kan prata med henne [...]. Så det är inga problem alls.  

 

En god inställning och stark vilja till att prata med kuratorn redan innan första samtalet tror 

David medför att det inte spelar någon roll för deras relation om det första samtalet sker 

ansikte mot ansikte, via telefon eller mejl. Det viktigaste anser även David är att 

kommunicera med kuratorn över huvud taget och därför spelar det ingen roll vilken 

kommunikationsmetod som används. Enligt honom genomförs samtal mellan kurator och elev 

i professionellt syfte och handlar om ett utbyte av information. David upplever att dessa 

samtal därför sker utan känslomässig kontakt vilket han tycker är en anledning till att 

kommunikationsmetoden inte spelar någon större roll.  

 

Bills citat kan tolkas, i likhet med Barnett (2005), som att mötet online är likvärdigt det 

traditionella mötet ansikte mot ansikte. Samtidigt påvisar resultatet att informanterna även 

tycker att det till en början kan kännas ovant med de alternativa kommunikationsformerna och 

att det känns naturligt först efter vana uppstått. Det visar att det råder viss oenighet om hur de 

alternativa kommunikationsformerna uppfattas. Professionell kommunikation används enligt 

Eide och Eide (2006) inom yrkesutövning. Därmed innebär den professionella 

kommunikationen som sker vid elevkurativa samtal på Korrespondensgymnasiet att kuratorn 

är expert. I sin professionella roll besitter kuratorn makt att ställa krav på hur 

kommunikationen ska ske. Glasheen, Campbell och Shochet (2013) påvisar i sin studie att 

skolkuratorer kan överväga att använda Internet som kommunikationsmedel om de känner sig 
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bekväma med att hantera de etiska, juridiska och privata dilemman som tillkommer med 

kommunikationsformen. Enligt kuratorn på Korrespondensgymnasiet är det istället kuratorns 

uppgift att vara uppdaterad och kunna hantera de medel som det finns behov av i samhället. 

Istället för att se de alternativa kommunikationsformerna som skrämmande kan kuratorns 

uttalanden tolkas som att det är professionens uppgift att möta utmaningar för att utveckla sin 

yrkesroll och den professionella kommunikationen med klienten.  

 

5.3 Kommunikativa möjligheter och begränsningar 

I det följande besvaras frågeställningen: Vilka kommunikativa möjligheter och begränsningar 

finns med ett internetbaserat kuratorstöd? Temat är uppdelat i kategorierna tillgänglighet, 

valfrihet och arbetsallians.  

 

5.3.1 Tillgänglighet 

Bill, Caroline och David menar att kuratorsamtal via Internet är flexibelt och innebär en frihet 

utan att vara geografiskt bunden. Eleverna anser att kommunikationen blir mer tillgänglig via 

Internet, då de vid möte med kuratorn ansikte mot ansikte hade behövt genomföra långa, 

kostsamma och tidskrävande resor. Caroline säger att: 

 
[...] det måste ju ändå vara så att kuratorn är tillgänglig på distans eftersom att vi 
pluggar just på distans, annars så är det ju ganska löjligt att man skulle behöva åka dit 
[...] när jag är distanselev.  

 

Flexibiliteten uttrycker Caroline innebär att själv få bestämma när och hur samtalen ska 

genomföras. Bill nämner att även internetanslutning i mobiltelefonen underlättar 

kommunikationen. Variationen av metoder menar informanterna innebär att det finns ett 

lämpligt alternativ till varje situation, då olika sätt passar olika personer och olika tillfällen. 

Enligt kuratorn handlar det om att våga tänka om och byta spår för att kunna anpassa sig till 

elevens livssituation. Kommunikation online ger möjlighet för eleven att själv bestämma 

vilket kommunikationssätt som ska användas och huruvida samtalen ska ske med eller utan 

kamera. Anna och Caroline uttrycker att det även kan uppkomma störningar i samtalen när 

Internet och tekniska verktyg används vid kommunikation. Kuratorn förklarar att den tekniska 

problematiken exempelvis innebär fördröjningar och att det hänger sig. Informanterna 

beskriver dessa störningar som frustrerande, irriterande och tröttsamma. Samtal genom 

alternativa kommunikationsformer kan innebära en förhöjd risk för obehöriga att ta del av 

känsligt material, vilket kuratorn och David menar äventyrar sekretessen.  
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Genom sitt citat påvisar Caroline vikten av att skolkuratorn finns tillgänglig på distans i och 

med att deras utbildning genomförs på distans. Det kan tolkas som att skolan formar ramen 

för vilka kommunikationsformer som måste finnas tillgängliga, vilket ger skolan och 

skolkuratorn ett ansvar. Elevernas känsla av flexibilitet och tillgänglighet till olika sätt att 

kommunicera kan tolkas som att skolkuratorn har förmåga att använda olika medium som 

enligt Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske 1997; Shannon & Weaver 1949) 

används som verktyg för att överföra signalen mellan sändare och mottagare. I resultatet 

framkommer att olika medium passar olika personer och olika tillfällen vilket kan bero på 

individens livssituation men även på innehållet i det sända meddelandet. Enligt Shannon och 

Weavers kommunikationsmodell (Fiske 1997; Shannon & Weaver 1949) innebär 

användandet av mekaniska medier att tekniska problem kan uppstå. Trots den variation och 

tillgänglighet av medium som informanterna beskriver kan tekniska problem medföra att 

eleverna inte har möjlighet att använda alla de alternativa kommunikationsformerna som 

erbjuds.  

 

I och med att Internet används inom det sociala arbetet vid rådgivning, har det bidragit till 

utmaningar i förhållande till etik (Reamer 2013). Den ökade användningen av Internet 

genererar större risk för intrång. Därmed ställs det högre krav på professionen och datorns 

säkerhetssystem för att kunna skydda klienter och sekretessbelagda uppgifter (Menon & 

Miller-Cribbs 2002). Att sekretessen kan äventyras vid de alternativa 

kommunikationsformerna är något som kurator och David är medvetna om. Det kan funderas 

kring hur medvetenheten om intrångsrisken påverkar de elevkurativa samtalen. Eleverna 

kanske inte vågar diskutera allt som de önskar på grund av den osäkerhet de känner inför 

systemet. De alternativa kommunikationsformerna kan därmed ses som för tillgängliga i och 

med att sekretessen kan äventyras. Trots de etiska bekymmer som uppkommer genom 

Internet menar Reamer (2013) att de yrkesverksamma inte bör undvika Internet i sitt arbete 

utan istället utmana den traditionella praktiken för att hitta nya arbetsformer. Kuratorn har 

därmed inte enbart ansvar att tillgodose eleverna med olika kommunikationsalternativ utan 

även ett ansvar att agera utifrån den medvetenhet som finns kring Internets etiska dilemman.  

 

5.3.2 Valfrihet 

Kuratorn menar att tröskeln till elevkurativa samtal är lägre vid de alternativa 

kommunikationsmetoderna, eftersom eleverna endast behöver skicka iväg ett mejl. Även 
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eleverna upplever att det ställs mindre förväntningar på dem när samtalen sker på distans. 

David upplever samtalen som fria och anpassade till eleven medan Anna menar att det krävs 

ärlighet och ömsesidig respekt, vilket hon tycker blir är lättare utan fysisk närvaro. Anna 

menar också att det blir mindre pinsamt att ha samtal via datorn, då hon därmed slipper gå 

genom hallar och bli dömd på vägen till kuratorn. Att eleverna själva får välja om de vill 

använda kamera eller inte samt valfriheten att välja kommunikationsmetod, är något eleverna 

upplever som positivt. Vad gäller chatt poängterar kuratorn att den genomförs här och nu 

vilket gör det möjligt att tidsmässigt synkronisera samtalet. Bill anser att chatten vidare 

innebär en större öppenhet då det ibland kan kännas svårt att öppna sig vid samtal ansikte mot 

ansikte. Samtal via chatt ger ingen direkt respons och upplevs vara mer fria, vilket Bill 

förklarar genom att säga:  

 
[...] för om man träffas i person så känns det väl mer att man måste ändå ha någonting 
att berätta, skulle jag säga. Medan i chatten så behöver du inte [...] alltid prata om något 
speciellt problem [...].  

 

Enligt Caroline och David kan det däremot uppstå missförstånd vid röstsamtal. Vad gäller 

mejlkontakt upplever de den som ensidig, vilket kan leda till misstolkningar. Även kuratorn 

menar att det kan uppstå missförstånd vid enbart skriven kommunikation på grund av att 

dessa kommunikationssätt är statiska och saknar aktuell kontext. Det ställs därför större krav 

på tydlighet vid skriven kommunikation. David påvisar vikten av tydlighet då han säger att: 

 
[...] om jag har en mening att säga och jag mejlar den till någon på en e-post då står det 
ju skrivet svart på vitt och då är det ju väldigt många sätt att tolka den här meningen på.  

 

Gibson och Cartwright (2014) menar att text är en bekväm uttrycksmetod för ungdomar och 

att de därmed känner kontroll över relationen (ibid.). Kontrollen kan bero på att eleverna 

behärskar de alternativa kommunikationsmedlen på grund av vana. Eleverna använder dessa 

metoder i sin vardag och upplever därför inte förväntningarna som stora. Utifrån Shannon och 

Weavers kommunikationsmodell avgörs ett mediums egenskaper av vilka koder signalen kan 

sändas genom. Koderna utgör en kultur där dess medlemmar är medvetna om kodernas 

betydelse (Fiske 1997). Därmed kan skriven kommunikation tolkas som ett medium där 

elevernas vana avgör hur kommunikationsmetodens koder hanteras och upplevs. 

Medvetenheten om dessa koder ligger således till grund för elevernas val att kommunicera 

genom text. För att kuratorn och eleverna ska kunna tillgodogöra sig meddelandet krävs dock 

gemensamma koder, vilket är avgörande för en fungerande kommunikation. Enligt tidigare 
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forskning upplever ungdomar det lättare att skriva om känsliga ämnen över Internet än vid 

samtal ansikte mot ansikte (King et al. 2006). Detta bekräftar även Bill då han berättar att det 

känns mer öppet via chatt än vid samtal ansikte mot ansikte. Bill menar att samtal via chatt är 

mer fria och påvisar i sitt citat att det påverkar samtalen med kuratorn då han inte upplever 

förväntningar på sig eller krav att prestera. Tidigare forskning menar dock att skriven 

kommunikation även innebär att missförstånd kan uppkomma (King et al. 2006). Davids citat 

kan tolkas som att det blir viktigt att vara tydlig i skriven kommunikation för att på så sätt 

kunna undvika missförstånd, då skriven text kan tolkas på många sätt av mottagaren. Den 

valfrihet som eleverna uttrycker att de har då de får välja kommunikationsmetod är något de 

upplever som positivt. Det kan dock tolkas som att det råder delade meningar om huruvida 

missförstånd kan uppkomma i vissa fall, då olika informanter uppmärksammar begränsningar 

respektive möjligheter med skriven kommunikation. I och med den valfrihet som finns mellan 

de olika kommunikationsmetoderna kan det uppfattas märkligt att eleverna väljer att använder 

sig av dessa trots de brister som upptäckts.  

 

5.3.3 Arbetsallians 

Kommunikationsmetoderna gör kuratorn tvungen att skapa en relation till eleven för att 

bibehålla deras arbetsallians, då det föreligger ett geografiskt avstånd mellan dem. Enligt 

kuratorn avgörs relationen alltid av bemötandet och förmågan att använda sig själv och 

upptäcka hur kurator och elev kan komplettera varandra. Emma förklarar att kuratorns 

bemötande påverkar deras fortsatta arbetsallians. Kuratorn måste möta eleven där den är 

beredd att bli mött och därigenom skapas förutsättningar för ett fritt samtal i en relation där 

eleven känner sig trygg och avslappnad. Tyngre problem och trauman kan enligt Bill däremot 

vara exempel på saker som kräver tydligare kontakt genom ett personligt möte. Informanterna 

menar även att skriven kommunikation tar längre tid och kräver mer betänklighet. Bill hävdar 

därmed att en förtroendefull relation tar längre tid att utveckla via chatt än i ett personligt 

möte, vilket innebär en svårighet för kuratorn att föra samtalet framåt. Det innebär även att 

det tar längre tid att få respekt för kuratorn. Eleverna beskriver att de spontana dagliga mötena 

med kuratorn försvinner vid alternativa kommunikationsformer, då de endast möts under 

planerade omständigheter. Vid kommunikation på distans uppstår därmed krav att få ut så 

mycket som möjligt av varje samtal. Emma påvisar att arbetsalliansen är annorlunda vid 

alternativa kommunikationsformer eftersom: “[...] man känner ju varandra, fast man känner 

inte varandra i och med att man träffas lite konstigt.” Informanterna menar ändå att en bra 



 

 36 

kontakt kan ge en god relation trots att samtalen inte genomförs ansikte mot ansikte, 

exempelvis genom att våga vara öppen. Emma menar vidare att: 

 
[...] det är lättare att prata med någon som man har en relation till och känner, alltså 
någon man vet vem det är för [...] man pratar om personliga saker och då behöver man 
ju på något sätt ha ett förtroende.  

 

Kuratorn säger att: “[...] det här sättet att jobba på, säkerställer att det här blir på en frivillig 

basis [...].” Kuratorn påtalar att makt inte förekommer i lika stor utsträckning vid samtal på 

distans i och med att eleven har större frihet att bestämma över kontakten. Detta arbetssätt får 

kuratorn att tänka annorlunda, jämfört med samtal ansikte mot ansikte, för att kunna ge eleven 

stöd. Den fysiska frånvaron gör det exempelvis omöjligt för kuratorn att hämta en elev i 

klassrummet, vilket kan begränsa handlingsutrymmet. Det bidrar därmed till reflektion över 

aspekter som makt, obalans, etik, frivillighet, arbetsallians mellan parter och medvetenhet om 

yrkesutövningen. Vad gäller makt menar kuratorn att: “Vi vill inte kännas vid att vi har den 

makten som vuxna för vi tror inte att det ska behöva spela någon roll, men den finns ju där 

outtalat.”  

 

Barnett (2005) menar att det krävs en medvetenhet om hur relation skapas i samtal ansikte 

mot ansikte för att veta hur en motsvarande relation kan skapas via Internet. Dowling och 

Rickwoods (2014) studie visar att kuratorer upplever det svårt att skapa arbetsallians via 

Internet men att den är nödvändig för att bibehålla klienternas engagemang. Kuratorn på 

Korrespondensgymnasiet nämner att relationsskapande är viktigt på grund av den geografiska 

distans som föreligger. Därigenom identifierar kuratorn en betydelsefull skillnad mellan att 

möta klienten ansikte mot ansikte och online, vilket kan tolkas ligga till grund för kuratorns 

uppfattning av arbetsallians. Informanterna belyser vikten av att skapa relation som ger 

arbetsallians i det elevkurativa samtalet, eftersom mötet ofta utgör en känslig situation. Enligt 

Dijk (2012) bygger sociala relationer till stor del på mediala nätverk. Relationsbegreppet 

utgår mer från interaktionen mellan individer än individerna i sig (ibid.). På grund av att 

interaktionen sker via mediala nätverk kan det gynna relationen mellan kuratorn och eleverna 

eftersom de har en geografisk distans mellan sig och inte kan påverkas av varandra på samma 

sätt som om personer fysiskt möts. Eftersom kuratorn och eleverna endast möts under 

planerade omständigheter blir arbetsalliansens betydelse viktig för att de ska kunna interagera 

överhuvudtaget. Kuratorn menar vidare att detta sätt att kommunicera ger eleverna mer makt, 

då mötet alltid sker frivilligt. Utifrån kommunikationsteorin avgör kommunikationsmönstret 
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vem som har kontroll i relationen, vilket kan ge uttryck för makt (Payne 2008). Det kan 

diskuteras huruvida det är eleverna eller kuratorn som besitter den största delen av makten. 

Eleverna är å ena sidan vana vid de kommunikationsmetoder som används, vilket ger dem ett 

övertag. Å andra sidan agerar kuratorn i sin profession och har makt att tolka och styra 

samtalen. Både eleverna och kuratorn är beroende av varandra vilket gör att de båda besitter 

makt på olika sätt.  

 

5.4 Icke-verbala signaler 

Det följande avsnittet besvarar frågeställningen: Hur påverkas icke-verbala signaler när 

kommunikation sker online? Temat presenteras utifrån kategorierna kroppsspråk och röstläge. 

 

5.4.1 Kroppsspråk  

Caroline menar att den icke-verbala kommunikationen, såsom kroppsspråk och minspel, 

uteblir vid kommunikation utan kamera, vilket gör samtalet mindre levande. När kamera 

används saknas ändå den fysiska dimensionen av mötet, vilket försvårar kommunikationen. 

Utan fysisk närvaro blir samtalet opersonligt, det är svårt att vara öppen och det saknas 

möjlighet till fysisk beröring. Caroline känner därmed ett avstånd till kuratorn när Internet 

används som kommunikationsmetod. Informanterna menar även att det vid telefonsamtal 

förloras en stor del av den dimension som icke-verbal kommunikation ger, såsom 

kroppsspråk. Emma menar att det kan bli jobbigt att prata med någon hon inte ser, eftersom 

det ger svårighet att tolka och läsa av känslor. David säger att: “Den största delen av 

kommunikation sker inte över språket utan av tonen [...], kroppsspråket, ansiktsuttryck spelar 

i alla fall för mig en stor roll [...].”  

 

Enligt Nilsson och Waldemarsson (2007) användes de icke-verbala signalerna som 

komplement till verbal kommunikation och gör det lättare att kunna tolka känslor. 

Kroppsspråket är således en del av de icke-verbala signalerna och innehåller kroppsställning, 

kroppshållning och mimik (ibid.). Även eleverna beskriver att avsaknaden av kroppsspråk gör 

samtalet mindre personligt, vilket bidrar till att känslor i samtalet blir svårare att tolka och 

förstå. Det kan leda till att eleverna inte känner en personlig kontakt med kuratorn och 

medföra att de elevkurativa samtalen inte berör det faktiska problemet. Citatet av David visar 

även att kroppsspråket har en betydelse vid kommunikationen och är något som eleverna 

uppmärksammat kan vara en brist inom vissa alternativa kommunikationsformer. Dowling 

och Rickwood (2014) har kunnat konstatera att kuratorerna i deras undersökning anser att de 
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inte får lika mycket information av ungdomarna när de använder Internet som 

kommunikationsmedel i jämförelse med samtal ansikte mot ansikte. Det kan bero på att 

kroppsspråket till stor del uteblir och att det då kan vara svårt att få fram vad eleverna 

egentligen säger utan att missförstånd uppstår. De missförstånd som sker vid röstsamtal kan 

tolkas utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Enligt modellen kan semantiska 

problem uppstå som utgår från betydelsen av signalens symboler (Fiske 1997). I och med 

avsaknaden av kroppsspråk kan signalens symboler gå förlorade vilket kan ligga till grund för 

de missförstånd informanterna beskriver. 

 

5.4.2 Röstläge 

Anna anser att signaler kan tolkas genom röstens ljud, tonläge och pauser: “Man kan höra när 

en person ler, man kan höra när man skrattar till varandra, man kan höra när man är ledsen 

eller när man undviker någonting.” Eftersom telefonsamtal sker i en specifik kontext med 

konkreta tonlägen menar David att sannolikheten till ömsesidig förståelse ökar. Telefonsamtal 

ger samtidigt en möjlighet att direkt korrigera eventuella missuppfattningar. Caroline 

förklarar att muntlig kommunikation ger större möjlighet att uttrycka sig bättre och vara mer 

spontan än vid skriftlig kommunikation. David upplever att telefonsamtal även avslutas 

plötsligt och ger en omedelbar tomhet snarare än en gradvis.  

 

I likhet med tidigare forskning upplever eleverna en svårighet att uttrycka känslor vid skriven 

kommunikation (King et al.). Detta kan ses utifrån Nilsson och Waldemarsson (2007) och 

Brännlund (2007) som menar att icke-verbal kommunikation, förutom kroppsspråket, även 

sker vokalt vilket innefattar röstens pauser, betoningar och tonläge. Därmed beror svårigheten 

att uttrycka känslor inte enbart på avsaknad av kroppsspråk utan även på grund av att röstens 

dimension går förlorad. När betydelsen inte når mottagaren påverkas även kommunikationens 

effektivitet. Enligt Fiske (1997) uppstår effektivitetsproblem beroende på hur effektivt den 

mottagna betydelsen påverkar kommunikationen i avsedd riktning. Röstläget kan hjälpa 

informanterna att förstå det sända meddelandet i och med att röstsamtal sker i ett tidsbestämt 

sammanhang, vilket tydliggörs i citatet av Anna. Därmed belyser informanterna vikten av ett 

sammanhang vid kommunikation, vilket Nilsson och Waldemarsson (2007) anser bidrar till 

att främja eller hämma ett samtal. Det kan tolkas som att kommunikationen mellan kuratorn 

och eleverna på Korrespondensgymnasiet sker på olika abstraktionsnivåer, där skriven 

kommunikation genom ger minst förståelse och samtal ansikte mot ansikte ger bäst 

förutsättningar att förstå varandra.  
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5.5 Sammanfattning av studiens resultat 

Resultatet påvisar att det i arbetsbeskrivningarna inte framgår vilken kanal som ska användas 

i de elevkurativa samtalen. Arbetsbeskrivningarna utgör därför inget hinder för användandet 

av de alternativa kommunikationsformerna. Det framkommer i intervjuerna att det finns 

många olika metoder för kommunikationen online: mejl, sms, chatt, röstsamtal och 

videosamtal. Informanterna menar att vana spelar stor roll för hur kuratorsamtal online 

uppfattas. Eleverna upplever möjligheten att få kontakt med kuratorn viktigare än med vilka 

metoder samtalen sker. De alternativa kommunikationsformerna innebär både möjligheter och 

begränsningar vid internetbaserat kuratorstöd. Informanterna menar att relationen mellan 

kurator och elev blir än mer viktig när de endast träffas under planerade omständigheter. De 

icke-verbala signalerna har stor betydelse för informanternas möjlighet att tolka varandra. Det 

framkommer därmed att de olika alternativa kommunikationsformerna skiljer sig åt, beroende 

på hur närliggande de är det traditionella samtalet ansikte mot ansikte.  
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6 Avslutande diskussion  
Nedan följer uppsatsens avslutning. Följaktligen görs en summering av uppsatsens syfte, 

teori, metod samt resultat och analys för att ge en kontext till kommande diskussion. Därefter 

diskuteras uppsatsens metod och resultat under var sin rubrik. Diskussionen bygger på 

uppsatsens tidigare framställning och de funderingar kring fenomenet kommunikation online 

som uppkommit under uppsatsprocessen. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning om 

ämnet.  

 

6.1 Summering 

Syftet med studien har varit att undersöka hur socialt arbete bedrivs online. Studien har 

undersökt skolkuratorns förståelse av socialt arbete via Internet och elevers erfarenheter av 

kontakt med skolkuratorn online. Därutöver har skolkuratorns arbetsbeskrivningar använts för 

att få en vidare förståelse av yrkets åligganden. Genom studien har vi besvarat hur kurator och 

elever uppfattar kuratorsamtal online, vilka kommunikativa möjligheter och begränsningar det 

finns med ett internetbaserat kuratorstöd, hur icke-verbala signaler påverkas när 

kommunikation sker online samt vilket utrymme det finns för elevkurativa samtal online i 

skolkuratorns arbetsbeskrivningar. Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av 

kommunikationsteorin genom Shannon och Weavers kommunikationsmodell samt icke-

verbal kommunikation. Studiens frågeställningar besvaras genom en fallstudie av 

Korrespondensgymnasiet, en distansskola. I studien används kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med Korrespondensgymnasiets kurator och fem elever som tidigare haft kontakt 

med kuratorn. Därtill görs en dokumentanalys av skolkuratorns tre arbetsbeskrivningar. 

Resultatet påvisar att det finns både begränsningar och möjligheter med de alternativa 

kommunikationsformerna. Den huvudsakliga upptäckten är dock att de alternativa 

kommunikationsmetoderna kan utgöra ett alternativ till den traditionella kommunikationen 

ansikte mot ansikte. Det beror till största delen på att eleverna anser det viktigare att få 

kontakt med kuratorn än hur kontakten sker. Arbetsbeskrivningarna utgör inte heller något 

hinder med att genomföra de elevkurativa samtalen online.   

 

6.2 Metoddiskussion 

Kontakten till de elever som intervjuats har förmedlats av skolkuratorn. På grund av rådande 

sekretess utgjorde detta sätt det enda alternativet att nå eleverna. Därmed förelåg ingen 

möjlighet att styra vilka elever som tillfrågades om deltagande i studien. Kuratorns makt att 
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avgöra vilka elever som tillfrågades kan ha påverkat uppsatsens resultat då kuratorn hade 

möjlighet att välja de elever som framställer skolan i god dager. Därigenom kan uppsatsens 

frågeställning som berör begränsningar med kommunikation online ha fått ett bristande svar. 

Att eleverna däremot berättat om begränsningarna under intervjusituationen påvisar att 

kuratorns selektion av informanter inte nödvändigtvis gett uppsatsen ett missvisande resultat. 

Vi hade för avsikt att genomföra intervjuerna via videosamtal för att det ligger närmast ett 

vanligt samtal. Anledningen till att vi även gjorde intervjuer via röstsamtal beror på att alla 

elever inte var bekväma med att använda kamera. Genom videosamtal och röstsamtal kunde 

vi kommunicera så som eleverna är vana vid på Korrespondensgymnasiet. Vi upplever dock 

att det till viss del kan ha bidragit till missförstånd, då vi inte innehar samma vana som 

eleverna. Det gav oss samtidigt en inblick i och praktisk erfarenhet av det fenomen vi 

studerat, vilket gynnat mottagandet av informanternas utsagor och därmed även 

framställningen av studien. 

 

Under intervjuerna uppmärksammades att informanternas fokus till stor del var riktat mot 

skolan och den pedagogiska aspekten istället för de elevkurativa samtalen, vilket resulterat i 

att vi behövt selektera datamaterial. Då intervjuerna samtidigt genererat användbart 

datamaterial för studiens syfte har det dock inte upplevts som en avgörande begränsning. Det 

kan sålunda ifrågasättas huruvida studien skulle fått ett annat resultat om informanterna 

tillhört en annan verksamhet än skolan. I och med upptäckten att kommunikation online kan 

användas vid samtal kan det vidare diskuteras om kommunikationen online går att överföra 

till andra verksamheter inom socialt arbete. Vad gäller generalisering till andra skolor uppstår 

problematik då Korrespondensgymnasiet är landets enda distansskola. Däremot kan resultatet 

bli användbart när eventuella framtida distansskolor uppkommer och 

Korrespondensgymnasiet kan därigenom fungera som en föregångare liksom även vår studie 

av fenomenet. 

 

6.3 Resultatdiskussion 

Vi har upptäckt att de alternativa kommunikationsformerna inte bara innefattar 

kommunikation online, då även telefonkontakt är en stor del av samtalen. Därmed kan 

samtalen genomföras även utan internetuppkoppling. Enligt eleverna används mobiltelefonen 

idag som en dator vilket leder till att eleverna vanligtvis är uppkopplade i det vardagliga livet. 

När eleverna berättar om deras samtal med kuratorn förklarar de att de pratar, oavsett vilken 

kommunikationsmetod som används. Det tyder på att de inte upplever den alternativa 
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kommunikationen som konstig utan likvärdig samtal ansikte mot ansikte. Informanterna 

ställde sig därför frågande till vår åtskillnad av de olika kommunikationsformerna. Samtidigt 

framkommer det att eleverna benämner andra skolor och det traditionella 

kommunikationssättet som det vanliga, vilket indikerar att de trots allt upplever 

kommunikation online som något ovanligt. Under framställningen av resultatet uppkom 

funderingar kring sekretess. Kurator och elever använder ibland mejl och sms för att 

kommunicera. Hur hanteras sekretessen i dessa fall, då Internet utgör en stor risk för intrång 

av obehöriga? Vem ställs ansvarig i de fall känsliga uppgifter exponeras och hur hanteras det? 

Vi ställer oss även frågande till hur samverkan är möjlig när samtycke från eleven inte 

föreligger. Det för oss vidare till frågan hur samverkan fungerar över kommungränser under 

dessa premisser. Då avstånd föreligger ställer det även krav på kommunerna att behärska de 

alternativa kommunikationsmetoderna för att samverkan ska kunna ske på ett fördelaktigt sätt.  

 

Informanterna påtalar att det viktigaste för dem är kontakten till kuratorn och att det därför 

inte spelar någon roll för dem hur kontakten sker. Det kan dock innebära att samtal genomförs 

utan att mötena blir produktiva. Eleverna menar emellertid att en god relation med kuratorn är 

en förutsättning för att kontakten ska fortlöpa. Utan möjligheten att genomföra samtal via 

alternativa kommunikationsformer skulle eleverna på Korrespondensgymnasiet helt gå miste 

om det elevkurativa stödet. Därför är både kuratorn och eleverna måna om att en god relation 

skapas i samtalen och genom en god relation uppstår potential till produktiva möten. 

Korrespondensgymnasiet och de kommunikationssätt de använder fyller en funktion för 

samhället i och med att det möjliggör både skolgång och elevkurativt stöd för elever som 

annars inte hade haft samma möjlighet. Korrespondensgymnasiet har således en 

kompletterande funktion, för att möta alla individers olika behov. Socialt arbete online kan 

därmed användas som ett alternativ till det traditionella mötet ansikte mot ansikte. 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Under uppsatsens gång har det uppkommit funderingar över kontexter och ämnesområden 

utanför uppsatsens avgränsningar. Dessa utgör förslag på fortsatt forskning där både 

användning av Internet och skolkuratorns yrkesroll utgör lämpliga områden att studera, på 

bredd likväl som djup inom fältet för socialt arbete. Vad gäller skolkuratorn framkommer i 

studiens tidigare forskning att det hittills gjorts begränsat med forskning kring skolkuratorn 

(Isaksson 2014; Isaksson & Larsson 2012). Därför upplever vi att all fortsatt forskning om 

skolkuratorn kan vara till nytta för det sociala arbetets utveckling, både för professionen och 
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klienter. I uppsatsen belyses att Internet blir en allt större del av vår samtid (Dijk 2012; 

Eliasson 2005), vilket gör det relevant att undersöka forskningsfrågor kring förekomsten av 

Internet och teknik i socialt arbete. Det kan ifrågasättas huruvida Internet är tillgängligt för 

alla och vilka konsekvenser avsaknaden av Internet kan ge. Internet genererar ytterligare 

möjligheter än de alternativa kommunikationsformer som studien undersöker, exempelvis 

sociala medier. Det är även aktuellt att undersöka internetanvändning inom andra områden för 

fältet socialt arbete, såsom socialtjänst, missbruksvård etc. I och med att Internet 

implementeras ökar möjligheten att utvärdera verksamheter där Internet har och kan få en 

betydande plats ur både ett välfärdsperspektiv, organisationsperspektiv, professionsperspektiv 

och klientperspektiv.  
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Bilaga 1: Informationsbrev till informanter 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under 

våren ska vi skriva c-uppsats och vänder oss därför till dig. Vår uppsats handlar om 

kommunikation online. Genom en fallstudie av Korrespondensgymnasiet vill vi ta reda på hur 

alternativa kommunikationsformer fungerar. Vi önskar intervjua skolkuratorn och elever som 

tidigare haft kontakt med skolkuratorn för att få en uppfattning om deras upplevelse av att 

genomföra samtal online.  

 

Intervjuerna beräknas göras via Adobe Connect eller Skype och tar runt 60 minuter. Vi har en 

önskan om att genomföra alla intervjuer under april månad. För att på bästa sätt kunna återge 

det du berättar spelas intervjun in för att sedan transkriberas. Ditt deltagande är helt frivilligt 

och kan när som helst avbrytas. I uppsatsen kommer du avidentifieras. Intervjun kommer 

enbart användas till denna studie och därefter förstöras.  

 

Ditt deltagande är värdefullt för oss och vi skulle vara tacksamma om du vill medverka. Har 

du frågor eller vill delta i studien når du oss via nedanstående uppgifter.  

 

Bästa hälsningar, 

Evelina Brolin & Malin Parde Peterson 

2015-04-02 

      

      

Evelina Brolin  Malin Parde Peterson   

Tel: XXXX-XX XX XX  Tel: XXXX-XX XX XX   

Mejl: xxxxxxx@student.lnu.se Mejl: xxxxxxx@student.lnu.se 

  

Handledare: 

Barzoo Eliassi 

Tel: XXXX-XX XX XX 

Mejl: xxxxxxxxxxxxx@lnu.se 



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide - Skolkurator  
 

Varför har du valt att arbeta på Korrespondensgymnasiet? 

Vad har du för utbildning och tidigare arbetserfarenheter? 

Hur länge har du arbetat som skolkurator?  

Beskriv en vanlig dag på ditt arbete! 

 

Beskriv hur ett samtal brukar gå till! 

Hur upplever du kommunikationen vid samtal? 

Vad spelar makt för roll i kommunikationen? 

Vilka kommunikationsformer brukar användas?  

Hur använder du dig själv och praktiska verktyg i kommunikationen online? 

Hur påverkar arbetssättet ditt professionella handlingsutrymme? 

Hur påverkas professionens åligganden av kommunikationsformen? 

Beskriv begränsningarna med att ha samtal via Internet? 

Berätta om en situation! 

Beskriv möjligheterna med att ha samtal via Internet?  

 Berätta om en situation!  

 

Anser du att det finns något vi glömt prata om under intervjun? 

 

 



 

 

Bilaga 3: Intervjuguide - Elever  
 

Ålder? 

Varför har du valt att studera på Korrespondensgymnasiet? 

Hur fick du kontakt med skolkuratorn?  

Över hur lång tid har du haft kontakt med skolkuratorn? 

 

Beskriv hur ett samtal brukar gå till! 

Hur genomförs kommunikationen (vilka medel används)?  

 Vad behövs för att genomföra samtalen? 

Hur kommer det sig att dessa används? 

Berätta om dina känslor innan respektive efter ett samtal? 

Vilka förväntningar upplever du ställs på dig? 

 Hur upplever du dessa? 

Hur hanteras känslor i samtalet? 

Vad betyder det för dig att kunna genomföra samtal via Internet? 

Beskriv begränsningarna med att ha samtal via Internet? 

Berätta om en situation! 

Beskriv möjligheterna med att ha samtal via Internet?  

 Berätta om en situation!  

 

Anser du att det finns något vi glömt prata om under intervjun? 


