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The aim of this study was to examine how school counselors work with the mental health of 

students in relation to social media, and how these methods may affect the relationship between 

the student and the counselor. In order to answer the purpose of the study, six semi-structured 

interviews were conducted. The respondents were school counselors at various upper secondary 

schools. The result was analyzed using Bourdieu’s theory of habitus, fields and capital and 

showed that the school counselors, in their professional role, generally have a negative attitude 

towards the students' use of social media. The school counselors have no education in how to 

work with the correlation between social media and mental health and the knowledge the school 

counselors have about social media, has been received in dialogues with the students. The 

majority of the school counselors stated that they do not work with this kind of issues, due to 

heavy workload, but that there is will to do so. In conclusion, a discussion about how to proceed 

with this result was presented.  
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Inledning 

Vi lever i en värld där stor del av interaktionen mellan människor sker i digital form. Oavsett 

om vi vill prata och interagera med det närmsta kontaktnätet eller skapa relationer med 

människor runt om i världen finns det mängder med alternativ på olika plattformar. I ett 

samarbete mellan misslyckad.se, ungdomar.se samt länsförsäkringar genomfördes 2017 en 

undersökning om hur ungdomar påverkas av sociala medier. I studien deltog ca 4000 ungdomar 

mellan 12–16 år. Resultatet visar att Snapchat, Instagram och Youtube är de sociala medier som 

används mest frekvent av ungdomarna. Studien visar att många ungdomar upplever att de får 

sämre självkänsla ju mer de använder sociala medier och ungefär hälften av flickorna som 

deltog i undersökningen uppgav att de inte känner sig nöjda med sin kropp, i jämförelse med 

andra (Misslyckad.se 2017).  

   Socialstyrelsen rapporterade i slutet av 2017 att psykisk ohälsa hos ungdomar har fördubblats 

under de senaste tio åren. Främst är det ökningen av diagnoser för depressioner och 

ångestsyndrom som bidragit till detta. Det rör sig om omkring 190 000 barn och ungdomar som 

lider av någon form av psykisk ohälsa i Sverige. Den mest utmärkande gruppen är unga kvinnor 

mellan 18 och 24 år. Vidare förklaras att ökningen inte förväntas mattas av inom den närmsta 

tiden, då antalet nya sjukdomsfall tenderar att både öka och bli mer långvariga (Socialstyrelsen 

2017). Hjärnforskaren Sissela Nutley berättar för Svenska Dagbladet (Tisell 2018) att det kan 

finnas ett samband mellan utvecklingen och ungas användande av sociala medier. Detta grundas 

på att det finns samband mellan just sociala medier och depression (ibid.). 

   I en studie utförd av Berryman, Negy & Ferguson (2017) reflekteras det över att det inte i sig 

behöver vara skärmtiden eller användandet av sociala medier som är det problematiska, utan 

snarare hur man använder det. Det kan enligt dem vara missvisande att hävda att sociala medier 

i sig har negativa inverkningar på ungdomarna och menar därför att när man arbetar med 

ungdomar bör mer fokus läggas på hur ungdomarna använder och påverkas av sociala medier 

för att främja det psykiska välmåendet (Berryman, Negy & Ferguson 2017).  

   Enligt Gallo, Rausch, Smith och Wood (2016) är det ungdomarna som är experter när det 

kommer till sociala medier och i deras studie School counselors’ experiences working with 

digital natives: a qualitative study beskrivs ungdomarna som “digital natives”. Med det 

uttrycket menas att de är en del av en tekniskt uppkopplad generation, och att en stor del av 

ungdomars mellanmänskliga interaktion sker digitalt. De kuratorer som arbetar med eleverna 

anses istället vara “digital immigrants”, då de till skillnad från eleverna använder sig både av 
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analoga verktyg och mer modern teknologi. I Gallo, Rausch, Smith & Wood (2016) studie 

beskrivs även att skolkuratorer har ett etiskt ansvar i att ta hand om och skydda elever, vilket 

innefattar faror/skador som finns på internet. De belyser även att det kan vara svårt att hjälpa 

och skydda i en sådan situation där eleverna har mer kunskap om sociala medier än vad de som 

jobbar på skolan och ska skydda har. 

   Socialstyrelsens publikation Vägledning för elevhälsan (2016) är tänkt som ett kunskapsstöd 

för elevhälsan, inklusive skolkuratorerna. Denna innehåller bland annat regler och riktlinjer för 

hur skolkuratorer bör arbeta med olika typer av psykisk ohälsa. Det förklaras även att det ingår 

i en skolkurators arbetsuppgifter att “bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers 

hälsa, sociala situation, lärande och utveckling” samt att “uppmärksamma och utreda orsaker 

till ohälsa” (Socialstyrelsen 2016a). Samtidigt saknas tydliga anvisningar för hur skolkuratorer 

bör arbeta eller prata om psykisk ohälsa i relation till sociala medier.  

    Sammanfattningsvis kan det konstateras att den psykiska ohälsan hos unga har ökat de 

senaste åren, samt att ungdomar upplever att deras användande av sociala medier påverkar deras 

välmående och självbild. En diskussion kring samband mellan denna psykiska ohälsa och de 

digitala plattformarna är pågående. En stor del av ungdomarnas tid spenderas i skolan, vilket 

gör att skolan har en stor inverkan på elevernas välmående. Samtidigt beskrivs de skolkuratorer 

som ska stödja ungdomarna som digital immigrants och riktlinjerna för hur elevhälsan ska 

arbeta med frågan är otydlig. Denna disharmoni väcker funderingar kring hur skolkuratorer 

bemöter problematiken kring gymnasieelevers psykiska hälsa i praktiken. För att ge en 

beskrivning och få en förståelse kring gymnasieelevernas och skolkuratorernas olika arenor och 

sociala sammanhang, som kan tänkas påverka detta område kommer Pierre Bourdieus (1995) 

begrepp habitus, fält och kapital att användas. 

 

Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur skolkuratorer på gymnasieskolor ser på och arbetar med 

psykisk ohälsa i relation till sociala medier, samt hur detta arbetssätt eventuellt påverkar 

relationen mellan elev och kurator. 

 

Frågeställningar 

• Hur ser skolkuratorer på relationen mellan gymnasieelevers psykiska hälsa och sociala 

medier? Och hur påverkar detta deras arbetssätt?  
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• Hur arbetar skolkuratorerna med gymnasieelevernas psykiska hälsa i relation till sociala 

medier? 

• Vilken är skolkuratorers uppfattning av hur deras kunskapsläge gällande sociala medier 

påverkar relationen mellan elev och kurator? 

Begrepp 

I följande avsnitt presenteras två begrepp, sociala medier och psykisk ohälsa, som används 

genomgående i studien. Begreppen i sig är breda och kan användas för att beskriva många olika 

fenomen. Begreppsförklaringen syftar därför till att tydliggöra hur vi använder begreppen i 

denna studie och ämnar till att underlätta både för oss själva och för läsaren.  

Sociala medier 

Begreppet “sociala medier” är ett samlingsnamn på olika typer av kommunikationskanaler där 

användare kan kommunicera med varandra tidseffektivt genom bland annat text, bild och ljud. 

Sociala medier bygger på en kombination mellan teknologi, social interaktion och 

användargenererat innehåll och kan användas i många olika syften. Vanliga exempel är socialt 

umgänge, nyhetsförmedling, marknadsföring och underhållning. Webbaserade fotodagböcker, 

bloggar, internetforum, webbplatser och chattprogram är några exempel på olika typer av 

sociala medier. När sociala medier nämns i studien är det denna typ av kommunikationskanaler 

som syftas på (Nationalencyklopedin a). Exempel på olika sociala medier, som i inledningen 

beskrivs som vanliga är Instagram och Snapchat. Dessa används för delning av fotografier inom 

sociala nätverk. (Nationalencyklopedin b, Nationalencyklopedin c). Även Youtube lyfts fram 

som en av de främst använda sociala medier bland unga och är en webbplats för distribution 

och konsumtion av videoklipp (Nationalencyklopedin d). 

   På många sociala medier idag ser vi så kallade influencers. Influencers är en typ av sociala 

medieprofiler som företag anlitar för att enklare nå ut till sin målgrupp. Deras arbete går alltså 

ut på att använda sin plattform, olika typer av sociala medier, för att marknadsföra en produkt 

åt ett företag (K Broman 2017).  

 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innefattar både mindre och mer allvarliga psykiska 

problem. Det kan innebära allt från psykiska besvär till psykiatriska tillstånd. Psykiska besvär 
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syftar bland annat till tillstånd av nedsatt välbefinnande, oro, ångest, nedstämdhet och 

sömnsvårigheter. Psykiatriska tillstånd är mer allvarlig psykisk ohälsa då symptomen uppfyller 

kriterier för en psykiatrisk diagnos, exempelvis depression eller adhd. Denna breda definition 

används av socialstyrelsen och är även den som följs i studien (Socialstyrelsen 2016b). 

Kunskapsläge 

För att hitta tidigare forskning har Lunds Universitets sökmotor, LubSearch, använts. Sökorden 

som gav mest relevanta resultat var “mental health, social media”, “school counselling, mental 

health” och “school counselling, social media”. För att försäkra att den utvalda forskningen var 

relevant för studien lästes forskningens key words samt abstract igenom. Samtliga studier som 

sedan valdes ut är kollegialt granskade. Vi kommer presentera forskning som rör sociala 

mediers påverkan, arbetssätt gällande sociala medier samt skolkuratorns roll. 

 

Sociala mediers påverkan 

I artikeln Instagram ranked worst for young people's mental health, report finds presenteras en 

studie där 1500 ungdomar och unga vuxna i åldrarna 14–24 medverkade. Studien visar att unga 

upplever att “networkingsiter” har fler negativa än positiva effekter på ungas psykiska hälsa. 

Av de hemsidor eller appar som är mest populära är Instagram den med flest negativa effekter, 

särskilt när det kommer till de ungas syn på kroppsideal, deras sömnvanor och ett fenomen som 

kallas FOMO, “fear of missing out”. Näst värst var Snapchat följt av Facebook (Community 

Practitioner 2017). I en annan studie, Social comparision, social media, and self-esteem (Vogel, 

Rose, Roberts, & Eckles 2014), förklaras att människor har en naturlig drivkraft att jämföra sig 

med andra. Två olika typer av jämförelser beskrivs, “upward comparision” och “downward 

comparision”. Downward comparision innebär att man ställer sitt egna liv mot en person som 

man själv uppfattar har det sämre än en själv. Upward comparision är tvärtom när man jämför 

sig med någon som man anser har ett bättre eller roligare liv än en själv, exempelvis en 

influencer, vilka är vanligt förekommande på exempelvis Instagram. Studiens resultat visar 

bland annat att upward comparision är särskilt negativt för den psykiska hälsan om man sedan 

tidigare lider av dålig självkänsla (ibid.). 

   Studien Benefits and Costs of Social Media in Adolescence av Uhls, Ellison och 

Subrahmanyam (2017) presenterar både positiva och negativa konsekvenser av ungdomars 

användande av sociala medier. Bland de positiva presenteras bland annat att sociala medier 



5 
 

underlättar för ungdomar att upprätthålla sociala kontakter och kan främja deras 

identitetsutveckling. Vid presentationen av de negativa effekterna läggs stor vikt vid 

nätmobbning. Undersökningen visar att mobbning via sociala medier till och med associeras 

med mer negativa symptom än traditionell mobbning (Uhls, Ellison och Subrahmanyam 2017).  

 

Arbetssätt  

En annan studie som tar upp nätmobbning på sociala medier är Davis och Schmidts (2016) 

Cyberbullying and Cyber Abuse Intervention: The Three-Tiered Model for Schools. Denna 

undersökning fokuserar mer på hur man bör arbeta för att motverka nätmobbning. Studien 

presenterar en typ av trestegsmodell som skolpersonal kan implementera för att arbeta med 

nätmobbning, sexting och annat negativt bruk av sociala medier. Modellen innefattar 

förebyggande arbete, interventioner och en typ av övervakning och vänder sig till både elever, 

föräldrar, lärare och elevhälsa. Trestegsmodellen presenterar specifika aktiviteter för att stödja 

skolorna i arbetet med dessa frågor. Steg 1 innefattar förebyggande arbete med en tydlig anti-

mobbingpolicy som ska vara skapad av och följas av alla elever, föräldrar, lärare, elevhälsa och 

övrig personal. Utöver detta ingår även utbildning i nätmobbning och dess konsekvenser. Steg 

2 och 3 riktar sig direkt till elever som har blivit utsatta för nätmobbning eller utsatt andra för 

nätmobbning och innefattar ett mer aktivt arbete och interventioner med stöd från skolkurator. 

Enligt Davis och Schmidt är detta en effektiv och proaktiv metod för att hjälpa eleverna och 

föräldrarna att främja ett säkert och ansvarsfullt användande av sociala medier (Davis & 

Schmidt 2016). 

   I Social media and the mental health of teenagers: An insight (Deep 2015) beskrivs flera 

riskområden kopplat till ungdomars användning av sociala medier. Utöver nätmobbning som 

presenterats ovan benämns tillgång till olagliga innehåll, integretetskränkingar och olika former 

av psykisk ohälsa. Därefter presenteras tre olika sätt att motverka dessa problemområden. 

Metoderna följer inte en lika tydlig modell som i Davis och Schmidts studie, men det finns 

vissa likheter. Den första och viktigaste metoden är att skolan och föräldrarna är med och ser 

till att eleverna har kunskap om den inverkan sociala medier har. För att uppnå detta ges 

exempel som att anordna temaveckor som berör sociala medier med föreläsningar och 

gruppdiskussioner. Det läggs stor vikt vid föräldrarnas medverkan, då de också kan vara i behov 

av denna information. Ett annat sätt som lyfts fram är att skolan bör uppmuntra till att eleverna 

medverkar i extra aktiviteter som sport turneringar, musiklektioner och annat kreativt skapande 

samt att uppmuntra till interaktion i verkliga livet istället för online. Det tredje alternativet som 
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diskuteras är att de sociala medierna bör ha åldersgränser samt att föräldrarna ska kunna ha 

insyn i användandet. De strategier som presenteras nämner inte hur skolkuratorer bör arbeta 

med detta, men tar upp vad skolor, och därmed elevhälsan, hade kunnat bidra med (ibid.).  

   Ett annat resultat, som även nämndes i inledningen, presenteras i Social media use and mental 

health among young adults (Berryman, Negy & Ferguson 2017). Resultatet indikerar att det är hur 

unga använder sociala medier som kan vara problematiskt snarare än hur mycket tid som 

spenderas på olika hemsidor och appar. Studien tyder på att uppfattningen om att sociala medier 

påverkar den psykiska hälsan negativt kan vara missvisande. Begreppet “vaguebooking” 

presenteras som ett av de användningsområden som kan vara problematiskt med sociala medier. 

Vaguebooking innebär att ett otydligt inlägg läggs upp i förhoppning om att någon ska fråga 

vad man menar eller hur man mår. Med andra ord beskrivs detta som ett rop på hjälp. Ett annat 

exempel som kan ses som problematisk användande av sociala medier är inlägg som publiceras 

i syfte att få bekräftelse. Vidare förklaras att det borde läggas mer fokus på hur sociala medier 

används och mindre på fokus på “skärmtid” för att motverka psykisk ohälsa i relation till sociala 

medier (ibid.). 

 

Skolkuratorns roll 

Gallo, Rausch, Smith & Wood (2016) studie, som tillika nämndes i inledningen, är en kvalitativ 

studie om skolkuratorer i USA och deras erfarenheter av ungdomars användande av sociala 

medier. En del fokus i studien riktas mot nätmobbning och att folk gör saker och uttrycker sig 

på ett sätt de inte hade gjort utanför den digitala världen. En rädsla gällande detta uttrycker 

kuratorerna vara att eleverna inte tänker på konsekvenserna som uppkommer av detta. Bland 

annat att i fall någon begår ett misstag kommer det alltid kunna slängas tillbaka på dig, oavsett 

om du gjort något bra efteråt. Skolkuratorerna benämns i artikeln som “digital immigrants”. 

Begreppet syftar till dem som fortfarande använder analoga verktyg, men också använder 

teknologin. Författarna skriver att kuratorerna ser mänskliga relationer som naturligt, medan 

digitala relationer är inlärt beteende. Motsatsen till digital immigrants beskriver de vara “digital 

natives”, vilket innefattar dagens ungdomar. I studien presenteras flera skillnader i hur sociala 

medier används, mellan kuratorerna och ungdomarna. Bland annat lyfts den ständiga 

tillgängligheten fram. Kuratorerna upplever att eleverna är vana vid att man ska vara tillgänglig 

24 timmar om dygnet, och att dessa förväntningar även ställs på kuratorerna. En faktor som 

diskuteras genomgående är det faktum att kuratorerna inte har vuxit upp med internet på samma 

sätt som ungdomarna. Ungdomarna är och har alltid varit omgivna av olika slags sociala 
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medier. Trots att kuratorerna använder sociala medier både privat och inom arbetet menade de 

att de unga använder det på ett annat sätt. Kuratorerna uppger i studie att de märker skillnad på 

hur ungdomar använder sociala medier nu jämfört med förr. En beskrivning är att “digital 

natives” har skapat en ny kultur, som har sitt egna språk och värden. Teknologin är nu mer 

invävd i vardagslivet. Det lyfts även fram i resultatet att kuratorerna har svårt att förstå hur 

viktig denna nya kulturen är för ungdomarna, men att de jobbar med att lära sig för att kunna 

agera mer empatiskt och hjälpande (Gallo, Rausch, Smith & Wood 2016).  

 

De studier som presenteras ovan berör ämnet om ungdomars användande av sociala medier 

utifrån olika infallsvinklar. Det presenteras olika teorier vad gäller sambandet mellan psykisk 

ohälsa och sociala medier, hur sociala medier påverkar ungdomar samt hur man bör arbeta med 

detta. Det är svårt att konstatera om studierna är motstridiga, då de flesta bara presenteras på 

teoretisk nivå, och inte har praktiskt underlag. Det finns många studier som berör ungdomars 

användande av sociala medier, med olika utgångspunkter. Däremot finns det en kunskapslucka 

när det kommer till hur skolkuratorer arbetar med ungdomars psykisk ohälsa i relation till 

sociala medier och den plattform som skapas för unga att jämföra sig med andra. 

Teori 

För att tolka den empiri vi har samlat in har vi valt att använda oss av Pierre Bourdieus begrepp 

habitus, fält och kapital. Genom att utgå ifrån dessa begrepp kan vi få en inblick i hur 

skolkuratorernas syn på och upplevelser kring elevernas psykiska hälsa i relation till sociala 

medier har formats, samt hur detta påverkar deras arbetssätt. Då begreppen på olika sätt 

fokuserar på hur vi handlar och hur vi förhåller oss till andra i relationer, samt faktorer som kan 

gynna individen i till exempel ett samtal är de av relevans för vår analys och vårt resultat. Vi 

kommer efter att vi presenterat varje teoretiskt begrepp förklara mer ingående hur vi kommer 

använda begreppet i tolkning av vår empiri. 

 

Habitus 

Habitus är ett begrepp som Bourdieu beskriver som de kognitiva strukturer som människor 

använder för att handskas med den sociala omvärlden. En människas habitus varierar efter 

positionen denne har i den sociala världen och skapas om man under lång tid har haft samma 

position. Människor har således olika habitus. Däremot har människor inom samma position en 
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tendens att ha samma eller liknande habitus. Habitus speglar människans åldersgrupp, kön och 

social klass, bland andra objektiva uppdelningar (Ritzer 2009 s. 435). Habitus kan alltså 

beskrivas som en ryggsäck med en samling av dispositioner, som tillåter alla individer att 

utifrån ett begränsat antal principer skapa de sätt att tänka, handla, värdera och uppfatta vad 

som krävs i en viss social kontext (Broady 1989 s.21). Således menar Bourdieu att människors 

tankar, handlingar, värderingar och uppfattningar inte är direkta avtryck av omgivningen, utan 

istället ett resultat av mötet mellan människans habitus och det sociala sammanhang där denne 

befinner sig (ibid.). En människas habitus utgör även olika kvalificeringsscheman eller 

tolkningprinciper för att kategorisera omvärlden. Utifrån dessa bestämmer habitus människans 

syn på vad som är bra och dåligt, gott och ont och så vidare (Bourdieu 1995 s.19). Det är dock 

viktigt att tillägga att habitus bara indikerar vad människor bör tycka och hur de handlar. Trots 

habitus genomför människan fortfarande en medveten utvärdering av alternativ. Denna 

beslutsprocess avspeglar dock habitus sätt att fungera (Ritzer 2009 s.436). I vissa sociala 

sammanhang kan människors habitus vara applikabel, och de känner sig då hemma. I motsatt 

fall kan vissa sammanhang leda till att störningar uppstår, vilket lämnar människan med två 

handlingsalternativ: Om habitus är starkast kan människan försöka omvandla de annars givna 

sociala förutsättningarna eller, om de sociala betingelserna är starkare, kan människan fly fältet 

eller på lång sikt låta sitt habitus modifieras. En människas habitus är emellertid 

svårföränderligt och karaktäriseras av tröghet (Broady 1989).  

   Genom att titta till vilka erfarenheter skolkuratorerna har med sig i sin “ryggsäck”, samt de 

erfarenheter vi genom kuratorernas berättelser kan förstå att eleverna har med sig kan vi få en 

förståelse kring varför kuratorernas förhållningssätt ser ut som det gör. Något vi får ha i åtanke 

när vi skriver om personens habitus är att man behöver ha en ganska omfattande intervju för att 

på riktigt veta något om dennes bakgrund. Den informationen vi får som kan kopplas till habitus 

är när de själva berättar om tidigare erfarenheter samt skillnader de noterat för deras generation 

samt elevernas generation. Vi vill även poängtera att vi är medvetna om att habitus är något 

individuellt. När vi skriver “deras habitus” i analysen syftar vi inte till att kuratorerna har samma 

privata habitus, utan att de utifrån deras roll som skolkuratorer samt den generation de tillhör, 

har liknande positioner. 

 

Fält och kapital 

Bourdieus begrepp socialt fält syftar på ett system av relationer mellan olika positioner. Dessa 

positioner innehas av specialiserade agenter eller institutioner som alla strävar efter något 
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gemensamt. Relationerna inom ett fält utgörs inte av den sociala interaktionen mellan individer 

utan existerar isolerat från det individuella medvetandet och den personliga viljan. De strukturer 

som fältet innebär begränsar och definierar de olika positionerna (Ritzer 2009 s. 437). Istället 

för att tillskriva egenskaper till olika individer inom ett fält fokuserar man på att se till hur de 

olika individerna förhåller sig till varandra (Broady 1989 s.36). 

   Syftet med fältbegreppet är att avgränsa, konstruera och analysera de olika fält som i ett 

specifikt samhälle, vid en fast tidpunkt följer en helt egen logik (Broady 1989). Ett tydligt 

kännetecken för ett fält är att de har sin egna specifika logik samt att fältet översätter problem, 

diskurser och teman som kommer utifrån till denna logik (Broady 1989).  

   Inom begreppet fält finns olika typer av kapital: ekonomisk kapital, social kapital, och 

kulturellt kapital. När människor utrustade med perceptionskategorier uppfattar de olika 

kapitalen, eller egenskaperna som de också kan kallas, och erkänner dem tillskrivs dem ett 

värde, och förvandlas till symboliskt kapital. Beskriver man kapital som egenskaper är 

symboliskt kapital en egenskap som ger inflytande, då den svarar mot socialt grundade 

förväntningar (Bourdieu 1995 s.97). Symboliskt kapital är alltså de tillgångar en individ har, 

som inom dennes fält ger förtroende, heder och prestige (Broady 1989 s.1).  

   Begreppet fält kommer vi främst använda för att tolka de “arenor” skolkuratorerna samt 

eleverna befinner sig på. Detta dels att beskriva skolan som ett fält, med gemensamma mål och 

värden, och dels att beskriva sociala medier som ett fält. Vi kommer därefter se hur 

skolkuratorerna samt eleverna, utifrån kuratorernas berättelser, förhåller sig inom de olika 

fälten, samt hur detta kan påverka skolkuratorernas syn och arbetssätt. När vi använder oss av 

fältbegreppet är det utifrån hur vi tolkar de olika fälten. Det är genom skolkuratorernas 

beskrivningar vi formulerar de gemensamma målen och värden som gäller för just det fältet.  

   Vad gäller kapital, och främst symboliskt kapital, kommer vi använda det som 

tolkningsverktyg främst när vi ser till relationen mellan skolkuratorn och eleven. Vi kommer 

att använda begreppet för att förstå vilka faktorer som kan vara inflytelserika i ett samtal eller 

en relation. Återigen är det enbart skolkuratorernas berättelser vi analyserar, och de faktorer de 

upplever kan vara “statusgivande” och som vi benämner som symboliskt kapital kan tolkas 

annorlunda från ungdomarnas/elevernas perspektiv. Vi kan genom denna studie inte bekräfta 

att det är så, men heller inte förneka att det kan vara så, då vi inte har pratat med den 

målgruppen. 

   Sammanfattningsvis bör nämnas att Bourdieu främst var intresserad av relationen mellan 

habitus och fält. Här menar Bourdieu att habitus och fält påverkar varandra ömsesidigt. Fältet 



10 
 

betingar habitus och habitus konstruerar fältet (Broady 1989). Det är även något vi kommer att 

belysa i analysen. Detta kommer ske genom beskrivningar och tolkningar av habitus och fält. 

Metod 

Metodval 

Vi har valt att i vår studie använda oss av en kvalitativ metod. Kvalitativ metod brukar beskrivas 

som mer inriktad på ord, snarare än på siffror, till skillnad från kvantitativ metod (Bryman 2008 

s.340). Med en kvalitativ metod finns en vilja att tolka den sociala verkligheten på samma sätt 

som personerna i den upplever den (ibid. s.362). Då syftet med vår studie är att få en ökad 

förståelse kring upplevelser och uppfattningar av skolkuratorers egna erfarenheter är den 

kvalitativa metoden mest relevant, och har hjälpt oss besvara våra frågeställningar.  

   För att samla in empiri har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. För att nå denna 

struktur har vi utgått från en intervjuguide (Bilaga 2) med fyra olika teman; skolkuratorns 

kunskapsläge gällande sociala medier, relationen mellan kurator och elev, skolkuratorns 

uppfattning av hur sociala medier påverkar eleverna psykiska hälsa, skolkuratorns arbetssätt 

gällande sociala medier. Dessa teman innefattar ett antal intervjufrågor som syftar till att vara 

ett stöd under intervjun, snarare än en mall. Intervjuguiden och dess teman har följts, men inte 

tvunget i den specifika ordning som presenteras i intervjuguiden. Detta har bidragit till att vi 

båda haft möjlighet att ställa följdfrågor och följa teman som respondenten själv tar upp. 

Anledningen till att vi inte valt att använda oss av helt ostrukturerade intervjuer är att vi vill 

vara säkra på att vi får empiri som kan besvara våra forskningsfrågor. De teman som formuleras 

i intervjuguiden kommer att hjälpa oss med det, men ändå lämna utrymme till respondenten att 

fokusera mer på det som är mest relevant för denne. För att få kuratorernas personliga syn på 

ämnet har vi varit noga med att inte ställa ledande frågor. Även här har det underlättat det med 

tydliga teman i intervjuguiden.   

   För att underlätta kodning och analys av empirin som samlats in har intervjuerna, med 

samtycke från respondenten, spelats in. Detta var även viktigt för att vi vid intervjutillfället 

skulle kunna följa med respondenten i dennes svar samt kunna fånga upp intressanta trådar och 

ställa följdfrågor, istället för att lägga fokus på att anteckna respondentens svar. Varje intervju 

inleddes med en presentation av vad studien går ut på, att medverkan är frivillig samt förfrågan 

om respondenten samtycker till att intervjun spelas in.  
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   För att respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt har intervjuerna ägt rum på 

platser som de själva valt, i de flesta fall deras egna kontor. Förhoppningen var att hitta ett lugnt 

utrymme där respondenten kan slappna av och fokusera på intervjun. För att skapa ett 

behagligare samtalsklimat inleddes intervjuerna med lite allmänna frågor kring kuratorns 

yrkesroll och tidigare arbetserfarenhet inom socialt arbete, innan vi gick in på våra huvudteman. 

  

Metodologiska överväganden 

Urval 

I vår studie har vi använt oss av ett målstyrt urval. Tanken med ett målstyrt urval är att välja ut 

individer med direkt koppling till våra forskningsfrågor (Bryman 2008 s.350). Då studien, som 

tidigare konstaterat, fokuserar på att bidra till en djup kunskap snarare än bred har vi smalnat 

av urvalet till att fokusera på skolkuratorer på gymnasieskolor. För att komma i kontakt med 

våra respondenter mailade vi kuratorerna för att berätta om studien. I dessa mail bifogades ett 

informationsbrev (Bilaga 1) som förklarar syftet med studien, tidsåtgången för intervjuerna 

samt hur den insamlade empirin kommer att hanteras. Här berörs även frivilligheten att delta i 

studien och att respondenterna kommer att vara anonyma. Därefter bestämde vi tid för intervju 

med de skolkuratorer som valde att delta. I avsnittet resultat och analys benämns 

respondenterna som respondent 1-6. I denna presentation är även gymnasieskolorna samt 

kommunerna anonymiserade. Varför vi valt att anonymisera denna information är på grund av 

att det rör sig om en liten urvalsgrupp och ambitionen var att respondenterna skulle känna sig 

bekväma att prata fritt, och att informationen inte skulle kunna kopplas till skola eller individ. 

   Storleken på urvalet kan variera när man gör kvalitativa intervjuer (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2016 s.42). Då vårt syfte inte innefattar att jämföra olika grupper och deras erfarenheter 

har vi valt att utföra ett lägre antal semistrukturerade intervjuer. Vår ambition var att samla åtta 

respondenter, men på grund av hög arbetsbelastning hos gymnasiekuratorer vid terminsslut 

under vårterminen var det få som hade tid att ställa upp. Sex intervjuer genomfördes, fem av 

respondenterna hade möjlighet att mötas personligen och en av intervjuerna skedde via telefon. 

Skillnaden mellan telefonintervjun och platsintervjuerna var att det i telefonintervjun var lättare 

att följa de uppsatta temana, men vi fick inte lika utförliga svar. Bland annat då vi i en 

telefonintervju kan man inte läsa av personen på samma sätt. Vi upplever att telefonintervjun 

ändå var viktig att ha med, då den förtydligar resonemang som övriga respondenter 

presenterade. Trots att vi gärna genomfört fler intervjuer anser vi att vi lyckats samla in 

tillräckligt med material för att besvara forskningsfrågorna. 
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   Urvalet i vår studie har hjälpt oss att få en djupare förståelse kring hur skolkuratorer jobbar 

med psykisk ohälsa i relation till sociala medier, samt hur relationen mellan elev och kurator 

eventuellt påverkas av detta vilket besvarar både syfte och forskningsfrågor.  

    

 

Metodens förtjänster och brister 

Den metod som vi valt att använda oss av har flera brister, men det är har även många 

förtjänster. Vi har använt oss av den metod som vi anser passat bäst för att besvara vårt syfte 

och våra forskningsfrågor. Nedan presenteras de fördelar och nackdelar med studien som vi 

reflekterat speciellt mycket kring.  

   I jakten på respondenter märkte vi att det inte var helt enkelt att få tag på det antal vi hade 

hoppats på från början. Totalt skickade vi ut informationsbrev till ungefär 40 stycken 

skolkuratorer. Av dessa 40 fick vi, som tidigare nämnts, sex stycken respondenter. Det var 

många skolkuratorer som tackade nej på grund av hög arbetsbelastning, då intervjuerna var 

planerade att genomföras vid slutet på vårterminen. Detta är en period som skolkuratorerna 

beskrev som den mest hektiska perioden. Andra valde att avstå då de inte kände att det hade 

något att bidra med till studien och ett fåtal för att de var väldigt nya i yrkesrollen eller till och 

med nyexaminerade. Det var även många som inte svarade överhuvudtaget. En personlig 

reflektion är att det kan vara så att de skolkuratorer som blev kontaktade, men valde att avstå, 

tänker att detta ämnet är speciellt viktigt för oss och därför tycker att det hade varit obehagligt 

att bli intervjuade om det är så att man inte har så mycket kunskap om ämnet. Denna motgång 

gav oss ett stort bortfall, vilket har påverkat vårt urval. Det kan alltså vara så att de respondenter 

som ställt upp är just de skolkuratorer som ser ett problem med ungdomars användande av 

sociala medier, som diskuterar det mycket på arbetsplatsen eller som önskar att de hade haft 

mer utrymme att arbeta aktivt med det. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke vid presentationen 

av resultatet. Det kan även tilläggas att flera av de som valde att inte delta i undersökningen 

visade ett intresse för studien och gärna vill ta del av resultatet. Detta kan tolkas som att det 

ändå finns någon form av intresse för ämnet.  

   Ytterligare en utmaning vi stötte på under processen var genomförandet av intervjuer. På 

grund av att det är semistrukturerade intervjuer som använts har varje intervju sett olika ut. 

Vissa intervjuer var svårare att styra än andra och vissa respondenter var enklare att följa. I de 

fall där respondenterna inte hade så mycket kunskap om ämnet kunde det hända att de började 

prata om ämnen som inte direkt täcker studien syfte. Då var det en utmaning för oss som 
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forskningsledare att fånga upp samtalet och leda det tillbaka till temat, här var intervjuguiden 

ett bra verktyg. Å andra sidan kunde det vara en utmaning att våga låta respondenten prata fritt 

och gå ifrån intervjuguiden. Det kan alltså konstateras att de olika intervjuerna gav oss olika 

typer av utmaningar, samt krävde olika typer av bemötande. Kanske hade det underlättat för 

oss om vi var mer vana forskningsledare, vi har dock svårt att se att detta är något som direkt 

påverkat vårt resultat och är trots utmaningarna nöjda med genomförandet.   

   Svårigheterna under urvalsprocessen ledde till att vi har kommit i kontakt med skolkuratorer 

på flera olika typer av skolor, både friskolor och kommunala skolor samt både 

yrkesförberedande och högskoleförberedande, vilket ger oss en mer varierad bild. Detta kan 

därför ses som en tillgång, snarare än en begränsning. Respondenterna har även varit 

intresserade och tillmötesgående och gett oss mycket material att använda för att besvara våra 

forskningsfrågor. Det är dock viktigt att poängtera att vi genom vårt material inte kan säga att 

respondenternas uppfattning är något som är generellt för skolkuratorer i Sverige, då vi enbart 

fokuserat på att studera få specifika fall. Vi vill även vara tydliga med att det resultat som 

presenteras är ett resultat av våra tolkningar och att vi är öppna för att det kan finnas alternativa 

förklaringar. Resultatet är dock en underbyggd tolkning utifrån den metod vi har valt.  

 

Metodens tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i kvalitativ forskning består av fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman 2008 s.354-355). Vi kommer 

nu hantera ett av dessa kriterier i taget samt beskriva hur vi förhållit oss till dessa i vårt arbete. 

Vi börjar med att behandla kriteriet trovärdighet. Ofta finns det många olika beskrivningar om 

en social verklighet. För att garantera trovärdigheten i resultatet inbegriper att det är säkerställt 

att forskningen följer uppsatta regler (ibid.). För att vår studie ska vara trovärdig har vi 

genomgående motiverat de val vi har gjort, både gällande teori samt metod. Även i analysen 

har vi varit noga med att poängtera vem som har sagt vad, samt vad som är kuratorns egna 

erfarenheter och vad som är berättelser om/deras tolkning av elevers erfarenheter och 

upplevelser.  

   Det andra kriteriet är överförbarhet. Då man vid en kvalitativ studie fokuserar mer på djup än 

på bredd gäller det att man i sitt resultat förser läsaren med rikliga detaljer för det som ingår i 

en kultur. Det bör vara fylliga beskrivningar för att andra personer ska ha så pass brett material 

att själva kunna bedöma om resultatet går att föra över till en annan miljö (Bryman 2008 s.355). 

För att ge läsaren ett så fylligt material som möjligt har vi valt att inkludera många citat och 
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tydliga beskrivningar från de 6 intervjuer vi haft, i vårt resultat. Då citaten samt hur vi återger 

kuratorernas berättelser är den enda empirin läsaren får ta del av har vi värdesatt att ha med så 

mycket som möjligt av det. På detta sättet förser vi läsaren med breda beskrivningar och det är 

upp till var och en att göra en bedömning huruvida resultatet är överförbart eller ej.  

   Pålitlighet är det tredje kriteriet och för att kunna bedöma en undersökning utifrån pålitlighet 

ska forskarna bland annat anta ett granskande synsätt. Med det menas att det tydligt redogörs 

om alla faser i forskningsprocessen, vad gäller bland annat problemformulering, respondenter, 

intervjuutskrifter etc. (Bryman 2008 s.355). Vi har som nämnt ovan försökt vara noga med att 

motivera de val vi har gjort, samt att redovisa alla steg i forskningsprocessen. Detta för att göra 

det lättare för läsaren att få en bild av hur processen sett ut.  

   Det sista kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera. Detta kriterium innefattar att vi som 

forskningsledare är medvetna om att en fullständig objektivitet i samhällelig forskning är 

omöjlig att uppnå, och utifrån den vetskapen agerar i god tro. Forskaren ska vara noga med att 

inte medvetet låta personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka studien och resultatet 

(Bryman 2008 s.355). Vi har lagt stor vikt vid att, i vår analys, inte låta oss styras av personliga 

värderingar, utan enbart redovisa den empiri vi har samlat in. Under kodningen lades fokus på 

att inte låta personliga värderingar avgöra vad som kommer med. Detta för att undvika att vinkla 

studien åt något håll, eller anpassa den utifrån vår valda teori.  

 

Bearbetning och analys 

Som tidigare nämnts har intervjuerna som genomförts spelats in. När intervjuerna var 

genomförda transkriberades de till textform. Detta genomfördes så fort som möjligt efter varje 

intervju, för att ha samtalet färskt i minnet och minska risken att missa viktiga detaljer. De 

texter som transkriberingen resulterade i blev sedan vår empiri. För att underlätta analysen av 

empirin kodades materialet sedan efter fyra teman. Temana utgick ifrån de teman som användes 

i intervjuguiden, men med några ändringar för tydligare kunna besvara forskningsfrågorna. De 

teman som användes var: skolkuratorns reflektioner kring/erfarenheter av sociala medier, hur 

skolkuratorn beskriver elevernas erfarenheter, hur skolkuratorn pratar om sociala medier i 

mötet/samtalet med eleverna, hur skolkuratorn beskriver att de arbetar/bör arbeta med sociala 

medier. Efter att empirin kodats samlade och sorterade vi citaten från samtliga respondenter 

efter tema, vilket gjorde att vi hade alla citat tillhörande samma tema samlat. Vi kunde då få en 

överblick över respondenternas svar utifrån tema och därmed få en tydligare bild av den  empiri 

som är relevant för att kunna besvara forskningsfrågorna. Under kodningen hade vi dock ett 
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öppet sinne för att vi skulle kunna hitta intressanta citat som faller utanför våra teman. Dessa 

citat samlade vi en egen kategori för att kunna använda även dessa, då i kände att det kunde 

bidra till en djupare analys. Citaten diskuterades och analyserades sedan utifrån Bourdieus 

begrepp som presenteras i teoriavsnittet. Reflektionerna och kopplingarna är det som nu 

formulerar resultat och analys.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I genomförandet av studien har det varit viktigt för oss att följa Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer (Vetenskapsrådet u.å). Dessa riktlinjer rör bland annat frågor som frivillighet, 

integritet, konfidentialitet samt anonymitet för de deltagande personerna i forskningen (Bryman 

2008 s.131). Vi kommer nedan, med hjälp av Vetenskapsrådets beskrivningar redogöra för fyra 

olika krav som ska uppfyllas i en undersökning, samt hur vi har arbetet för att uppnå dessa. 

   Informationskravet innebär att de som deltar i forskningen ska bli informerade av forskaren 

om det aktuella syftet med forskningsuppgiften samt deras uppgift i projektet och villkor för 

deras deltagande. Respondenternas deltagande är frivilligt, och de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Alla moment i forskningen som kan tänkas påverka respondenternas villighet att 

delta ska respondenten informeras om (Vetenskapsrådet u.å). Detta krav uppnår vi genom det 

informationsbrev (Bilaga 1) som skickades ut till eventuella respondenter och beskrivs under 

Urval samt genom tydlighet vid introduktionen av intervjun. 

   Att deltagarna själv bestämmer över sin medverkan utgör samtyckeskravet. Forskaren ska 

aktivt inhämta samtycke från deltagarna. I vissa fall bör forskaren inhämta samtycke från 

vårdnadshavare, om deltagaren till exempel är under 15 år och undersökningen är etiskt känslig 

(Vetenskapsrådet u.å). Detta behövde vi inte göra då samtliga respondenter som kontaktades är 

över 18 år. Samtyckeskravet uppnår vi då vi både lät respondenterna återkomma till oss själva 

om de ville delta i studien, samt att de i början av intervjun informerades om att intervjun är 

frivillig och att de när som helst kan avbryta den utan vidare motivering.  

   Uppgifter om alla som deltar i en undersökning måste hanteras med största möjliga 

konfidentialitet. Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga ej ska kunna ta del av 

personuppgifter från undersökningens deltagare (Vetenskapsrådet u.å). Detta åstadkoms då det 

endast är vi som forskningsledare som har tillgång till materialet samt då de inspelade intervjuer 

raderades så fort de var transkriberade. Detta var även något som respondenterna informerades 

om i början av intervjutillfället. Utöver att respondenterna är anonyma har vi även, som tidigare 
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nämnts, valt att anonymisera skolorna och kommunerna där respondenterna arbetar. Det var 

viktigt då urvalsgruppen, gymnasiekuratorer, är relativt liten.  

   Enskilda personers uppgifter som samlats in får endast användas till forskningens ändamål. 

Uppgifterna får alltså inte utlånas eller användas för icke-vetenskapliga syften. De får heller 

inte användas till beslut eller åtgärder som direkt påverkar personen (Vetenskapsrådet u.å). 

Detta nyttjandekrav är något som följts genom hela processen och kommer fortsätta att följas 

efter studien är avklarad. 

   För att studien ska vara etiskt korrekt genomförd är det viktigt att alla dessa krav uppfylls. 

Därför har vi varit noga med att följa Vetenskapsrådets riktlinjer.  

 

Arbetsfördelning 

Samtliga intervjuer har genomförts i par. Vi har dock valt att dela upp oss så att den ena leder 

samtalet och följer respondentens svar och den andra antecknar och ser till att de mest relevanta 

frågorna blir besvarade. Dessa olika roller har vi turats om att ha, för att båda forskningsledare 

ska ha varit delaktiga. Det övriga arbetet har genomförts tillsammans. För oss har det varit 

speciellt viktigt att genomföra kodningen ihop samt att träffas och skriva för att båda parter ska 

kunna vara så delaktiga som möjligt i alla delar av arbetet. Vissa delar har vi varit tvungna att 

dela upp, men då har vi varit noga med att avsnittet först ska planeras ihop och att den andra 

parten sedan läser igenom avsnittet, samt avslutningsvis att det korrigeras ihop. Vi har valt att 

göra detta för att arbetet ska få en tydligare röd tråd, samt att båda parter ska känna sig lika 

delaktiga och kunna ta samma ansvar för resultatet.  

Resultat och analys 

Resultat och analys kommer presenteras löpande genom detta avsnitt. Vi börjar med att 

presentera skolkuratorernas allmänna syn på sociala medier följt av hur de ser att eleverna 

använder och påverkas av dessa. Därefter ges en djupare analys med stöd av Bourdieus (1995) 

begrepp, habitus, fält och kapital, som presenterats i teoriavsnittet samt tidigare forskning. 

Resultatet redogör för ett urval av den insamlade empirin, vilket är en följd av tolkning, kodning 

och analys.  
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Skolkuratorns reflektioner/erfarenheter kring sociala medier 

Många av skolkuratorerna uppger att de inte aktivt använder sociala medier och att de inte 

hänger med i flödet på sociala medier. Detta förklarar de med att det är en generationsfråga 

eller att det inte ligger i deras intresse. På frågan om vilken syn kuratorn har på sociala medier 

som fenomen svarar respondent 1 att “jag är ingen expert på det tyvärr” följt av “det är ju en 

generationsfråga, såklart”. Detta kan kopplas till Gallo, Rausch, Smith & Woods (2016) 

begrepp “digital immigrants” som presenterats i kunskapsläget. Skolkuratorerna är alltså inte 

för egen del särskilt intresserade av sociala medier men uppger samtidigt att de inte är helt 

ovetandes om vad som sker på plattformarna.  

   Detta kan förstås utifrån begreppet habitus. Habitus kan som sagt beskrivas som vårt 

livsbagage. En ryggsäck vi bär med oss med erfarenheter från tidigare situationer och 

interaktioner som styr våra värderingar och hur vi handlar i en social kontext (Broady 1989 

s.21). Då kuratorerna själva nämner att det är en generationsfråga och att de därmed är 

uppvuxna i en tid då sociala medier inte var en stor del av vardagen är detta inget de ser som 

en självklarhet. Social interaktion via sociala medier kan alltså tolkas som något som står 

utanför deras habitus. Därmed inte konstaterat att de inte använder och tar del av sociala medier, 

men att deras huvudsakliga kommunikation, interaktion och umgänge sker fortfarande i det 

verkliga livet.  

   När det kommer till skolkuratorernas generella reflektioner kring sociala medier menar 

respondent 3 att “det är väl jättebra på många sätt, men väldigt lätt att missbruka” och 

respondent 6 reflekterar på liknande sätt genom hon säger att det är “en tillgång, men också en 

belastning”. Respondent 5 grundar reflektionen med att “det är precis som att titta på hur andra 

lever sitt liv har blivit viktigare än att själv bara leva sitt”. Det läggs mycket fokus vid hur 

sociala medier bidrar till att man måste vara tillgänglig och tankar kring att allting ska vara 

perfekt. Respondent 4 beskriver det som att: 

Det handlar om att hålla upp en fasad, det finns ingenting som kan få 

vara fult eller helt okej, utan det måste ju vara perfekt. 

   Som negativa effekter av sociala medier nämns att det bidrar till stress, osunda jämförelser 

och att man missar viktig social interaktion. Respondent 2 förklarar att hon upplever att man 

inte träffas hemma hos varandra längre, utan att umgänget numera sker online på olika 

plattformar. Flera av respondenterna visade oro inför att sociala medier bidrar till den allmänna 

stressen då man idag måste vara konstant tillgänglig och aldrig får vara ifred. Jämförelsen är 

också en stor del av denna oro. Respondent 3 säger att sociala medier gör att “man får märkliga 
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ideal” och respondent 5 “…att man gärna tror att alla har ett jättehäftigt liv, men inte jag”. Både 

respondent 2 och respondent 4 uttrycker att de tror att sociala medier kan ha en särskilt stor 

påverkan på den psykiska hälsan hos personer som redan sedan innan har dålig självkänsla, 

nära till svåra känslor eller en generell tendens att få ångest. 

   Skolkuratorerna ger överlag ett negativt intryck av sociala mediers påverkan. Majoriteten är 

dock tydliga med att det även finns positiva aspekter. Fokus ligger då på kommunikation och 

att sociala medier gör det lättare att ha täta kontakter med varandra. Respondent 2 lyfter fram 

en annan positiv effekt av sociala medier och förklarar att hon upplever att det kan vara bra för 

vissa att få sjunka in i sociala medier emellanåt för att bara få försvinna en stund. Respondent 

5 avslutar med att berätta att hon ser jättemycket fördelar med sociala medier i sitt sociala och 

privata liv, men att hon inte möter detta i rollen som skolkurator. Detta stämmer överens med 

Uhls, Ellison och Subrahmanyam (2017) studie om negativa och positiva aspekter kring 

användandet av sociala medier. Även dem benämner att sociala medier underlättar för 

ungdomar att upprätthålla sociala kontakter.  

   Som konstaterat beskriver skolkuratorerna själva användandet av sociala medier som en 

generationsfråga. Detta kan förklaras med att de har vissa specifika erfarenheter och värderingar 

gällande bland annat interaktion med sig i sitt livsbagage, habitus, som formar hur de ser på 

och värdesätter relationer och interaktioner via sociala medier. Denna syn påverkar möjligtvis 

deras arbetssätt, vilket berörs mer utförligt längre fram i analysen.  

 

Skolkuratorernas beskrivning av elevernas relation till sociala 

medier 

Skolkuratorerna har en relativt entydig bild av hur deras elever använder sociala medier. Deras 

uppfattning är att sociala medier är en mycket stor del av elevernas liv och att det är där de har 

en stor del av sin sociala krets. Vidare förklarar flera av skolkuratorerna att deras elever 

upplever att om de lämnar sociala medier tappar de också sitt sociala sammanhang. Respondent 

2 citerar sina elever som sagt “det är helt onödigt, men jag kan inte låta bli det, för då är jag 

utanför också”. Respondenterna ger bilden av att sociala medier är en naturlig del av elevernas 

liv och att det är där de lever sitt liv, det är helt enkelt elevernas umgängessätt.  

   Respondenterna tar även upp den jämförelse som presenteras i avsnittet ovan, som syftar på 

att man gärna tror att alla andra lever häftiga liv. Respondent 5 säger att eleverna “blir så oerhört 

påverkade av hur alla andra lägger ut saker på sitt liv” och respondent 1 menar att eleverna 

beundrar folk på avstånd och att detta kan leda till tankar som “hon vill vara som alla andra och 
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hur ska hon göra för att bli som alla andra”. Flera av respondenterna förklarar även att en stor 

del av elevernas fokus ligger på att få bekräftelse och att det är som att inget betyder något om 

man inte fått tillräckligt många likes. Detta kan förklaras genom Vogel, Rose, Roberts och 

Eckles (2014) studie, där det nämns att människan har en naturlig drivkraft att jämföra sig med 

andra. Som tidigare nämnts beskriver de två typer av jämförelse, ”upward comparision” samt 

”downward comparision”. Genom skolkuratorernas berättelser ges uppfattningen att de främst 

möter elever vars beskrivningar passar in på ”upward comparision”, alltså att de jämför sig med 

individer de upplever har ett, i det här fallet, ”häftigare” liv. 

   Samtidigt förklarar respondenterna att deras bild är att eleverna själva inte är medvetna om 

hur sociala medier påverkar dem. De är entydiga om att eleverna inte söker stöd hos kuratorerna 

för att få hjälp med deras användande av sociala medier, då eleverna vanligtvis inte ser detta 

som ett problem. Förklaringar till detta kan enligt respondent 5 vara att de elever som de möter 

inte har något annat socialt liv att jämföra med, då det har vuxit upp med mobiltelefoner och 

sociala medier och att eleverna är så inne i det att de inte förstår vad de gör. Samtidigt menar 

respondent 2 att “även om de själva tycker att de inte jämför sig, så blir det ju så.”. Enligt 

skolkuratorernas beskrivning har eleverna vuxit upp under en tid då sociala medier alltid varit 

tillgängligt från start. Till skillnad från skolkuratorerna har de inte på samma sätt upplevt en 

värld utan sociala medier. Interaktion via sociala medier kan därför ses som en naturlig del av 

många ungdomars habitus.  

 

Samtalet/mötet mellan elev och kurator 

Som tidigare konstaterats beskriver samtliga kuratorer att sociala medier och mobilanvändande 

är en stor del av elevernas liv. Trots detta var det dock inte ett ämne som är frekvent 

förekommande i samtal. Respondent 3 menar att det sällan är en stor fråga hos eleverna, och att 

man främst pratar om sociala medier i mer specifika fall, vid till exempel kränkningar online. 

Att det, som respondent 3 säger, ”sällan är en stor fråga hos eleverna” kan förklaras genom att 

det för eleverna är naturligt och en del av deras habitus. Det är inte säkert att eleverna själva 

uppfattar sociala mediers påverkan som problematiskt, då de är så vana vid dess existens. Det 

är en naturlig del av deras liv. Sociala medier är dock inte en självklar del av skolkuratorernas 

habitus. De berättar att det är en stor del av elevernas liv och vardag, och påpekar att det har 

flera negativa inverkningar, men ändå är det inget som lyfts av dem i samtal.  Vad gäller hur 

det påverkar mer allmänt talas det, enligt respondent 3, om sociala medier mer indirekt. För 

respondent 6 skiljer det sig lite, då hon inte har många fall som berör kränkningar online, utan 
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då hon samtalar om sociala medier med eleverna är det främst ur vinkeln hur mycket tid det tar 

från annat, till exempel studier.  

   Gemensamt för samtliga respondenter är att det handlar om undantagsfall, eller nästan aldrig 

som en elev själv lyfter fram sociala medier som ett problem, eller kopplar sin till exempel 

stress, ångest eller annan problematik till det. Respondent 5 nämner just det, att ingen elev 

hittills själv har tagit upp det, utan att hon har fått uppfattningen om hur de påverkas mer från 

att hon hör hur eleverna pratar och på det sättet kan ana hur de tänker. Hon lyfter fram att det 

kan handla om jämförelser och att andra har “ett sånt bra liv”. Detta är något respondenten 

försöker ta upp i samtal. En ingång till att börja prata om det är att kuratorn frågar om eleven 

kan berätta lite om hur en dag i dennes liv ser ut. Vilket kan leda till att eleven, genom sina 

utläggningar berättar att mycket tid spenderas framför en skärm. En vanlig följdfråga på det är 

vad personen gör på nätet “och då svarar nästan alla att dom umgås med sina kompisar”. Just 

umgänge är det flera av kuratorerna som nämner att eleverna använder sociala medier till. 

Denna aspekt belyses både ur en positiv synvinkel samt en negativ. Att kunna hålla kontakten 

smidigt med vänner som bor längre bort var något som diskuterades som positivt. En faktor 

respondent 5 lyfter fram som negativ är att hon upplever att en stor del av den sociala 

interaktionen försvinner om man inte ses face-to-face. Bland annat att man kan bekräfta 

varandra på ett annat sätt, om man träffas fysiskt. Trots de positiva aspekter med sociala medier 

gällande kommunikation som Uhls, Ellison och Subrahmanyam (2017) förklarar, menar 

respondent 5 att det även den aspekten får en negativ inverkan då kommunaktion via sociala 

medier inte ger samma sociala bekräftelse, som möten i det verkliga livet ger. 

   Här får vi återigen studera personernas livsryggsäck, habitus. Ser vi till det fallet vi precis 

presenterade kan man förklara det genom att de unga, eleverna, är födda och har vuxit upp 

under en tid då sociala medier varit och är väldigt lättillgängliga. Smartphones och datorer ses 

ofta som en självklarhet och att man idag får en dator från skolan är ingen raritet. För dem är 

det alltså med stor sannolikhet en vana att använda sig av de verktyg och redskap som finns. 

Att de använder dessa verktyg för en stor del av deras kommunikation och umgänge är alltså 

inte konstigt, det är bland annat den formen av umgänge de bär med sig i sin ryggsäck. Ser man 

sen till skolkuratorerna så bär de med sig andra förhållanden kring och andra typer av umgänge 

i sitt bagage. De har vuxit upp under en tid då sociala medier inte fanns i samma utsträckning, 

och kan vara en anledning till varför detta är ett ämne inte alltid berörs. 

   Respondent 2 pratar om att hon märker av att elever kunde känna sig stressade av sociala 

medier. 
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Alltså pratar vi ju om vad det innebär att vara med där hela tiden och 

så” “...vad du läser och ser, hur det påverkar dig. Där håller dom med… 

Men kan inte låta bli det, för då är jag utanför också. - Respondent 2. 

Som tidigare nämnts hävdar flera av respondenterna att en stor del av elevernas umgänge sker 

online. När man hör det är det inte svårt att förstå att eleverna, som respondent 2 återger, kunde 

känna sig utanför, om det är där en stor del av interaktionen sker. Även detta är ett exempel på 

olika habitus. Eleverna prioriterar på ett annat sätt användandet av sociala medier, och citatet 

att “då är jag utanför också”, om man inte skulle använda sociala medier, indikerar att det bland 

annat är så de umgås, och det som de är vana vid.  

   Ett socialt fält är som sagt ett system av relationer mellan positioner, där personerna inom 

positionerna strävar efter något gemensamt (Ritzer 2009 s. 437). Skulle vi beskriva sociala 

medier som ett fält så har vi de olika positionerna, hela vägen från de som jobbar med sociala 

medier, där ibland influencers, ner till gemene man som använder det för nöjets skull. Något 

gemensamt som man strävar efter skulle kunna vara till exempel bekräftelse, gemenskap, 

tillgänglighet, inspirera andra och varandra, kommunikation och umgänge. Då majoriteten av 

respondenterna själv inte använder sociala medier, eller iallafall inte använder sociala medier i 

samma grad som eleverna, kan det beskrivas som att de inte deltar på det fältet i samma 

utsträckning som ungdomarna. Något respondent 2 nämner är att det förekommer elever som 

tar en tillfällig paus från sociala medier.  

Dom orkar inte med det, och att alltid vara tillgänglig, att alltid måste 

vara uppdaterad, alltid måste ställa upp, alltid måste svara. Även den 

här besvikelsen med att man inte får det gensvaret man vill ha. - 

Respondent 2. 

Genom att eleverna i det här fallet loggar ut från sociala medier tar de också ett kliv ut ur fältet. 

En anledning kan tänkas vara att de inte längre delar strävan efter de gemensamma målen eller 

någon del av de gemensamma målen som finns i fältet. Ett återkommande resultat för eleverna 

som pausade var dock att de kom tillbaka eller kopplade upp sig igen efter pausen, och var 

återigen en del av sociala medier som fält. Detta kan förstås som att användandet av sociala 

medier är en del av elevernas habitus, och som Broady (1998) förklarar är habitus trögförändrat. 

   Något som är gemensamt för kuratorerna är att de alla upplever att det finns en skillnad i hur 

mycket kunskap kuratorerna och eleverna har kring sociala medier. Det råder dock blandade 

meningar i hur denna skillnad kan tänkas påverka samtalet eller relationen mellan dem och 

eleverna. 
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Det kan ju såklart bli ett hinder, att jag inte frågar vissa saker. Men det 

märker ju inte jag, för jag frågar inte de sakerna. Så jag tror att det finns 

säkert saker som jag inte ser, eller som jag inte upptäcker, på grund av 

att jag inte hänger med där. - Respondent 4 

Respondent 4 menar att då hon inte har så omfattande kunskap om just sociala medier kan det 

finnas frågor som inte ställs, som i sin tur kan leda till att saker gällande ämnet sociala medier 

går förbisedda. Även respondent 3 menar att det kan bli ett hinder för samtalet, om man inte 

visar något intresse för ämnet, samt att det är gynnande för samtalet om man har lite 

bakgrundsfakta. Han tillägger dock att han inte tror att det är avgörande för vad man vill nå, 

vilket även respondent 1 hävdar. Detta kan förklaras genom Bourdieus (1995) teori om kapital, 

och främst symboliskt kapital. Som nämnts i teoriavsnittet är det olika faktorer och kunskaper 

som på olika fält kan få ett högre symboliskt värde då det ses som prestigefyllt samt inger 

inflytande (ibid. s.97). Denna bakgrundsfakta som respondent 3 pratar om kan tolkas som just 

symboliskt kapital i samtalet mellan elev och kurator, då det kan ge inflytande och gynna 

samtalet. 

   Respondent 5 menar att även om det finns en kunskapsskillnad kring ämnet sociala medier så 

jämnar den skillnaden ut sig, då hon har mer kunskap om livet.  

...om de berättar för mig hur deras liv ser ut, om de berättar för mig hur 

de mår, så kan jag ge dem verktygen till att förstå varför de mår som de 

mår. - Respondent 5 

 Med detta menar respondent 5 att en kunskapsskillnad inte behöver bli ett hinder för relationen 

eller i samtalet. Detta är något som flera av kuratorerna är inne på. Respondent 6 menar att 

eleverna kommer till kuratorn för att få råd, stöd och vägledning. Hon berättar att hon tror att 

eleverna förväntar sig att hon är ganska påläst, men att det inte finns förväntningar på att hon 

ska kunna allt om alla senaste sociala medier. Respondent 6 tror inte heller att detta är något 

som är direkt negativt för relationen.  

   För att förstå en persons handlande kan man, som konstaterat, försöka förstå dennes habitus 

(Bourdieu 1995). Genom att låta personen berätta om sitt liv och sitt handlingsmönster kan man 

få en uppfattning om detta, samt en bild av hur fältet denne befinner sig på ser ut. När man har 

den bilden, eller i alla fall en uppfattning om bilden kan man, precis som respondent 5 nämner, 

ge eleven de verktyg hon behöver för att må bra. Det som kan bli problematiskt om vi inte 

förstår eller försöker förstå den andres liv och erfarenheter är att vi kan, som respondent 4 

reflekterar kring, missa att belysa vissa saker, då dessa kanske inte är en del av det fältet vi 

själva befinner oss på.  
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  Respondent 2 menar att respekten och trovärdigheten kan stärkas om man har mer kunskap 

om ett ämne, men lyfter även fram att hon inte upplever sociala medier är ett sånt ämne som 

“ger status”, då de flesta eleverna förutsätter att kuratorn har kunskap om detta, precis som 

respondent 6 nämner. Även respondent 4 känner av att samtalet kan förändras beroende på 

kunskap och hur språket används. Använder hon de begrepp som eleverna använder, här 

kopplat till elevernas relation på sociala medier, är det gynnande för samtalet. Kanske är det 

just den respekten och statusen som respondent 2 nämner.  

    Även dessa exempel kan tolkas utifrån symboliskt kapital. Den livskunskapen och de verktyg 

som respondent 5 talar om vara sådana faktorer som är prestigefyllda och inflytelserika, men 

det kan även vara så att kunskap om, i det här fallet sociala medier, får ett högt värde för 

eleverna. Det kanske inte i sig ger så mycket status, som respondent 2 hävdar, men det kanske 

är gynnande för samtalet att erkänna de värden eller den kunskap som är viktig inom elevernas 

fält.  

 

Hur skolkuratorer arbetar med sociala medier 

För att knyta an till tidigare presentation av skolkuratorernas reflektioner kring sociala medier 

kan man konstatera att deras synsätt på sociala medier samt deras syn på elevernas relation till 

sociala medier är det som i sin tur formar deras arbetssätt kring detta ämne. Nedan presenteras 

resultat samt analys av skolkuratorernas arbetssätt. 

 

Utbildning 

Något som är tydligt och gemensamt för samtliga respondenter är att trots att sociala medier 

inte är vanligt förekommande i samtal med eleverna är de något de tycker är viktigt, och som 

de gärna skulle jobba mer med. Det är ingen av respondenterna som i dagsläget får någon 

utbildning av skolan kring hur man bör arbeta med ungdomars hälsa i relation till sociala 

medier. Den kunskap kuratorerna idag har om sociala medier och dess påverkan har majoriteten 

av dem fått från att samtala med eleverna. Gällande kunskap och utbildning menar respondent 

3 att mycket av ansvaret ligger på kuratorn själv att till exempel ta del av den forskning som 

finns. Respondent 2 berättar att de får utbildning kring vad lagen säger när det rör kränkningar, 

och vad skolan har för ansvar i det. Hon menar dock att det skulle behövas tydligare riktlinjer, 

då det har blivit en stor del av skolmiljön och att de sociala medierna tar en stor plats. Vidare 

menar hon att “...vi på skolan borde egentligen jobba mer med det”. I reflektioner om varför 

ingen utbildning ges idag säger respondent 3 att:  
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Ja, jag skulle vilja säga att det är det som är förklaringen till varför vi 

inte gör det i skolan, i stor utsträckning. Det är nog det, bristen på 

förkunskap. 

Tidigare har vi presenterat sociala medier som ett fält. Gör vi en beskrivning av skolan som ett 

fält så har vi de olika positionerna, rektor, lärare, elevhälsa samt elever. De jobbar alla för det 

gemensamma målet att eleverna ska klara skolan. Lärarnas roll i detta är att förse eleverna med 

den kunskap de behöver för att nå dit, genom bland annat lektioner. Kuratorns roll är bland 

annat att finnas där för eleverna och se till att de mår bra under skolgången. Alla positioner har 

alltså sin egen roll inom fältet, men jobbar mot de gemensamma målen. Genom det kuratorerna 

berättar ovan kan man tolka att det finns situationer då de två fälten hamnar i konflikt med 

varandra. I och med att eleverna använder sig av sociala medier under skoltid tar det tid från 

undervisningen, vilken är en viktig del för att eleverna ska klara skolan. Sociala medier kan 

alltså tolkas som ett hinder för de gemensamma mål som finns inom fältet.  

   Respondent 4 berättar att hon inte heller får någon utbildning av skolan, utan lär sig dels i 

samtal med eleverna och dels att hon hade gått på några olika utbildningar själv, där ämnet 

sociala medier delvis hade diskuterats.  

Man måste hålla sig uppdaterad, just med den målgruppen som man 

jobbar med och där tänker jag att det går extra fort när man jobbar med 

barn och ungdomar. - Respondent 4. 

Hon menar att det är värdefullt att gå på endagars- och tvådagarsutbildningar och att man då 

får komma ifrån och prata med andra som jobbar inom samma område. Detta kan förklaras som 

att det hos vissa skolkuratorer finns en vilja att försöka modifiera sitt habitus, genom att hålla 

sig uppdaterade och på så sätt möta eleverna på deras fält, sociala medier. Som tidigare 

poängterats definieras habitus som trögförändrat (Broady 1998), men genom att ständigt arbeta 

med att uppdatera sig så ökas möjligheten för att uppdatera habitus.  

   Både respondent 2 och 3 talar också om att det kunde vara gynnande med en utbildning kring 

detta ämne. “Det hade ju varit bra med en uppdatering från någon som varit opartisk liksom...” 

tycker respondent 3, som tidigare berättat att den främsta kunskapen om sociala medier får han 

från sina elever. Respondent 2 uttrycker att:  

Det är många som inte har reflekterat över det. Vi sätter ju in en dator 

till varje elev. Vi sätter ju faktiskt sociala medier i deras händer när dom 

är här, så borde vi kanske även hantera vad de använder dem till, 

datorerna. 
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Även detta är ett exempel på viljan att lära sig mer och inkludera diskussionen kring sociala 

medier. Förutom att detta skulle kunna modifiera habitus kan den nya kunskapen även fungera 

som symboliskt kapital i interaktion med ungdomarna.  

 

Arbetssätt 

Som tidigare nämnts är det inte vanligt förekommande att lyfta just ämnet sociala medier i 

samtal med eleverna, men flera av respondenterna berättar att det ändå finns en pågående 

diskussion mellan kollegorna på arbetsplatsen. Diskussionens huvudsakliga fokus handlar dock 

om skärmtid, och att mobilen kan bli ett störningsmoment under lektioner, snarare än påverkan 

av sociala medier.  

Man pratar mycket om skärmtid och att eleverna har svårt med 

uthållighet och koncentration. - Respondent 4. 

   Förutom det är det inte enligt respondent 4 mycket diskussion kring sociala medier. I och med 

att sociala medier och skola ses som två olika fält blir de ett problem för varandra när de möts, 

då de blir ett hinder för varandras gemensamma mål. Skärmtiden blir ett störningsmoment för 

undervisningen och undervisningen ett störningsmoment för den interaktion som sker mellan 

eleverna via de sociala medierna. Arbetssättet som presenteras här fokuserar främst till att 

minska skärmtiden hos eleverna, vilket skiljer sig från den forskning som Berryman, Negy och 

Ferguson (2017) presenterar. Där de menar att man snarare borde fokusera på att arbeta med 

hur ungdomarna använder sociala medier.  

   När respondent 3 berättar om huruvida ämnet sociala medier diskuteras på arbetsplatsen 

svarar han “nej det kan man inte säga, nej, faktiskt inte, inte mer än att man ständigt tjatar om 

användandet” följt av “du bör ägna din tid åt andra saker…”. Han menar att arbetssättet och 

diskussionen mer indirekt kommer att handla om sociala medier, men att fokus ligger på 

skärmtid. Respondent 2 ger en liknande redogörelse och säger följande: 

Alltså bland kollegorna pratas inte särskilt mycket om sociala medier, 

men de pratar väldigt mycket med eleverna i klassrummet, eftersom den 

här (mobiltelefon) är med överallt”. Vidare Berättar hon “...det blir ju 

ett problem i studiesituationer, så lärarna pratar mycket med eleverna 

om det. 

På samma sätt där diskuteras främst användandet samt hur man kan minska det eller ta bort det. 

I detta fall utgår kollegorna på arbetsplatsen från att mobilanvändandet är ett problem som ska 

bort. Det finns inte så mycket diskussion kring vad mobilerna används till eller hur materialet 
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eleverna tar del av påverkar dem. Även detta knyter an till Berryman, Negy och Fergusons 

(2017) reflektioner.  

   Ett annat exempel på detta fokus berättar respondent 4 och 5 om. På deras skolor har de även 

börjat med arbetssätt för att minska användandet av mobiltelefonen, i form av mobilhotell, där 

eleverna lämnar in sina telefoner när de är i klassrummet. Respondent 4 beskriver diskussionen 

om mobilen på lektionerna som “jag tänker att det är nya tidens keps-diskussion”. Precis som 

respondent 2 var inne på lyfter både respondent 4 och 5 fram att det främst diskuteras utifrån 

aspekten att det är ett störningsmoment för lektionerna, och inte hur användandet av sociala 

medier kan påverka ungdomarna.  

Alltså vi kanske inte pratar om det så jättemycket hur det påverkar dom 

mentalt, för vi pratar ju hela tiden utifrån skolan. Alltså lektionstiden. - 

respondent 5. 

 Även respondent 1 kom in på huruvida man ska ha mobilförbud i klassrummen eller ej, och 

menar att han inte tror detta är den bästa lösningen, då han inte tror på att tvinga någon är rätt 

sätt. I alla dessa fall diskuteras det främst konkreta handlingar och arbetssätt för att radera 

mobiltelefonen som störningsmoment. Det tas inte upp arbetssätt för att samtala kring 

användandet och påverkan av sociala medier, som både Berryman, Negy och Ferguson (2017), 

Deep (2015) samt Davis och Schmidt (2016) diskuterar med olika infallsvinklar. 

    Förutom diskussioner med elever i klassrummet, som respondent 2 nämner berättar hon att 

skolan ett par gånger har haft några föreläsningar om vad som är lagligt och inte, på bland annat 

sociala medier och då med fokus på kränkningar. Utöver de förekom ingen diskussion om 

sociala mediers påverkan, och hon menar att eftersom det inte står med i läroplanen så 

prioriteras det inte. Även respondent 1 berör ämnet prioritering. Hon berättar att trots att de är 

flera kuratorer som arbetar på den skolan är alla väldigt upptagna, och måste prioritera mer 

akuta ärenden.  

Som det är nu har vi ingen tid för förebyggande arbete, ingen alls. Utan 

vad vi gör här mest nu, det är att släcka bränder. - respondent 1. 

 Även om tiden hade funnits för förebyggande arbete hade sociala mediers påverkan ändå inte 

varit första prioritet, utan respondent 1 menar att det finns andra ämnen som i så fall hade 

hanterats innan. När vi samtalar kring hur kuratorn arbetar med detta ämne nämner respondent 

1 att det för han inte är vanligt förekommande med ärenden där elever har problem med sociala 

medier. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför ämnet inte prioriteras, även om tiden 

hade funnits. Problemen kring sociala medier blir kanske inte ett lika stort störningsmoment för 

målen inom skolans fält som annan allvarligare problematik. Gemensamt är alltså att det i 
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dagsläget inte förekommer så många aktiva arbetsinsatser med fokus på hur sociala medier 

påverkar den mentala hälsan, utan de arbetssätt som används av skolorna är främst fokuserade 

på att minska skärmtiden hos eleverna.  

  Som konstaterats arbetar skolan, och därmed skolkuratorerna utifrån de värden som finns på 

fältet. Målen för skolan som fält är, som sagt, att eleverna ska klara skolan bra, och elevhälsans 

roll är hjälpa eleven att under denna tiden må bra både psykiskt och fysiskt. Skolkuratorn ger 

därför de verktyg som hen anser behövs utifrån de situationer som prioriteras i fältet samt 

presenteras i läroplanen.  

 

Hur skolkuratorerna anser att de bör arbeta med sociala medier 

Att arbeta aktivt med psykisk ohälsa i relation till sociala medier är som tidigare nämnts inte en 

prioritet på flera av de skolorna som respondenterna arbetar på. Samtidigt finns det en oro hos 

respondent 1 som uttrycker det: ”Om jag inte fångar upp det, vem gör det då tänker jag?”. 

   Respondent 6 berättar om tidigare insatser de arbetat med på skolan som hade kunnat vara ett 

bra verktyg för att arbeta med sociala medier tillsammans med eleverna. Hon förklarar att de 

förut hade något som kallades för ungdomssamtal där folk kom till skolan för att prata med 

ungdomarna om bland annat relationer, bemötande och förväntningar. Samtalen skedde under 

skoltid, men prioriterades senare bort till kuratorns besvikelse. Enligt respondent 6 hade det 

”varit ett naturligt forum, och just det att det fick ta tid från andra studier, annars är det svårt”. 

Vidare förklarar hon att liknande aktiviteter utanför skolan antagligen skulle prioriteras bort av 

eleverna, trots att hon ser att det finns ett behov. Respondent 3 menar att det hade underlättat 

om de hade haft avsedda mentorstider eller klasstider för att kunna arbeta mer förebyggande. 

Tidigare har vi presenterat exempel där fälten krockar med varandra, här fokuserar 

skolorna/kuratorerna mer på sätt som man kan sammanfoga fälten och istället för att konkurrera 

med varandra ser de till hur de skulle kunna komplettera varandra.  

   Flera av respondenterna räknar in källkritik som en viktig del av hur man bör arbeta med 

psykisk ohälsa i relation till sociala medier. För respondent 2 är det även viktigt att föra en 

allmän diskussion: 

Ja det handlar väl egentligen mer om att synliggöra vad som händer när 

jag sitter där. Att faktiskt få eleverna att förstå hur dom blir...kan bli 

påverkade. 

Hon betonar samtidigt att det hade varit bra att diskutera detta ihop med ungdomarna, då 

ungdomarna själva är väldigt kloka. Respondent 3 menar att ett arbete med riktade insatser där 
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man diskuterar olika teman, däribland sociala medier bör ske redan från början av gymnasiet 

och sedan pågå över tid, då det är de som ger effekt. Detta arbetssätt kan jämföras med steg ett 

i Davis och Schmidts (2016) tre-stegsmodell, vilken förklaras i kunskapsläge. Tre-

stegsmodellen ämnar att arbete med nätmobbning, men innefattar ett aktivt arbete och 

interventioner som kan liknas vid de metoder som respondent 3 beskriver. Även Deep (2015) 

presenterar förebyggande arbete, så som föreläsningar och gruppdiskussioner samt temaveckor. 

Detta liknar också det arbetssätt som respondent 3 presenterar. Även respondent 4 menar att 

mer fokus bör läggas på sociala medier och säger att: 

...när vi är ute i klassen och pratar om mående och vi pratar om 

självförtroende och självkänsla, kränkningar, då pratar vi om sociala 

medier också...jag tänker att fler sådana samtal behövs… 

 Respondent 4 uppger att hon även skulle vilja finnas på sociala medier för att se vad eleverna 

gör där samt för att kunna guida eleverna där, på samma sätt som hon gör i det verkliga livet: 

”…som någon slags trygg punkt, någon slags gränssättare och så.”. Även det här är ett exempel 

på hur skolkuratorerna skulle kunna arbeta för att möta eleverna på deras fält, samt att 

uppmärksamma kulturen inom elevernas fält för att få de att bli mer medvetna om denna. Detta 

skiljer sig från tidigare arbetssätt som presenterats och tyder på att kuratorerna söker efter sätt 

att bemöta problematiken som för dem inte är naturliga vanligtvis.  

   När det kommer till vem som hade haft ansvar för att genomföra dessa insatser menar samma 

respondent att hon tror att det faller på kuratorerna, för att det är de som har ansvar för det 

hälsofrämjande arbetet. Samtidigt uppger flera av respondenterna att föräldrarna har ett stort 

ansvar i detta. “...vi kan ju stånga oss blodiga här, men om inte vi har föräldrarna med oss, då 

spelar det ingen roll vad vi gör.” menar respondent 5. När respondent 5 pratar om samhällets 

ansvar i frågan säger hon: “Jag tänker att det måste finnas skärmfria zoner i vårt samhälle om 

vi ska lära våra elever att formas och förbereda dom för verkligheten, så måste dom lära sig att 

i verkligheten så har man mobilfria zoner.”. Respondent 6 är dock tydlig med att poängtera att 

skolan också har ett jätteansvar att vara goda förebilder och hjälpa eleverna att “bygga upp en 

självkänsla utan att hela tiden påverkas av alla andra”. Sammanfattningsvis kan det tydas en 

vilja hos kuratorerna att möta eleverna på deras fält och modifiera arbetssättet, samt tänka 

utanför boxen. Samtidigt finns det en osäkerhet kring hur man ska göra detta för att gynna 

eleverna på bästa sätt. En stor del i detta beskrivs vara att det inte finns mycket evidensbaserad 

forskning, samt att skolkuratorerna känner sig begränsade av hög arbetsbelastning. Att 

skolkuratorerna reflekterar kring olika arbetsmöjligheter visar dock på en vilja att ändra och 

utöka tidigare strukturer. 
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Avslutande diskussion 

Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer arbetar med elevers 

psykiska hälsa i relation till sociala medier, samt hur detta arbetssätt eventuellt påverkar 

relationen mellan elev och kurator. För att göra detta formulerade vi tre frågeställningar. Nedan 

kommer en sammanfattning av resultatet från undersökningen presenteras, återkopplat till 

forskningsfrågorna. 

   Första forskningsfrågan handlar om hur skolkuratorer ser på relationen mellan 

gymnasieelevers psykiska hälsa och sociala medier, samt hur deras syn påverkar deras 

arbetssätt. Flera av kuratorerna kan se ett samband mellan bland annat stress och sociala medier. 

Stress kan i sin tur tänkas vara en faktor som innefattas i beskrivningen mindre allvarlig psykisk 

ohälsa, som förklaras i begreppsdelen. Stressen grundar de bland annat i förväntningar på att 

ständigt vara tillgänglig. De ser ett problem i att telefonen allt som oftast är närvarande och att 

en stor del av ungdomars kommunikation och umgänge har flyttats över till att ta plats på just 

sociala medier. Detta är något flera uttryckte som problematiskt samt påverkar den psykiska 

hälsan. Flera lyfter även fram faktorer som att elever kan jämföra sig själva och sitt liv med 

andra och då sällan är nöjd med det de har, samt utsätta varandra för kränkningar, utan att tänka 

på konsekvenserna. Något som är gemensamt för kuratorerna är dock att det sällan är eleverna 

själva som påpekar eller lyfter fram problematiken kring detta. I och med detta, samt hög 

arbetsbelastning ses ämnet inte som en prioritet, vilket kan tänkas påverka kuratorernas 

arbetssätt.  

  Andra frågeställningen gällde hur skolkuratorerna arbetar med gymnasieelevers psykiska 

hälsa i relation till sociala medier. I dagsläget är det ingen av skolkuratorerna som arbetar aktivt 

med elevers hälsa i relation till sociala medier. De pågår dock ett arbete på flera av skolorna 

med fokus på att minska mobilanvändandet och skärmtiden, då de kan bli störningsmoment för 

undervisningen. Bristen på arbetssätt grundar sig delvis i en resursfråga och flera uttrycker att 

det helt enkelt inte finns tid till förebyggande arbete.  

   Den sista frågeställningen rörde vilken skolkuratorernas uppfattning av hur deras 

kunskapsläge gällande sociala medier påverkar relationen mellan elev och kurator. Alla 

kuratorerna upplever att det fanns en kunskapsskillnad mellan dem och eleverna gällande 

sociala medier. Det är dock blandade reflektioner kring huruvida detta kan tänkas påverka 

relationen mellan elev och kurator eller ej. Några respondenter menar att det kan påverka 

relationen i form av att det kan bli ett hinder i samtalet. Det kan handla om att man missar att 

ställa frågor rörande detta eller visar ointresse. Majoriteten menar dock att ett ojämnt 
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kunskapsläge inte behöver bli ett hinder och inte påverka relationen mellan elev och kurator. 

Eleverna berättar för kuratorerna om vad de vill ha hjälp med eller prata om och kuratorerna 

förser eleverna med de verktyg, råd och vägledning de behöver i situationen. Trots att det inte 

nödvändigt är ett hinder eller påverkar relationen så menar majoriteten av kuratorerna att det 

kan vara gynnande att få någon slags utbildning i ämnet. 

 

Respondenternas inverkan på resultatet 

De respondenter som deltog i studien hade alla olika lång erfarenhet av kuratorsyrket. Trots att 

vi genom vårt resultat har fått en relativt entydig bild av problemet är vår uppfattning att 

resultatet hade blivit annorlunda med andra respondenter. Vi har fått intrycket av att yngre eller 

nyexaminerade kuratorer kan ha en djupare förståelse och större erfarenhet av sociala mediers 

påverkan på den psykiska hälsan. Detta på grund av att de själva delvis har vuxit upp under 

utvecklingen av sociala medier. Denna uppfattning behöver inte betyda att de yngre eller 

nyexaminerade skolkuratorerna arbetar bättre med denna typ av problematik, men att det 

kanske kommer mer naturligt för dem att uppmärksamma ämnet i samtal med elever, eller i en 

allmän diskussion. Stämmer denna uppfattning kan detta eventuellt innebära att psykisk ohälsa 

i relation till sociala medier i framtiden kommer prioriteras högre och tas på lika stort allvar 

som andra problemområden.  

 

Konsekvenser och förslag till vidare forskning 

Det resultat som presenteras är tydligt, men vi kan inte utifrån det dra några slutsatser kring hur 

skolkuratorer faktiskt bör arbeta eller hur man ska hantera den här problematiken i framtiden. 

Detta är speciellt relevant ifall det är så att ökningen av den psykiska ohälsan hos ungdomar 

har någon typ av relation till sociala medier, vilket till exempel Sissela Nutley menar (Tisell 

2018). Om skolkuratorer inte börjar arbeta mer aktivt ungdomars påverkan av sociala medier 

är det svårt att se att den uppåtkurva vi nu befinner oss i planas ut. Vi, som forskningsledare, är 

öppna för att det är flera olika faktorer som väger in i denna ökning, men tänker att sociala 

medier är en av många delar samt att det är viktigt att arbeta med alla delar för att bromsa denna 

negativa utveckling. Möjliga konsekvenser som kan uppstå om skolkuratorer fortsätter att ha 

det huvudsakliga fokuset på att släcka bränder är att den psykiska ohälsan hos ungdomar och 

unga vuxna fortsätter att öka. Vi vill dock vara tydliga med att vi inte anser att problemet ligger 

hos skolkuratorerna, utan på de resurser de ges.  
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  Detta leder oss till vidare funderingar kring vilken typ av resurser som skolkuratorerna 

behöver för att arbeta förebyggande med problemet istället för att tvingas fokusera på att släcka 

bränder. Inledningsvis anser vi att det behövs mer resurser då skolkuratorerna i dagsläget 

uppger att det handlar om prioriteringar. När det kommer till arbetssätt är det svårare att 

presentera en metod då vi just nu endast står med teorier utan vetenskapligt stöd. Detta väcker 

alltså ytterligare frågeställningar kring hur man på bästa sätt arbetar med ungdomars psykiska 

hälsa i relation till sociala medier. Exempelvis hade det varit intressant att undersöka om det 

fungerar att implementera Davis och Schmidts (2016) trestegs-modell, vilken presenteras i 

kunskapsläget, som egentligen syftar till att arbeta med nätmobbning. Denna metod täcker flera 

av de områden som skolkuratorerna själva reflekterar kring när det kommer till hur de hade 

velat bemöta problematiken. Flera av skolkuratorerna uppgav även att de inte få någon 

utbildning i detta, samt att de inte finns mycket forskning inom ämnet som något som försvårar 

deras arbete. Kanske hade en undersökning av olika arbetssätt och metoder som kan resultera i 

en underbyggd arbetsmodell kunnat underlätta för våra skolkuratorer att arbeta mer 

evidensbaserat med denna typ av problematik. 

   Det kan konstateras att psykisk ohälsa i relation till sociala medier inte ses som ett avgränsat 

problemområde, som man kan arbeta aktivt med. Samtliga respondenter upplever att sociala 

medier har flera negativa inverkningar hos eleverna, och alltså är ett problem. Trots detta ligger 

fokus ändå inte på hur sociala medier används, som Berryman, Negy & Ferguson (2017) 

diskuterade, utan snarare på att man använder sociala medier. Det är också tydligt att andra 

typer av problemområden prioriteras högre. Det arbetssättet som idag används hade med största 

sannolikhet sett annorlunda ut om det istället rörde till exempel spelproblematik eller 

nätmobbning. För skolkuratorer finns det handlingsplaner för flera olika områden, bland annat 

socialstyrelsens Vägledning för elevhälsa, men ingen tar upp ämnet sociala medier och dess 

påverkan på den psykiska hälsan. Detta visar på att det är ett problem som inte riktigt tas på 

allvar. Samtliga respondenter berättar, som tidigare nämnts, att den kunskapen de har om 

sociala medier får de till stor del av sina elever. Även det är ett tecken på att ämnet inte tas på 

allvar. Hade det rört sig om ett annat problemområde hade det förmodligen inte räckt med att 

få kunskap av eleverna, utan det hade med stor sannolikhet kompletterats av handlingsplaner 

och utbildningar. 

   Som uppsatsförfattare har vi upplevt det som mycket intressant och givande att arbeta med 

psykisk ohälsa i relation till sociala medier. Vi ser att det finns ett problem, men ser också att 

det finns en vilja att bemöta detta problem. Även om vi inte utifrån vårt resultat kan formulera 

en teori kring vad skolkuratorerna behöver, så hoppas vi att skolkuratorerna inom snar framtid 
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ges de resurser som behövs för att kunna hjälpa eleverna att få förståelse för att livet ibland får 

lov att vara fult, eller helt okej.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Information om vår studie av hur skolkuratorer 

arbetar med gymnasieelevers psykiska hälsa i 

relation till sociala medier 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid namn Hanne Ahlberg och Greta Malm som läser 

Socionomprogrammet vid Lunds universitet. Denna termin skriver vi vår kandidatuppsats och 

vi söker nu skolkuratorer som arbetar på gymnasieskolor. Du tillfrågas härmed om deltagande 

i denna undersökning. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer arbetar med psykisk ohälsa i relation till 

sociala medier samt hur skolkuratorernas förhållningssätt och syn gällande sociala medier 

eventuellt påverkar relationen mellan elev och kurator. Detta forskningsområde är särskilt 

relevant då studier visar att psykisk ohälsa hos unga ökar, samt att det finns tydliga samband 

mellan sociala medier och psykisk hälsa. För att samla in material till uppsatsen planerar vi att 

genomföra intervjuer med skolkuratorer. Tidsåtgång för intervjuerna kommer vara ca 45-60 

minuter. 

 

Uppgifterna som samlas in kommer hanteras med största möjliga konfidentialitet och ingen 

obehörig kommer få ta del av materialet. Materialet kommer förvaras så att bara vi som 

undersökningsledare som kommer ha tillgång till det. I redovisning av resultatet i form av en 

kandidatuppsats på Lunds universitet kommer respondenterna avidentifieras för att 

omöjliggöra att resultatet går att koppla till enskilda individer. Även staden kommer att 

anonymiseras, då det rör sig om en relativt liten urvalsgrupp. Ditt deltagande i studien är helt 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Ytterligare information om studien kan lämnas av oss som genomför den, och vi kan nås på:  

E-mail: eng14hah@student.lu.se, soc15gma@student.lu.se 

Telefon: Hanne, 073-849 55 69. Greta, 070-864 19 93 

 

Vänligen, 

Hanne Ahlberg & Greta Malm 

Socialhögskolan 

 

  

mailto:eng14hah@student.lu.se
mailto:soc15gma@student.lu.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledning 

• Presentation av oss och vår studie samt varför vi valt att fördjupa oss i detta ämne 

• Berätta om intervjuns upplägg samt tidsåtgång 

• Information kring konfidentialitet och frivillighet 

 

Uppvärmning 

• Hur länge har du arbetat som skolkurator?  

• Tidigare jobberfarenhet inom socialt arbete? 

• Vilken är den främsta målgruppen du möter? Kön, årskurs osv. 

 

Tema 1. Skolkuratorernas kunskapsläge gällande sociala medier 

• Hur ser du som kurator på sociala medier som fenomen? 

• Använder du dig själv av sociala medier? 

• Får ni utbildning i hur man kan/bör arbeta med sociala medier?  

• Hur har du fått den kunskap du har om ungdomars användande av sociala medier? 

• Hur pratar ni om detta på arbetsplatsen?  

• Hur upplever du att elevernas relation till sociala medier är? 

 

Tema 2. Relationen mellan kurator och elev 

• Hur samtalar ni (kurator och elev) om sociala medier? 

• Upplever du skillnader mellan dig som kurator och elever i hur mycket kunskap ni har 

om sociala medier? 

• Om ja, hur tar det sig i uttryck? 

• På vilket sätt tror du en eventuell kunskapsskillnad kring detta ämne kan påverka 

relationen mellan kurator och elev? 

 

Tema 3. Skolkuratorernas uppfattning av hur sociala medier påverkar 

elevernas psykiska hälsa 

• Hur ser du att elevernas psykiska hälsa har påverkats/förändrats över tid under din tid 

som verksam kurator? 

• Hur ser du på ett eventuellt samband mellan psykisk ohälsa och sociala medier? 

• Om det finns, hur märks detta i samtal med eleverna? 

 

Tema 4. Skolkuratorernas arbetssätt gällande sociala medier och 

psykisk ohälsa 

• På vilket sätt arbetar ni med ungdomars hälsa i relation till sociala medier?  

• Eventuella utvecklingsområden? 
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• Hur tror du att man skulle kunna förbättra den psykiska hälsan hos ungdomar i relation 

till sociala medier? 

 

Avslutning 

• Känner du att du har fått redogöra för det du vill gällande de områden vi pratat om? 

• Finns det något ytterligare du vill tillägga? 

• Vill du ta del av studien? 

• Stort tack för din medverkan! 

 
 


