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Social media is today a large part of our lives and an area of constant development. The purpose 
of our study was to investigate school counselors understanding and description of how social 
media affect young people's mental health. The study was carried out using a qualitative 
method. We conducted semi-structured interviews with seven different school counselors from 
elementary schools that represent different areas. To analyze our results, we used culture and 
social interaction with related concepts, to show how school counselors understand and describe 
the impact of social media. The results showed that school counselors described that social 
media have a positive as well as negative impact on young people's mental health. The results 
noted that there is a need for knowledge regarding how social media affects young people, 
while at the same time a desire was found in responding to this need. It was also shown to have 
a great responsibility for the school counselors in having knowledge about social media. The 
results emphasize the complexity of the issue regarding responsibility and working methods, 
how it differs between different schools and thus influences the school counselors. 
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1 Problemformulering 
Vi lever i en tid där interaktion mellan människor till stor del sker via digitala plattformar. 

Möjligheterna är många då utbudet är brett och det finns något för alla. En omfattande 

undersökning som Statens medieråd (2017) har gjort pekar på en förändring av 

medieanvändning bland ungdomar. Den mobila internetåtkomstens genombrott är en 

bidragande förklaring till förändringen. Förut var medieanvändning mer kopplad till fritid. Idag 

ses den istället som en integrerad del av ungdomars vardag. Stora delar av ungdomarnas liv 

lever de idag i sociala medier där de oberoende av tid och rum ständigt uppdaterar vännerna 

om vad de gör i sin vardag. Vi är idag inte endast konsumenter, utan även producenter av det 

medieinnehåll som vi ständigt har åtkomst till via våra mobila enheter. Undersökningen visar 

bland annat att 30 procent av ungdomar 13-16 år och 46 procent av ungdomar 16-18 år upplever 

själva att de ägnar för mycket tid åt sociala medier, internet generellt samt mobiltelefonen. 

Denna ökning som beskrivs kan även ses i Internetstiftelsens (2018) undersökning som visar 

att användandet av sociala medier ökar för varje år och en övervägande majoritet använder sig 

av sociala medier där de tre mest besökta sajterna är Facebook, Instagram och Snapchat. 

Populärast är Facebook men både Instagram och Snapchat ligger nära och då främst bland de 

yngre användarna. Undersökning visar exempelvis att 95 procent av ungdomar i åldern 12-15 

år använder Snapchat. 

	

Nutley (2019) är hjärnforskare och undersöker tonårshjärnans biologiska sårbarhet. Hon visar 

hur sociala medier triggar hjärnans belöningssystem och hur viktig stimulansfri tid är för 

hjärnans återhämtning. Författaren konstaterar att de områden i hjärnan som triggas av det som 

görs på sociala medier har med våra viktigaste emotionella incitament att göra och av den 

anledningen är det inte konstigt att de allra flesta unga lägger många timmar på sociala medier. 

Det är svårt att inte använda sig av sociala medier och särskilt svårt är det för tonåringar då 

deras frontallober inte är färdigutvecklade vilket gör det svårt för dem att bromsa sina impulser, 

byta perspektiv och se konsekvenser på lång sikt. En rapport från Socialstyrelsen (2017) visar 

att omkring 190 000 barn och unga lider av någon typ av psykisk ohälsa och att det har skett en 

kraftig ökning, en fördubbling de senaste tio åren och det finns inga indikationer på att denna 

utveckling kommer att avta inom de närmsta åren. Det finns inte heller några givna förklaringar 

till ökningen utan flera olika variabler som exempelvis ungas livsvillkor tycks spela in. Nutley 

(2019) menar att det är svårt att se vilka konsekvenser sociala medier kommer att ge i framtiden 

för de unga som växer upp idag, men hon poängterar att det finns både för- och nackdelar med 

sociala medier. Hon betonar dock vikten av att tala om vilka risker det kan medföra för våra 
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barn och unga. Tekniken och online-kulturen förändras mycket hela tiden vilket gör att det 

ständigt behövs ny forskning. Nutley (2019) konstaterar också att tidigare forskning som har 

gjorts visar på kopplingar mellan belöningsstrukturerna i hjärnan och tiden som spenderas på 

sociala medier. Det visar även att vissa faktorer vid användandet av sociala medier är kopplade 

till sämre psykiskt mående som till exempel hur mycket tid som tillbringas på sociala medier 

och vilken roll man antar på sociala medier.	

	

O´Reilly et.al. (2018) konstaterar i sin studie att ungdomars syn på sociala mediers	inverkan 

visar en generell uppfattning om att sociala medier har både positiv och negativ inverkan på 

den psykiska hälsan, men att den negativa är dominerande. Björk (2017) belyser även i sin 

studie ungdomars perspektiv på de erfarenheter de har av social interaktion när de använder 

sociala medier. Studien ger en fördjupad insikt av ungdomars egna erfarenheter och upplevelser 

i en svensk kontext. Olika berättelser i studien belyser ungdomars positiva och negativa 

upplevelser samt erfarenheter av sociala medier. Berättelserna visar vidden av hur komplext det 

kan vara i sociala medier för ungdomar i denna tid. O´Reilly et.al. (2018) menar att troligast är 

att digitaliseringen inte kommer att minska utan snarare bli alltmer integrerad i ungas liv, vilket 

gör att en motarbetning av utvecklingen inte kommer gynna ungdomarna. Istället är det av vikt 

att lära ungdomarna navigera i sociala medier. Liknande resonemang förs i en studie av Frith 

(2017) om hur viktigt det är att bygga en motståndskraft hos ungdomar för att kunna hantera 

sociala mediers inverkan på deras psykiska hälsa så att de ska kunna leva säkra digitala liv. 

Samtliga studier konstaterar att det behövs ytterligare forskning för att förstå sambandet mellan 

användandet av sociala medier och ungas psykiska hälsa.	

	

Skolan är en arena där unga vistas till stor del av sin tid vilket ger skolkuratorn en betydande 

roll för ungdomars psykiska hälsa. Dagligen kommer skolkuratorn i kontakt med elever och 

deras arbete innefattar direkt stödjande och förebyggande arbete kring elevers hälsa, lärande 

och utveckling i form av stöd till enskilda elever samt grupper (Akademikerförbundet SSR 

2015). Gallo et.al. (2016) lyfter fram skolkuratorernas perspektiv i sin studie och undersöker 

hur de kan arbeta och bemöta ungdomar gällande sociala medier. Studien pekar på att 

skolkuratorer har uppmärksammat en skillnad i hur ungdomar använder sig av sociala medier 

idag jämfört med förr. En ny kultur har skapats som har sina egna värden och sitt eget språk. I 

studien synliggör skolkuratorerna svårigheterna kring att förstå hur viktig denna nya kultur är 

för ungdomar. De belyser att det krävs en kunskap kring den för att kunna stötta ungdomar. 

Novus (2016) har gjort en undersökning utifrån skolkuratorers perspektiv. Här lyfter de fram 

skolkuratorers arbetsmiljö och arbetsbelastning som visar på att hälften av respondenterna 
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upplever ökade problem kring barn och ungdomar med koppling till sociala medier. En stor 

andel av skolkuratorerna uppger även att deras arbetsbelastning har ökat på grund av sociala 

mediers inverkan på eleverna och mer än var tredje anser sig inte få tillräcklig 

kompetensutveckling i arbetet. 

	

Ovanstående forskningsgenomgång visar alltså att ungdomars användning av sociala medier 

och dess inverkan är ett aktuellt område som omges av stort intresse. Det sker dessutom ständig 

utveckling inom området och därför är det relevant att följa utvecklingen och vara medveten 

om sociala mediers inverkan på ungdomars psykiska hälsa, positiv såväl som negativ. Kontakt 

med ungdomar sker ju inom många delar av det sociala arbetet. Skolkuratorers förståelse och 

beskrivningar av sociala mediers inverkan på ungdomar spelar en betydande roll då skolan är 

en arena där ungdomar spenderar en stor del av sin tid. Det faktum att skolkuratorer har ett 

förebyggande och hälsofrämjande arbete gör det särskilt viktigt för dem att följa utvecklingen 

samt vara medvetna om sociala mediers inverkan på ungas psykiska hälsa.	

	

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka skolkuratorers förståelse och beskrivning av hur sociala medier inverkar 

på ungas psykiska hälsa. 	

	
1.2 Frågeställningar 
	

• Hur beskriver skolkuratorer ungas användning av sociala medier? 

• Hur beskriver skolkuratorer deras arbetssätt gällande ungas psykiska hälsa i relation 

till sociala medier? 

• På vilket sätt upplever skolkuratorer att sociala medier inverkar på ungas psykiska 

hälsa? 

	
1.3 Begrepp 
Nedan presenteras begreppen sociala medier, psykisk hälsa samt psykisk ohälsa som 

genomgående används i vår studie. Detta för att skapa tydlighet i hur begreppen används men 

också för att underlätta för läsaren. 

	
1.3.1 Sociala medier 
Sociala medier beskrivs som olika plattformar på internet där innehållet produceras och 

kommuniceras av användarna. Sociala medier är ett samlingsnamn för olika 

kommunikationsplatser och webbplatser där användarna kan kommunicerar direkt med 

varandra, både genom text, bild och ljud. Det kan vara webbplatser, internetforum, bloggar, 
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chattprogram samt nätgemenskaper som till exempel Facebook (Herbert & Englund 

Hjalmarsson 2012 ; Statens medieråd 2018). I studien är det framförallt Instagram, Snapchat 

och Youtube som är de mest centrala plattformar när vi benämner sociala medier. Instagram 

och Snapchat är forum där användaren delar, lägger upp bilder och korta videofrekvenser. 

Youtube är en plattform där det skapas egna videofilmer och består främst av professionellt 

inspelat material (Statens medieråd 2019). 

	
1.3.2 Psykisk hälsa och ohälsa 
Psykisk hälsas definition kan vara otydlig men kan beskrivas som ett tillstånd där individens 

tillvaro är välfungerande, att individen känner glädje, mår bra med sig själv och med andra 

(Mind u.å.). Folkhälsomyndigheten (2017) använder WHO´s definition gällande psykisk hälsa 

som menar att det är:	
ett tillstånd med mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de 
egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt 
och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. (Folkhälsomyndigheten 
2017) 	

 

Vidare framställer Socialstyrelsen (2016a) den psykiska ohälsan som ett svårdefinierat och brett 

begrepp: 
Psykiska besvär innebär tillstånd av nedsatt välbefinnande i samband med 
psykisk obalans eller vid symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller 
sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan i olika grad påverka 
funktionsförmågan. (Socialstyrelsen 2016a) 

 
Psykiatriska tillstånd innebär en allvarlig psykisk ohälsa, som tar sig uttryck 
i olika syndrom som uppfyller kriterier för en psykiatrisk diagnos, till 
exempel adhd eller depression. (Socialstyrelsen 2016a) 

 

2 Kunskapsläge 
Det som presenteras nedan är ett urval av den forskning som finns och vi har valt att ta upp det 

som är mest relevant utifrån våra frågeställningar. Vi har i vår kunskapsorientering sökt efter 

forskning kring sociala mediers inverkan på ungas psykiska hälsa och skolkuratorers förståelse 

och beskrivning. Kunskapssökningen har inriktats på både positiv och negativ inverkan för att 

ge en nyanserad bild av hur sociala medier påverkar. För att finna relevant forskning har vi sökt 

via Lubsearch, Google schoolar, Libris samt även funnit relevant forskning för vår studie 

genom att läsa andra studier och där fått tips om forskning. Sökord som har använts är social 

media, psykisk hälsa, unga och skolkurator. Motsvarande ord har även sökts på engelska för att 

få en bredare bild av forskning. 
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2.1 Sociala mediers inverkan 
Sociala medier har de senaste åren utvecklats och allt fler är uppkopplade. Den digitala tekniken 

blir allt mer integrerad i ungdomarnas liv och de unga växer upp i ett mediesamhälle där sociala 

medier är en stor del av deras vardag (Björk 2017; O´Reilly et. al. 2018). Det finns forskning 

som förklarar komplexiteten kring användandet av sociala medier. Björk (2017) belyser i sin 

avhandling ungdomars egna upplevelser och erfarenheter gällande social interaktion i sociala 

medier. Avhandlingens forskningsöversikt visar att det finns en komplex och varierande bild 

av hur ungdomar använder sociala medier, där ungdomar genom social interaktion i sociala 

medier skapar sina identiteter. Den visar även att kränkningar och nätmobbning är vanligt 

förekommande. Frith (2017) konstaterar också en del risker som sociala medier kan medföra 

för de unga och bland annat lyfts cyberbulling, mobbning på nätet, upp som en riskfaktor. En 

annan riskfaktor rapporten konstaterar är att ungdomar riskerar att ta del av skadlig information 

och rådgivning. Framförallt syftar det till ohälsosamma beteenden om att unga vill skada sig 

själva. Friths (2017) studie fastslår även positiva aspekter av ungas användning av sociala 

medier. De medför stora möjligheter att kunna vara socialt ansluten med de människor som 

finns runt omkring en. Sociala medier kan skapa möjligheter för de unga att utveckla sina 

identiteter men det kan även ses som ett verktyg där unga kan söka stöd och vägledning i sitt 

mentala välbefinnande. Björk (2017) menar också att det finns såväl positiva som negativa 

aspekter av användandet av sociala medier. De positiva aspekterna, vilket ungdomarna lyfter 

fram i avhandlingen, är att sociala medier möjliggör upprätthållandet och etablering av 

relationer. Det bidrar också till en gemenskap och tillhörighet. Ungdomar utvecklar även sina 

sociala färdigheter genom att läsa, tolka och pröva sig fram. När ungdomar nämner negativa 

aspekter av sociala medier används begrepp som ”hat” och ”drama”, vilket kan förstås som 

kränkande handlingar, nätmobbning, diskriminering eller uteslutning.	

	

Det belyser även O´Reilly et.al. (2018) i en kvalitativ studie med fokusgrupper. Studien 

undersöker ungdomars syn på sociala medier och relevans för deras psykiska hälsa. Resultatet 

visar att ungdomar upplever både negativa och positiva effekter av sociala mediers inverkan på 

deras psykiska hälsa, där de negativa effekterna dominerade. Författarna till studien framhäver 

att ungdomarna i sina svar övervägande refererar till tredje person, hur de själva upplever 

effekterna nämns i mindre utsträckning. En möjlig påverkan till det kan vara hur sociala mediers 

negativa inverkan på den psykiska hälsan framställs i media och studien visar hur ungdomar 

har ”köpt in” den idéen. Författarna menar att det har skapats en ”rädslakultur” kring sociala 

medier och dess negativa inverkan, trots att det likväl finns positiv inverkan. Ungdomarna 

uttrycker själva att de har brister i kunskap kring hur de ska hantera sociala medier korrekt.  
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I Eek-Karlssons (2015) avhandling är det ungdomars perspektiv som belyses på liknande vis 

som i Björks (2017) studie. Det är vanligen de vuxnas perspektiv som lyfts fram i media därför 

vill Eek-Karlsson (2015) framhäva ungdomars perspektiv och den bild som ges visar på en 

betydligt större komplexitet än vad mediabilden ger. Resultatet i avhandlingen fastslår att 

ungdomar har både erfarenhet och kunskap gällande socialt lärande. Författaren benämner 

ungdomar som jonglörer, hur de ska hantera många bollar i luften samtidigt och tajma in de 

exakt rätta tillfällena för att både fånga och kasta bollarna. Kommunikationens villkor har 

förändrats i takt med utveckling av sociala webtjänster och mobilapplikationer, vilket ökar 

kraven på ungdomar att kunna navigera i samspelet online.	

	

Vidare belyser Eek-Karlsson (2015) olika typer av kulturer bland ungdomar, stödjande och 

kränkande kultur på den digitala arenan. Ungdomar intar både rollen som sändare och rollen 

som mottagare i respektive kultur men en viktig skillnad är att kränkargruppen är betydligt 

mindre och inte så aktiv som stödjargruppen. Ungdomar visar en insikt om vikten av att hitta 

en balans i vad som delges på sociala medier. Samtidigt visar de på en gemensam uppfattning 

om att de upplever ett skydd bakom skärmen. Bakom skärmen vågar de säga saker, både 

positiva och negativa, som de sedan inte alltid vågar stå för när de möts i skolan. Kultur nämner 

Gallo et.al. (2016) som en digital kulturell klyfta där skolkuratorer måste acceptera den nya 

kulturen för att minska klyftan till ungdomar. Det har skapats en kultur kring det digitala livet 

där sociala medier är en stor del. För att minska den kulturella klyftan är det av vikt att 

skolkuratorerna lär sig om sociala medier, att de vet vad de pratar om i mötet med eleverna.	

	

2.2 Skolkuratorns roll 
Skolkuratorn verkar inom elevhälsan som omfattas av skolhälsovården, den särskilda 

elevvården och de specialpedagogiska insatserna. Det ska finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog, kurator samt personal som kan tillgodose elevers behov av 

specialpedagogiska insatser. Skolkuratorns arbete regleras bland annat av Skollagen (2010:800) 

2 kap. 25§ som fastslår att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande i sitt 

arbete och vara ett stöd för eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål. Socialstyrelsen 

(2016b) har tillsammans med skolverket tagit fram en vägledning för elevhälsan i syfte att 

stärka elevhälsans arbete samt bidra till utveckling av en jämlik elevhälsa i hela landet. 

Vägledningen tar bland annat upp områden som har identifierats där elevhälsans insatser är 

viktiga, som psykisk hälsa och ohälsa, skolfrånvaro, arbetsmiljö och levnadsvanor.  
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Elevhälsan består av flera insatser där kuratorn är den som oftast arbetar med den psykosociala 

insatsen (Socialstyrelsen 2016b). Undersökning som har gjorts i Sverige gällande 

skolkuratorers arbetsmiljö och arbetsbelastning kom fram till att hälften av respondenterna 

upplever ökade problem kring barn och ungdomar med koppling till sociala medier. En stor 

andel av skolkuratorerna uppger även att deras arbetsbelastning har ökat på grund av sociala 

mediers inverkan på eleverna och mer än var tredje anser sig inte få tillräcklig 

kompetensutveckling i arbetet. Undersökningen visar likaså att 88 procent av skolkuratorers 

arbete med enskilda elever är gällande psykisk ohälsa (Novus 2016). 

	

I en studie av Gallo et.al. (2016) genomförd i USA har intervjuer gjorts med skolkuratorer, för 

att belysa deras perspektiv, hur de kan arbeta och bemöta ungdomar gällande sociala medier. I 

studien benämns ungdomar som ”digital natives”, vilket betyder att ungdomar är födda in i den 

digitala tiden. Skolkuratorerna benämns som ”digital immigrants”, invandrare från den analoga 

tiden till den digitala tiden. Tre teman kom fram i studien; den digitala kulturella klyftan, 

frustration och rädsla samt  ta emot förändringen. För att minska den digitala kulturella klyftan 

lyfter studien fram att skolkuratorer måste lära sig om sociala medier, använda sig av dem för 

att knyta sig närmare elever och veta vad de pratar om när de möter elever gällande sociala 

medier. De måste befinna sig på ungdomars arenor. Studien belyser ungdomars sätt att agera 

på sociala medier, de uttrycker och beter sig på ett kränkande sätt som är svårare att göra utanför 

den digitala världen. Skolkuratorerna yttrar en rädsla kring det, då ungdomar inte alltid tänker 

på konsekvenser av sitt beteende på sociala medier och att det som yttras kan alltid studsa 

tillbaka på en. Skolkuratorerna beskriver hur de genom att utveckla och implementera 

undervisning gällande digital säkerhet i läroplanen, kan lära eleverna att använda sociala medier 

på ett positivt sätt. För att den möjligheten ska finnas för skolkuratorerna får deras 

handlingsutrymme en avgörande roll, vilket Isaksson (2014) skriver om i sin studie. Studien 

belyser att arbetsbeskrivningar för skolkuratorer vanligen bara anger ramarna för arbetet och 

definierar och preciserar lite, vilket bör ge ett stort formellt handlingsutrymme. Men 

skolkuratorerna upplever tvärt emot, de anser sig ha ett relativt litet handlingsutrymme, att de 

begränsas informellt. Gallo et.al. (2016) skriver att skolkuratorer har en viktig roll för att föra 

ut kunskap till ungdomar gällande ett säkert digitalt liv. Utbildning för skolkuratorer ger en 

ökad kunskap om hur sociala mediers inverkan är på ungdomar och som skolkuratorer själva 

tar upp är den digitala revolutionen här för att stanna. Det kommer vara av betydelse att både 

lära ungdomar navigera i den digitala världen och att få skolkuratorer att acceptera den nya 

kulturen för att minska klyftan till ungdomar.  
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2.3 Säkert digitalt liv 
Det är viktigt att inte utesluta de unga från användandet av sociala medier utan att istället stödja 

och stärka de unga i deras användande, vilket bidrar till att leva säkra digitala liv (Frith 2017). 

Vanligtvis utesluts de vuxna från vad som sker på sociala medier, de unga menar att vuxna inte 

förstår eller att de kan förvärrar situationen (Björk 2017). Det är viktigt att rusta de unga till att 

hantera de möjliga effekter samt använda sociala medier på ett mer positivt sätt som främjar 

deras mående. Således behöver ungdomar likväl uppmuntras för att ta eget ansvar för sitt 

beteende på sociala medier och inte se det som bortom deras egen kontroll (O´Reilly et.al. 

2018). Björk (2017) poängterar att ungdomar besitter en hög teknisk kunskap och sociala 

färdigheter som medför såväl möjligheter som utmaningar. Det förklarar Eek-Karlsson (2015) 

med att det är av betydelse att lämna tanken att ungdomar är okunniga och det är de kloka vuxna 

som ska fostra och dessutom förbehålla sig rätten att värdera och bedöma vad som är rätt eller 

fel. Istället kan de kloka ungdomarna tillsammans med de kloka vuxna bidra med erfarenheter 

och perspektiv vilket i sin tur skapar förutsättningar för att samtala kring samspel i sociala 

medier. Nutley (2019) poängterar att det finns både för- och nackdelar med sociala medier och 

en viktig del är att vi talar om vilka risker det kan medföra för våra barn och unga. Hon menar 

dessutom på att det är svårt att se vad för konsekvenser sociala medier kommer att ge i framtiden 

för de unga som växer upp idag. 

3 Teoretisk referensram 
Nedan presenteras de teoretiska referensramar som vi har valt att utgå ifrån för att tolka och 

förstå vår empiri. Kultur och social interaktion med tillhörande begrepp kommer vara 

utgångspunkterna. Vi har valt att använda Fornäs definition av kultur och då främst det 

hermeneutiska kulturbegreppet. Ungdomskultur och nätkultur kommer även användas 

genomgående i studien. Social interaktion kommer att tolkas utifrån Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. 

 

3.1 Kultur 
Kultur är ett begrepp som är väldigt komplext och går att finna i många olika sammanhang men 

beroende på tid och rum får kulturbegreppet olika innebörder. Fornäs (2012) delar upp 

kulturbegreppet i fyra olika områden ontologiska, antropologiska, estetiska och hermeneutiska. 

 

Fornäs (2012) beskriver att det ontologiska kulturbegreppet ser kultur som mänsklig odling och 

där de menar att allt som människan har skapat kan ses som kultur. I ontologin ses kultur och 

natur som motsatser till varandra och att det inom detta perspektiv har en betydande roll. Natur 
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kan förstås utifrån det som människan inte har påverkat men i takt med samhällets utveckling 

har relationen mellan natur och kultur förändrats. Det antropologiska kulturbegreppet använder 

kultur som ett sätt att se en grupp människors levnadsförhållanden och där fokus är på 

gemenskap. Det antropologiska synsättet har dock blivit kritiserat framförallt för att se kulturer 

som slutna grupper. Det estetiska kulturbegreppet är i vår tid användbart perspektiv som mer 

utgår från aktiviteter som håller sig inom den estetiska utformningen som till exempel dans, 

film och konst (Fornäs 2012, s.12ff). Det hermeneutiska synsättet definierar kulturbegreppet 

mer som meningsskapande praktiker och där vikten ligger på förklaringen för att det ska bli 

förståeligt. Det hermeneutiska synsättet på kulturbegreppet har blivit allt mer etablerat och ses 

som mest grundläggande. Det omfattar de delar av livet och samhället som har med mening, 

kommunikation samt tolkning att göra, detta är grundläggande för all mänsklig kultur. 

Meningsskapandet grundas i samverkan mellan texter, människor, symboliska föreställningar 

samt olika sammanhang som tillsammans utformar mening, identiteter och sociala världar 

(Fornäs 2012, s.29ff). Fornäs (2012) menar att de olika kulturbegreppen samexisterar med 

varandra men att det hermeneutiska kulturbegreppet binder samman, det belyser relation mellan 

de övriga synsätten. 

 

3.1.1 Ungdomskultur  
De kulturella uttrycken är resultatet av människors handlande och kan beskrivas som en 

meningsbärande struktur. Vi är individer som söker mening och kommunikation. 

Ungdomskulturen ses som ett uttryck för ungdomars sätt att bearbeta sociala, psykiska samt 

kulturella levnadsvillkor. Samhället är hela tiden i en föränderlig process och det gör det 

omöjligt för ungdomar att orientera sig i den egna tiden, det innebär att ungdomar i dag måste 

finna sin egen väg och plats i samhället. Ungdomskulturen kan ses som en arena där det skapas 

möjlighet för ungdomar att hantera det nödvändiga och krävande identitetsarbetet som varje 

ungdom går igenom (Sernhede 2015, s.81ff). Nätet har utvecklats och tar en allt större plats i 

ungdomars vardagliga liv till skillnad från vad det tidigare gjort. Det beror framförallt på att 

internettillgången har blivit mer tillgänglig på de mobila enheterna. Tidigare har nätet och det 

fysiska rummet varit som två separata världar men är idag mer integrerade med varandra. 

Beroende på vilken generation du är uppvuxen i talas det olika om nätet och nätkultur där unga 

är en generation som är födda in i nätet. Den äldre generationen som inte är infödda med 

användandet av nätet tvingas gradvis bli mer aktiva (Dunkels 2015, s.59ff).  
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3.2 Social interaktion  
Det fanns inte sociala medier när Erving Goffman (2009), professor i antropologi och sociologi 

utvecklade sina teorier. Hans teori om social interaktion med dramaturgiska begrepp syftar till 

att beskriva den sociala verklighet som vi lever i med hjälp av metaforer från teatervärlden 

(Goffman 2009). Interaktion är det som utmärker sociala medier vilket gör att de dramaturgiska 

begreppen är användbara när man ska tolka interaktioner i sociala medier. Vi anser att 

Goffmans dramaturgiska begrepp bidrar till en djupare förståelse för den sociala aktivitet som 

berör ungdomar på sociala medier. Vissa begrepp i teorin lämpar sig bättre för denna studies 

riktning än andra och nedan följer en tolkningsram av teorin.	

	

Goffman (2009, s.23ff) menar att människor i social interaktion utövar en ömsesidig kontroll 

av varandra, vilket bidrar till att människor således påverkar och styr varandras handlingar. 

Social aktivitet benämns med hjälp av termen framträdande. Under framträdandet sker en 

anpassning i den givna situationen utifrån outtalade förväntningar. Dessa förväntningar är 

knutna till sociala roller, vilka kan ses som en produkt av samhället skapade i 

socialiseringsprocessen. För att människan ska kunna framföra ett så bra och trovärdigt 

framträdande som möjligt tar Goffman (2009, s.28ff) upp fasaden som en del av framträdandet. 

Fasaden bidrar till att förstärka våra uttryck och underlättar samtidigt för oss att registrera och 

fastställa den vi kommunicerar med. Fasaden kan ses som ett verktyg som medvetet eller 

omedvetet används av individen under framträdandet. Den personliga fasaden innefattar de 

ytliga materialen som exempelvis frisyr, smycken och kläder. En annan del av fasaden är 

inramningen som står för platsens utformning eller rekvisita och dit hör hus, möbler och 

utsmyckningar. Inramningen är även platsbunden och individen kan inte inta sin roll förrän hen 

befinner sig på det området.	

	

Goffman (2009, s.25ff) beskriver att när individer framträder använder de olika roller för att 

visa upp och undanhålla delar av sig själv. Rollen kan skildras som en fasad. När individen intar 

en roll förväntar hen att betraktaren ska ta emot det som förmedlas via rollen. Sociala medier 

erbjuder möjligheten till att uppvisa fasader och inta olika roller genom de olika forum som 

finns att tillgå. Roll blir lämpligt för att beskriva hur ungdomar anpassar sig i olika kontexter 

för att bemöta de normer och förväntningar som finns på hur en individ ska vara.  
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För att beskriva avgränsningar för individer skriver Goffman (2009, s.97ff) om främre och bakre 

region. Där det i främre region sker ett framträdande till publiken, betraktaren, i en medveten 

roll av framförandet. Motsatsen till den främre region är den bakre regionen, vilken kan ses 

som en avskild plats där individen kan gå ur sin sociala roll och ta av sig sin mask. Sociala 

medier försvårar de givna gränserna som Goffman (2009) beskriver finns mellan främre och 

bakre regionen. Anders Persson (2012, s.271ff) har gjort en tolkning av Goffmans perspektiv 

på social interaktion. Han har utifrån Goffmans teorier uppmärksammat skillnader mellan 

interaktion ansikte mot ansikte och interaktion i sociala medier. På sociala medier skapar 

individen olika presentationer av sig själv i olika nätverk. Den är ständigt under förändring då 

det som avgör presentationen är det som individen väljer att presentera, vilket kan ses som en 

roll. Vidare menar Persson (2012) att det som karaktäriserar den bakre regionen när man 

kommunicerar i sociala medier är att kommunikationen sker oftast när individen befinner sig i 

sitt egna fysiska bakre rum, vilket kan vara det egna rummet i hemmet. Samtidigt befinner 

individen sig i sociala medier och publicerar till exempel en bild på Instagram, vilket då 

representerar den främre regionen. Det som tidigare skedde i den bakre regionen ses idag mer 

i den främre regionen genom sociala medier. Den tydliga gränsdragningen mellan främre och 

bakre region har suddats ut i takt med sociala mediers etablering.	

4 Metod och metodologiska övervägande 
Nedan presenteras val av metod samt dess förtjänster och begränsningar. Tillvägagångssätt 

samt urvalsprocess lyfts fram. Vi redogör för hur det empiriska materialet har samlats in samt 

hur det har bearbetats. Vidare redogörs metodens tillförlitlighet samt hur vi har behandlat de 

etiska riktlinjerna. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
Det finns olika val av ansatser för en studie, kvantitativ eller kvalitativ. Vi har undersökt 

skolkuratorers förståelse samt deras beskrivning vilket gjorde en kvalitativ ansats applicerbar 

där intervjuer blev en användbar metod. Bryman (2015) beskriver den kvalitativa ansatsen som 

att den lägger mer fokus på orden och på hur människor tolkar den sociala verkligheten. Inom 

den kvalitativa ansatsen är intervjuer den vanligaste metoden och det finns olika former av 

intervjuer. Framförallt är det ostrukturerad- och semistrukturerade intervjuer som är mest 

användbara. De båda intervjuformerna har en flexibilitet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) betonar att flexibilitet möjliggör för i vilken ordning frågorna ska ställas under en 

intervju. Semistrukturerad intervju är metoden vi har använt för att besvara syfte och 

forskningsfrågor i denna studie. En semistrukturerad intervju ger intervjupersonen stor frihet 
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att utforma svaren på sitt eget sätt, vilket blir en adekvat metod för denna studie då det är 

skolkuratorernas förståelse och deras beskrivning som är av intresse. Valet av 

semistrukturerade intervjuer grundar sig även på att det till studien finns två 

undersökningsförfattare och Bryman (2015) menar att det är att föredra semistrukturerade 

intervjuer när det finns fler än en forskare inblandade i fältarbetet för att kunna säkerhetsställa 

en jämförbarhet av resultatet. 

 

4.2 Förförståelse 
Vår samlade förförståelse har vi bland annat skapat oss genom fältförlagd praktik där vi varit i 

kontakt med ungdomar. Där sociala medier har haft en betydande roll i möten med ungdomar. 

Även privata erfarenheter av ungas användande av sociala medier samt vårt eget användande 

av sociala medier ligger till grund för vår förförståelse. Värt att nämna är även medias bild av 

ungas psykiska hälsa och användandet av sociala medier som vi tar del av i vårt dagliga liv. En 

av oss hade sin fältvecka med en skolkurator där intresset för skolkuratorernas perspektiv 

väcktes. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan vara svår att definiera och att den kan ha 

påverkat mer än vad vi varit varse om. Trots det tror vi att den också haft en bidragande del till 

att göra vår studie mer komplett. Aspers (2011) skriver om att forskarens förförståelse alltid är 

baserad i dennes vardagsförståelse och den är nödvändig och samtidigt ofrånkomlig för att nå 

en förståelse. Kompetensen som forskaren har anskaffat sig genom att leva som en människa 

bland andra i samhället används i mötet med andra för att inte skapa en total oförmåga till insikt. 

	

4.4 Tillvägagångssätt 
4.4.1 Urval 
Vi har i vår studie använt oss av ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval var mest användbart 

när det kommer till forskning som grundar sig på intervjuer. I grunden är den typen av insamling 

av strategiskt slag där syftet är att skapa kongruens mellan forskningsfrågor och urval (Bryman 

2015). Skolkuratorer var relevanta intervjupersoner för vår studie och syftet var att undersöka 

skolkuratorers förståelse och uppfattning om hur sociala medier inverkar på ungas psykiska 

hälsa. Vi syftade till att avgränsa gruppen unga till åldern 10-16 år vilket gjorde skolkuratorer 

inom grundskolan till relevanta intervjupersoner. Intervjuerna gav oss empiri och med hjälp av 

bearbetning och analys av empirin kunde studiens forskningsfrågor besvaras. Bryman (2015) 

skriver om att urvalet görs i två steg, först gruppen och vidare vilka individer utifrån gruppen. 

På samma vis menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att forskningsfrågan är avgörande 

för vilken grupp av människor som man är intresserad av att intervjua och nästa steg är att 

precisera exakt vilka människor inom gruppen som är av relevans.  
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Utifrån ovan kriterier togs det kontakt med en skolkurator i en större stad. Kontakten togs via 

mail då en av undersökningsförfattarna till studien har varit i kontakt med skolkuratorn tidigare 

under en fältstudievecka. Vid kontakt tillfrågades skolkuratorn om kontaktuppgifter till 

kollegor inom grundskolan eftersom det i studien avsågs att intervjua sju skolkuratorer. Då vårt 

syfte inte innefattar att jämföra olika grupper och deras erfarenheter har vi valt att utföra ett 

lägre antal intervjuer. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) skriver om snöbollsurval som ett 

sätt att välja ut de som ska intervjuas. Den första intervjupersonen ger kontaktuppgifter till 

personer som kan ge ytterligare information och uppfattningar gällande forskningsfrågorna, på 

så sätt kan antalet intervjupersoner uppnås. Riskerna med snöbollsurvalet är att fältmaterialet 

inte blir tillräckligt omfattande, det för att de personer tipsen omfattar kanske har vissa 

gemensamma erfarenheter eftersom de förmodas känna varandra. 

 

Första intervjupersonen vidarebefordrade kontaktuppgifter till oss gällande de som anmält sitt 

intresse. Vidare togs det kontakt med skolkuratorerna via mail där tid och plats bokades för 

genomförandet av intervju. Information om studiens syfte och samtyckesformulär gavs även 

via mail innan intervjun. Genom detta snöbollsurval kom vi i kontakt med de specifika personer 

och antalet som behövdes för att genomföra studien. Respondenterna i denna studie är kollegor 

till varandra men har helt oberoende av varandra delgett sina erfarenheter. Respondenterna 

representerar olika erfarenheter av arbetet som skolkuratorer genom antal år de haft i yrket samt 

deras egen ålder. En bredd ges också utifrån variationen gällande skolor från olika 

socioekonomiska områden och antal elever de har i sitt uppdrag. 

	
4.4.2 Konstruktion av intervjuguide 
Till stöd under intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga 2). Intervjuguiden utformades 

med hjälp av olika teman för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Lind (2014) 

menar att oftast genomförs en intervju med utgångspunkt i en förväg utformad intervjuguide. I 

efterhand kan intervjuguiden användas som underlag till att kategorisera och jämföra 

information från olika intervjuer. Bryman (2015) menar att de frågor som ställs i intervjuguiden 

ska täcka det område som kommer att undersökas och att frågorna inte blir för ledande då det 

kan hindra intervjuns utformning och synsätt. Viktigt är även att skapa en viss struktur i 

intervjuguiden vilket gör att frågorna får ett jämt flöde men med en öppenhet för flexibilitet. 

Under intervjuerna krävdes en flexibilitet i form av följsamhet i vilken ordning frågorna ställdes 

då vi stötte på att vissa frågor besvarades under andra frågeställningar. Vi arbetade då på att 

ställa följdfrågor. De frågor som ställs under en intervju kan vara mycket olika och utgå från 
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olika frågekategorier. Intervjuguidens struktur utgår från Brymans (2015) tips kring en 

utformning av intervjuguide. 

 

Inledningsvis presenterade vi oss själva och vår studie samt intervjuns upplägg. Vidare frågade 

vi om bakgrundsfakta vilket Bryman (2015) menar är viktigt för att kunna sätta in 

respondenternas svar i ett sammanhang. Intervjuguiden bestod av tre olika teman med 

tillhörande frågor vars syfte var stödjande mer än en mall att följa. De teman vi använde oss av 

benämnde vi sociala medier, psykisk hälsa och uppfattning om sociala mediers inverkan på 

psykisk hälsa. För att få vetskap om vår intervjuguide skulle bli förstådd på ett enkelt och 

korrekt sätt genomförde vi en pilotintervju innan insamling av empiri startade. 

 

4.4.3 Metodens förtjänster och begränsningar 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har den kvalitativa ansatsen med 

semistrukturerade intervjuer varit bäst brukbar. Bryman (2015) förklarar att den kvalitativa 

ansatsen har en induktiv syn på relationen mellan teori och praktik, där teorin uppstår av 

resultaten från empirin. Strävan med kvalitativ ansats är att skapa en förståelse av värderingar, 

åsikter och beteenden. Den kvantitativa ansatsen ger mer hård och reliabel data där 

generaliserbarheten till en relevant population har en betydande roll (Bryman 2015). Valet av 

semistrukturerade intervjuer och inte helt ostrukturerade intervjuer var att vi ville försäkra oss 

om att få empiri som kan besvara våra forskningsfrågor. Det är av vikt att understryka att vi 

genom vårt material inte kan säga att den insamlade empirin är generaliserbar för skolkuratorer 

i Sverige. Det har inte varit vårt syfte då vi genomfört sju intervjuer, vikten ligger i att undersöka 

skolkuratorernas förståelse och upplevelser av ett fenomen. Resultat och analys som presenteras 

är ett resultat av våra tolkningar utifrån den metod vi har valt och vi vill vara tydliga med att 

det kan finnas varianter av tolkningar. Bryman (2015) tar upp kritik av kvalitativ forskning, att 

den är subjektiv, svår att replikera, problem med generalisering samt bristande transparens. I 

den kvalitativa forskningen är det viktigaste redskapet vid insamlingen av empirin, forskaren 

själv, vilket gör att det som ligger i forskarens intresse blir det som observeras och registreras. 
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4.4.4 Metodens tillförlitlighet 
För att få en bild av kvalitén i en undersökning används olika kriterier. Validitet och reliabilitet 

är två begrepp som är väldigt omdiskuterade när det kommer till kvalitativ forskning då det är 

många som anser att dessa begrepp passar bättre in i kvantitativ forskning (Bryman 2015). De 

menar att det är viktigt att skapa andra alternativa metoder och begrepp för att på ett bättre sätt 

kunna undersöka kvaliteten i den kvalitativa forskningen. Begrepp som har diskuterats och lyfts 

fram i den kvalitativa forskningen är bland annat tillförlitlighet vilket vi har valt att använda 

oss av i vår kvalitativa studie. Som undersökningsförfattare är det viktigt att styrka 

tillförlitligheten i studien och för att kunna uppnå detta finns det fyra kriterier, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.	

	

Trovärdighet är av stor betydelse för forskaren, det innebär inte bara att forskningens 

tillvägagångssätt säkerställs utan också att den beskrivning av det sociala sammanhanget som 

studerats uppfattas och låter trovärdigt i läsarens ögon (Bryman 2015). Vi har genomgående 

motiverat de val vi har gjort gällande teori och metod för att skapa en trovärdighet. I analysen 

har vi noga betonat vem som har sagt vad och vems upplevelse som beskrivs.	

	

Den kvalitativa forskningen bygger på att undersöka och upptäcka gemensamma egenskaper 

alltså att mer studera djupet än bredden hos en grupp individer i ett kontextuellt sammanhang. 

Överförbarheten innebär att de resultat som studien kommer fram till ska kunna överföras till 

en liknande studie eller kontext fast vid en annan tidpunkt (Bryman 2015). Det blir av vikt att 

få utförliga beskrivningar för att skapa en förståelse. Vi har använt oss av citat och tydliga 

beskrivningar från intervjuerna. Citaten och beskrivningarna är viktiga då det blir den enda 

empirin läsaren får ta del av och det blir avgörande huruvida resultatet anses vara överförbart 

eller ej. När det gäller överförbarheten har vi genomfört sju intervjuer och de tillsammans kan 

inte ses som representativt för alla skolkuratorer i Sverige. Hade samma studie genomförts med 

sju andra skolkuratorer tror vi att resultatet visat andra slutsatser. Det upptagningsområde som 

ingår i respektive skolkuratorers uppdrag har en stor påverkan. 

	

Pålitlighet innebär att forskarna antar ett granskande synsätt. Vilket betyder att forskaren ger 

en utförlig beskrivning och redogörelse över forskningsprocessen såsom problemformulering, 

val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter och beslut om analysen av data med mera 

(Bryman 2015). Detta har vi uppnått genom att vi under studiens gång har styrkt och redogjort 

för alla steg i forskningsprocessen. Genom denna redovisning skapar det en tydlighet för läsaren 

hur processen sett ut. 
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En möjlighet att styrka och konfirmera ska betonas av forskaren och trygga att hen har agerat i 

god tro utifrån förståelsen om att det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig 

forskning. Forskaren ska kunna visa att inte teoretiska inriktningar eller personliga värderingar 

påverka varken utförandet eller slutsatserna av forskningen (Bryman 2015). I vår analys har vi 

lagt stor vikt vid att inte låta oss styras av personliga värderingar, utan endast redovisa den 

insamlade empirin. För att undvika en vinkling eller anpassning av studien har vi under 

kodningen fokuserat på att inte låta personliga värderingar ha en avgörande roll. Trots vår 

medvetenhet kring personliga värderingar kan det konstateras att vår förförståelse finns vilket 

vi har redogjort för i annat avsnitt. Vår förförståelse har inte haft en avgörande roll utan vi vill 

betona att den har hjälpt till att skapa ett djup i analysen. 

 

4.4.5 Bearbetning och analys 
När ett resultat av ett forskningsarbete ska presenteras är det viktigt att det framgår vilka 

slutsatser arbetet resulterat i samt vilket underlag som finns. Genom att ge en klar och tydlig 

skildring visar det att forskningen har bedrivits på ett genomtänkt sätt. Det är alltså viktigt att 

vara tydlig för att läsaren ska kunna förstå undersökningens innehåll, upplägg samt resultat 

(Lind 2014). Som tidigare nämnts har vi i denna studie valt att använda intervjuer som vår 

insamlingsmetod, det första steget i denna process har varit att transkribera de inspelade 

intervjuerna. Transkriberingarna har genomförts nära inpå intervjuerna, detta för att inte missa 

några viktiga detaljer samt att det kan vara en fördel när intervjuerna finns färskt i minnet 

(Bryman 2015; Öberg 2015). För att få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer har vi under 

transkriberingen varit så noggranna som möjligt, för att inte missa några viktiga detaljer. Asper 

(2011) förklarar att i vissa avseenden kan vissa pauser eller hummanden utelämnas men om det 

anses vara meningsbärande och fyller en funktion i sammanhanget är det av betydelse att det 

skrivs ut. Vi har valt att, i citaten som presenteras under analys och resultat, utelämna 

hummande och upprepningar av samma ord i följd där vi anser att de inte är meningsbärande. 

De transkriberade intervjuerna har gett upphov till ett textmaterial som är underlaget för vår 

analys. 

	

Som tidigare nämnts har vi genomfört sju intervjuer. Den första intervjun valde vi att genomföra 

tillsammans, där en av oss var intervjuledare och den andra hade en observerande roll. Genom 

att genomföra den första intervjun tillsammans skapade det en känsla av trygghet och hur vi i 

de resterande sex intervjuerna skulle gå till väga. De resterande intervjuerna valde vi att dela 

upp då vi ville vara tillmötesgående med tider och dagar. Det kom önskemål från 

skolkuratorerna att genomföra intervjuerna under ett skollov då mer tid fanns när eleverna var 
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lediga. Efter två veckor återkopplade vi till våra respondenter för att stämma av om det fanns 

något de ville tillägga. De transkriberade intervjuerna numrerade vi från ett till sju, för att 

underlätta bearbetning av empirin. Vi började med att läsa igenom intervjuerna för att skapa 

oss en uppfattning om vad respondenterna svarat. Aspers (2011) menar att det empiriska 

materialet som vi har samlat in inte kan analyseras som en helhet. Kodning är ett sätt som 

hjälper till att dela upp materialet för att lättare kunna analysera (Bryman 2015). Under den 

andra genomläsningen gjorde vi notiser i marginalen gällande viktiga observationer och 

kommentarer som har framkommit under intervjun. Vi identifierade olika teman som var 

återkommande i våra intervjuer vilket bidrog till att vi fick ett material som var hanterbart i 

analysen.	

	
4.5 Forskningsetiska övervägande 
Etiken är en viktig och central del, den hjälper oss att resonera kring frågor som involverar vårt 

handlande samt vilket förhållningssätt vi bör inneha gentemot andra (Kalman och Lövgren 

2012). För att säkerställa våra intervjupersoners trygghet har hänsyn tagits till de 

forskningsetiska principerna. Informationskravet (Vetenskapsrådet 2002) har vi tagit hänsyn 

till genom att vi utformat ett informations- och samtyckesformulär (Bilaga 1). Skolkuratorerna 

fick ta del av informations- och samtyckesformuläret innan intervjun i form av mail och vid 

intervju tillfället överlämnades formuläret i pappersform för underskrift. Det för att säkerställa 

att skolkuratorerna samtycker till att medverka i studien. I samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 

2002) är det viktigt att deltagarna får information om att deras medverkan är helt frivillig och 

att de när som helst under studiens gång kan välja att avböja sin medverkan utan närmare 

motivering. 

	

Konfidentialitetskravet innebär att vi som undersökningsförfattare har ett ansvar gentemot våra 

intervjupersoner att hantera vårt insamlade material varsamt (Bryman 2015). Vad beträffar det 

insamlade materialet har vi som undersökningsförfattare noggrant planerat för var vi förvarar 

de inspelade intervjuerna. De transkriberade intervjuerna förvarades på datorn under fiktiva 

namn, vilket gjorde att bara vi som undersökningsförfattare kunde identifiera vem 

intervjupersonen var. På så sätt garanterar vi våra intervjupersoner anonymitet. Nyttjandekravet 

benämner Vetenskapsrådet (2002) som att enskilda personuppgifter enbart används till det 

specifika forskningsändamålet. Vi har tagit hänsyn till det genom att radera de inspelade 

intervjuerna och dokumenten med transkriberingar när resultatet och analysen var färdigställt.  
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Sammanfattningsvis upplever vi att vi har följt de forskningsetiska principerna och att vår studie 

inte medför någon risk för konsekvenser för våra intervjupersoner. Studiens tillvägagångssätt 

är etiskt försvarbart då den syftar till att undersöka skolkuratorers uppfattningar och förståelse 

gällande ett fenomen, utifrån deras profession. Studien fokuserar på att lyfta 

intervjupersonernas upplevelse och beskrivning, inte att kritisera någons åsikt. Vi har i vår 

studie haft ett objektivt synsätt. 

	

4.6 Arbetsfördelning 
Vi har under arbetets gång haft ett nära samarbete med varandra och vi har tillsammans utformat 

studien. Vissa delar i arbetet har vi valt att dela upp men vi har i samråd innan diskuterat vilka 

delar som ska vara med. Den tidigare forskningen har lästs in var för sig. Det för att ge oss en 

fördjupad förståelse och kunskap om ämnet. Vi har sedan sammanfattat de olika studierna och 

tagit ut det som vi tyckte var mest relevant för vårt syfte och frågeställningar. Vi har 

huvudsakligen valt att skriva alla avsnitt tillsammans men med en viss uppdelning under vissa 

avsnitt. Under uppsatsens förlopp har vi kritiskt läst och tillsammans bearbetat texten för att 

skapa en röd tråd genom hela uppsatsen. Den första intervjun genomförde vi tillsammans och 

de resterande sex intervjuerna valde vi att dela upp och genomförde tre vardera. Den första 

intervjun gjordes tillsammans vilket skapade en känsla av trygghet samt att den utgjorde en 

grund som vi hade att utgå ifrån i de andra intervjuerna. Transkriberingarna gjorde vi var för 

sig och efteråt tog vi del av varandras intervjuer. 

5 Resultat och Analys 
I följande avsnitt presenteras resultat och analys. Det redogörs för den insamlade empirin som 

analyserats och visar vår tolkning av empirin med utgångsläget i det givna teoretiska ramverket 

kultur och social interaktion med tillhörande begrepp. För att skapa en tydlighet för läsaren har 

detta avsnitt rubriker som utgår ifrån de teman som intervjuguiden baseras på. Teman och 

rubriker ligger till grund för att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna. Den 

insamlade empirin innefattar sju skolkuratorers beskrivningar och uppfattningar. Empirin 

representerar skolkuratorer med olika lång arbetserfarenhet inom skolkurators yrket. Spannet 

inom yrket är 1,5 – 11 år. De representerar även olika socioekonomiska områden då de arbetar 

på skolor i olika stadsdelar.  
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5.1 Skolkuratorers förståelse 
Samtliga skolkuratorer förmedlar en gemensam bild av hur de upplever sin egen kunskap 

gällande sociala medier och inverkan på ungas psykiska hälsa. Skolkuratorerna talar om vikten 

av kunskap gällande den digitala arena som många ungdomar idag befinner sig på, för att kunna 

möta ungdomar i samtal. De ser kunskapen som en essentiell del i deras arbete och genom att 

visa kunskap minskas avståndet till ungdomar. Gallo et.al. (2016) nämner att den digitala 

kulturella klyftan till ungdomar minskas genom kunskap hos skolkuratorer gällande sociala 

medier, så att de vet vad de pratar om i mötet med ungdomar. Skolkuratorerna i vår studie ger 

en varierande bild av hur deras egen användning av sociala medier ser ut. Å ena sidan använder 

några av dem sociala medier dagligen och uttryckte att användandet sker för att hålla sig 

uppdaterad samtidigt som användandet sker slentrianmässigt utan närmare eftertanke. Å andra 

sidan ser några det som en möjlighet till att hålla kontakt med vänner som inte finns i ens fysiska 

närhet och användandet blir inte lika frekvent. Samtliga skolkuratorer upplever sig ha kunskap 

om sociala medier. De håller sig “up to date” med vilka forum ungdomar befinner sig på genom 

att ladda ner de appar som ungdomar använder sig av och “lära sig” hur de fungerar. Samtidigt 

skildrar de komplexiteten kring att hela tiden vara i fas med utvecklingen. Ungdomar är ständigt 

steget före och utvecklingen går i rasande fart. Novus (2016) har genomfört en undersökning i 

Sverige gällande skolkuratorers arbetsmiljö och arbetsbelastning där den bland annat 

konstaterar att mer än var tredje anser sig inte få tillräcklig kompetensutveckling i arbetet. 

Skolkuratorerna i vår studie visar på en kompetens gällande sociala medier samt psykisk hälsa 

och hur de står i relation till varandra men de visar även att den kunskapen införskaffar de sig 

på eget initiativ. Mycket av kunskapen inhämtas genom eget användande. Sammantaget visar 

det på att kompetensutvecklingen blir utanför arbetet.	

	

Alltså jag tänker nog att jag är uppdaterad eftersom jag använder det här själv. 
Sen så det som jag inte använder har jag sett till att ladda ner på min 
arbetstelefon för att man måste ju vara där barnen är lite. (Respondent 3)	

	

Många av skolkuratorerna nämner även skillnaden i vilken tid de själva växt upp i och vilken 

tid ungdomar växer upp i, vilket Gallo et.al. (2016) i sin studie benämner som “digital 

immigrants”, invandrare från den analoga tiden till den digitala och ungdomar benämns som 

“digital natives”. Liknande beskrivning gör Dunkels (2015) om ungdomar, att de är födda in i 

nätet, det är en generation som aldrig levt utan nätet. Det har skapats en kultur, ungdomskultur, 

kring det digitala livet där sociala medier är en stor del. Skolkuratorerna i vår studie visar att 

fastän de är födda i den analoga tiden upplever de sig inneha kunskap om sociala medier. De 
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konstaterar svårigheter som finns men att de tar ett eget ansvar i att hålla sig “up to date”. Det 

kan ses som att de försöker hänga med i den nätkultur som råder. 

 

5.1.1 Arbetssätt 
Skolkuratorns arbete styrs bland annat av Skollagen 2 kap. 25§ som fastslår att elevhälsan 

främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande i sitt arbete och vara ett stöd för elever i deras 

utveckling mot utbildningens mål. Socialstyrelsen (2016b) har tillsammans med skolverket 

tagit fram en vägledning för att stärka elevhälsans arbete och skapa en jämlik elevhälsa i landet. 

Samtliga skolkuratorer uppger att i deras uppdrag ingår förebyggande och hälsofrämjande 

arbete och att det är så de önskar att alltid få arbeta. Samtidigt ger de en bild av hur de inte alltid 

har den möjligheten då en del av deras arbetstid går åt till att “släcka bränder”. Intervjuerna 

visar även på en motsats till att “släcka bränder “ med att skolkuratorerna upplever en längre 

kontakt med elever som är i behov av vidare insatser i form av barn- och ungdomspsykiatrin. 

När inte barn- och ungdomspsykiatrin har möjlighet att ta emot de ungdomar som är i behov, 

blir skolkuratorn den som finns närmast till hands och med det menar skolkuratorerna att det 

går utanför deras uppdrag när det kommer till behandling. Respondent 5 beskriver det som “...vi 

jobbar inte behandlande utan då är det andra instanser som då ska ha mer kunskap kring det…”. 

När det kommer till skolkuratorernas uppfattning gällande deras egen kunskap kring ungdomars 

psykiska hälsa skildrar de att de har kunskapen som krävs för deras uppdrag att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. Men om de kommer få en mer behandlande roll krävs det 

en fördjupad kunskap. 

	
5.2 Sociala medier 
Samtliga skolkuratorer lyfter fram att det finns både för- och nackdelar med sociala medier och 

inverkan skiljer sig från ungdom till ungdom. Nedan presenteras olikheterna. 

 

5.2.1 Positiv inverkan 
En del av skolkuratorerna tror att många unga upplever enkelhet med att interagera och skapa 

kontakter med andra via sociala medier, som en fördel. Flera av dem nämner att de unga som 

har säregna intressen kan via sociala medier få kontakt med andra som delar samma intressen 

vilket på så sätt gör att sociala medier hjälper till att skapa samhörighet. Sernhede (2015) 

beskriver att ungdomskultur har skapats som en arena för att ge ungdomar möjligheter till 

utveckling och verktyg att hantera mycket av det som varje ungdom ställs inför under 

uppväxten. Nätet och sociala medier erbjuder den arenan för ungdomar. Detta kan ses ur Fornäs 

(2012) beskrivning av det hermeneutiska synsättet på kulturbegreppet. Det innefattar de delar 

av livet som har med mening, kommunikation och tolkning att göra. Sociala medier blir 
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meningsskapande för ungdomar, det är där de kommunicerar med varandra och tillsammans 

utformar identiteter och sociala världar. En stor del av ungdomars tid spenderas i skolan 

tillsammans med andra ungdomar, där sammansättning är utifrån ålder och bostadsområde. 

Kriterierna baseras inte på intresse eller mognad, vilket gör att det kanske för en del ungdomar 

blir svårt att hitta någon att identifiera sig med. 

	

Man kan hitta barn och ungdomar med precis samma intressen. De grejerna 
där är ju en jättevinst för de barnen. De har ett sammanhang de har liksom en 
tillvaro, en social tillvaro som de aldrig hade haft annars tror jag. 
(Respondent 4)	

	

Björk (2017) belyser positiva aspekter av sociala medier som att de möjliggör upprätthållandet 

och etablering av relationer vilket bidrar till en gemenskap och tillhörighet. Utveckling av 

sociala färdigheter genom att läsa, tolka och pröva sig fram lyfts även fram som positiva 

effekter. Flera skolkuratorer uppgav att för de introverta barnen skapas det möjligheter till 

självförverkligande genom sociala medier. Det ges även en möjlighet för de ungdomar som har 

svårt med social interaktion ansikte mot ansikte en möjlighet att istället socialisera genom 

skriften. Det skrivna språket får i den kontexten en positiv betydelse för de ungdomarna. En 

skolkurator talade om att föräldrar hör av sig och oroar sig för att barnet inte har vänner i skolan 

och då berättar skolkuratorn för föräldrarna att hen vet genom samtal med barnet att det finns 

massvis med vänner, via sociala medier, och att dessa vänner är på alla sätt minst lika goda 

vänner som klasskamrater kan vara. Sociala medier för ungdomar kan ses ur det som Goffman 

(2009) benämner inramningen. Ungdomen intar sin roll när hen befinner sig inom inramningen 

och där vännerna finns med ömsesidiga intressen. En annan skolkurator berätta om att när 

frågan om de har nätkompisar kommer upp i klassrummen svarar en övervägande majoritet att 

de har nätkompisar. 

 
Positiva effekter är framförallt de barnen som har svårt att söka sociala 
kontakter i verkligheten, har en helt annan arena där de också kan skaffa 
vänner, faktiska vänskapsrelationer som de faktisk sen kan gå och träffa. Det 
är mycket vanligare än vad man tror. När vi var ute i 3an, 4an, 5an och 6an  
då frågade vi bland annat det, hur många av er har nätkompisar. I princip 80 
procent räckte upp handen. Man har det liksom, det är en grej att man har 
kompisar som man bara pratar med på nätet. Och så bestämmer man att prata 
vid en viss tid, det kan vara att man skriver eller pratar via headset om det är 
något spel. Så att det är många som har det, så på så sätt är det jättepositivt. 
(Respondent 7)  



22		
	

Det är något som kan kopplas till Friths (2017) studie som menar att de positiva aspekterna av 

ungas användning av sociala medier är att det medför stora möjligheter att kunna vara socialt 

ansluten med de människor som finns runt omkring en. Sociala medier kan skapa möjligheter 

för de unga att utveckla sina identiteter men det kan även ses som ett verktyg där unga kan söka 

stöd och vägledning i sitt mentala välbefinnande. Några skolkuratorer talar om stödet som kan 

finnas via sociala medier, där de kan hitta forum för olika ämnen och dela med sig av sina 

tankar, både ge stöd och få stöd. Sociala medier nämns även som ett lärande forum för 

ungdomar, där de kan via olika appar få utlopp för kreativitet genom dans och sång. Genom att 

visa upp deras kreativitet får de beröm och bekräftelse vilket är positivt för självförverkligandet 

menar några skolkuratorer. Stödet som finns på sociala medier kan ses som en stödjande kultur 

för ungdomar vilket Eek-Karlsson (2015) lyfter fram i sin studie.	

	

Men alltså man får inte glömma, alltså internet kan ju också vara som 
Alexandria i sin ficka, alltså all den information som man åkte flera, flera mil 
för att få, den får vi ju på små sekunder. Så det är fantastiskt när man kan 
använda det, när man kan använda det rätt, självförverkligande och hitta saker 
för att må bättre. (Respondent 6)	

 

Både för ungdomar med säregna intressen och de introverta ungdomarna finns det en vinning 

med den stödjande kulturen som kan finnas på nätet, där de kan få bekräftelse och ge uttryck 

för deras intressen med likasinnade, uppger många av skolkuratorerna. Eek-Karlssons (2015) 

studie redogör för att den stödjande kulturen är betydligt större på sociala medier än den 

kränkande kulturen. Sociala medier erbjuder även möjligheten till att uppvisa fasader och inta 

olika roller genom de olika forum som finns att tillgå, det är genom våra fasader och roller vi 

kan identifiera oss med andra. Goffman (2009) beskriver att när individer framträder använder 

de olika roller där rollen kan skildras som en fasad. Roll blir användbart för att beskriva hur 

ungdomar anpassar sig i olika kontexter för att bemöta de normer och förväntningar som finns 

på hur en individ ska vara. 

	

Skolkuratorerna belyser även de positiva möjligheterna sociala medier ger för 

språkutvecklingen och möjligheterna till att söka information. De lyfter fram hur ungdomar 

visar på en ökad kunskap kring språk och då framförallt i engelska. Många av de forum som 

ungdomar befinner sig på i sociala medier sker kommunikationen på engelska. Där utvecklar 

ungdomarna tidigt sina förmågor att kommunicera på engelska. Respondent 4 belyser det som 

att:  
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Och sen är ju där en vinst i att många av dom här spelen är ju, utvecklar ju 
en, man tänker sig deras mer intellektuella förmåga, alltså det här med strategi 
spelen och dom här tänkar spelen det är ju väldigt mycket så. Och jag tänker 
också att vi har ju en generation som är skitduktiga på engelska tack vare alla 
Youtubeklipp och alla spel och att man sitter och pratar med varandra på 
engelska och så. (Respondent 4) 
 

Respondent 2 säger “...man blir bättre på språket [...] det finns ju mycket information och 

kunskap på internet ifall man bara söker rätt…”. Det kan vidare kopplas till Fornäs (2012) 

beskrivning av det hermeneutiska synsättet på kulturbegreppet där sociala medier ger ett 

meningsskapande för ungdomar, det är där de kommunicerar med varandra och tillsammans 

utformar identiteter och sociala världar. Ungdomarnas kunskaper kring engelska språket bidrar 

till att öppna fler möjligheter till kontakt med andra ungdomar. Det bidrar till att språkliga 

begränsningar suddas ut.	

	
5.2.2 Negativ inverkan 
Vidare nämner skolkuratorerna likaså att forumen på sociala medier kan ge negativ inverkan. 

De kan förstärka ett dåligt mående vilket även Frith (2017) lyfter upp i sin studie, att ungdomar 

riskerar att ta del av skadlig information, rådgivning och syftar då framför allt till ohälsosamma 

beteenden om att unga vill skada sig själva. En skolkurator menar att ungdomen då kan välja 

att identifiera sig med dem som har den typen av problematik vilket bidrar till att skapa problem. 

Det blir en förstärkning i det negativa och istället för en stödjande kultur för ungdomen blir det 

en kränkande kultur där det negativa förstärks. En fasad ska visas upp, en roll intas, vilket 

Goffman (2009) menar att människor gör i social interaktion. Då utövas en ömsesidig kontroll 

av varandra som bidrar till att människor därför påverkar och styr varandras handlingar. 

Fasaden blir att ungdomen ska upprätthålla det som forumet på sociala mediet utgår ifrån, där 

forumet blir inramningen, den plats där allt utspelar sig. Rollen som ungdomen antar i just det 

angivna forumet blir en anpassning till vad som förväntas av ungdomen. Till exempel nämnde 

en skolkurator ätstörning som exempel på ett negativt beteende som förstärks i ett samlat forum 

kring ämnet. Ungdomen beter sig utifrån de normerna, kulturen, som finns inom forumet. 

 
Jag tänker att det kanske är bra för många att det finns forum där man kan 
dela med sig av sina självskadetankar eller sina ätstörningar men det är ju 
också att det bidrar till att skapa problem. För att man väljer att identifiera sig 
med dem som har den typen av problematik. Så visst det kan öka på så sätt 
en känsla av gemenskap att man inte känner att man är ensam men jag tänker 
att det kan förstärka ett sjukdomsbeteende eller dåligt mående också. 
(Respondent 2)  
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Vidare nämns även hur ungdomar jämför sig med varandra gällande utseende, hur man ska se 

ut, vilka märkeskläder man ska ha, vilken frisyr som är den senaste och vilket utseende som är 

accepterat. Det kopplas till det som Goffman (2009) nämner den personliga fasaden i 

framträdandet. Personliga fasaden innefattar de ytliga materialen vilka anpassas i framträdandet 

där de outtalade förväntningarna finns. Respondent 7 uttrycker det som “...sociala medier är en 

förstärkning av ideal och normer det är något som jag tror påverkar jättemycket ungdomar 

idag…”. 

	

Under intervjuerna nämnde många skolkuratorerna FOMO (fear of missing out) som en viktig 

del av ungdomars aktiviteter på sociala medier. De menar att FOMO finns ständigt närvarande 

i ungdomars liv, vilket gör att ungdomar ständigt är uppkopplade. Möjligheten till ständig 

uppkoppling har smartphonen varit en bidragande del till. Genom tillgängligheten som 

smartphonen erbjuder gör det att ungdomar kan vara uppkopplade alltid. “Up to date” nämns 

även av skolkuratorerna i en kombination med FOMO, att aldrig missa något och hela tiden 

hänga med i det senaste. En skolkurator talar om att Snapchat även har en karta, där man kan 

se var andra befinner sig. Hen menar att det blir ytterligare en del i att vara aktiv i sociala 

medier, vilket kan leda till negativa konsekvenser.	

	

Det är också en negativ sak som jag inte va beredd på heller att på Snapchat 
finns det någonting som heter Snapchat karta där man alltså kan se var dem 
man har på Snapchat, om de har den aktiv, och var dom befinner sig vilket 
gör att man hela tiden kan se vad alla gör. Det har också varit så att nån som 
har varit i ett bråk har blivit uppletad utav någon och råkat på få smäll liksom. 
De har letat upp vederbörande och slagit den liksom när den varit på väg hem 
från ett ställe i och med att man kan se precis var man befinner sig. 
(Respondent 4) 

	

Det kan ses som det yttersta i att ständigt vara uppkopplad, vilket Dunkels (2015) beskriver 

som att det kan bero på att internettillgången är mer tillgänglig på de mobila enheterna idag. 

Tidigare har nätet och det fysiska rummet varit som två separata världar men är idag integrerade 

med varandra. Det nämner även några av skolkuratorerna, att gränsen mellan verklighet och 

nätet suddas ut alltmer. Det kan förklaras med Goffmans (2009) bakre och främre region. Det 

som tidigare skedde i den bakre regionen ses idag mer i den främre regionen genom sociala 

medier. Den tydliga gränsdragningen mellan främre och bakre region har suddats ut i takt med 

sociala mediers etablering. 
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Sernhede (2015) skriver om ungdomskultur som ett sätt för ungdomar att ge uttryck. Nätet blir 

en arena för ungdomar där det skapas en kultur kring vad de gör på nätet, en nätkultur, vad ges 

det uttryck för och på vilket sätt görs uttryck. Som tidigare nämnts finns det negativ inverkan 

då vissa forum kan förstärka det negativa beteendet hos ungdomar, samtidigt belyser 

skolkuratorerna språkets betydelse. Det förekommer nätkränkningar i form av hårda ord, hot 

och exkluderingar i sociala medier. En skolkurator menar att språket som används har blivit 

normaliserat, att det är så de pratar till varandra, en kultur kring språket har skapats. Vidare 

beskriver en annan skolkurator att det uppstår missförstånd och att det tolkas in mängder med 

saker då de kommunicerar via skrift och bild. 

	

5.3 Psykisk hälsa och ohälsa 
Skolkuratorerna ger en mångsidig bild av ungdomars psykiska hälsa. I frågan om hur de förstår 

och upplever ungas psykiska hälsa glider beskrivningarna in på att det finns många faktorer 

som inverkar på den psykiska hälsan. Fokus i beskrivningarna hamnar på den psykiska ohälsan, 

där den fysiska hälsan samt språkbruket får en viktig betydelse. En annan faktor som nämns är 

det ökade kravet från skolverket gällande de mål ungdomar ska uppfylla. När det kommer till 

hur de ser på förändring över tid gällande den psykiska ohälsan svarar en del av skolkuratorerna 

att de upplever att det är samma, de syftar till att det är lika mycket nu som när de började inom 

yrket. Dock skiljer sig upplevelserna något och de som har längre erfarenhet inom yrket 

uppfattar att en ökning har skett. Vår tolkning är att det kan förklaras med Socialstyrelsens 

(2017) rapport som konstaterar en kraftig ökning av psykisk ohälsa hos barn och unga under de 

senaste tio åren. Ökning ses då under ett längre tidsperspektiv vilket skolkuratorerna med längre 

erfarenhet har. I Novus (2016) undersökning framkommer det att skolkuratorer upplever att 

deras arbete med ungdomar till största del innefattar psykisk ohälsa och att arbetsbelastningen 

har ökat i takt med användandet av sociala medier. 

 

5.3.1 Faktorer som påverkar 
Faktorer som påverkar den psykiska hälsan är många och det blir oftast en kombination av 

många faktorer som påverkar den psykiska hälsan uppger skolkuratorerna. Genom den ständiga 

uppkopplingen på nätet som tidigare nämnts påverkas ungdomars fysiska hälsa då de inte får 

den sömn som de behöver. Nätkulturen som har skapats i att ständigt vara uppkopplad och vara 

en del av gemenskapen kan ses i det som Fornäs (2012) lyfter fram som det hermeneutiska 

kulturbegreppet. Där den ständiga uppkopplingen skapar en mening för ungdomen och 

kommunikationen som sker är via sociala medier. Skolkuratorerna uppger att de i samtal med 

ungdomar ställer grundläggande frågor gällande deras sömn, motion och kostvanor för att reda 
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ut vilka faktorer som påverkar deras mående. Sömnen är en faktor som oftast nämns av 

ungdomar själva, att de har svårt att komma till ro på kvällen och att de har mobilen igång hela 

natten i bävan för att missa något. 

	

...så jag vet ju barn som hela tiden har mobilen igång under natten och det 
plingas och jag vet några barn som nu i trean har berättat att dem har 120 
meddelande när de vaknar på morgonen. (Respondent 2) 

	
Det kan kopplas till Perssons (2012) tolkning av Goffmans (2009) främre och bakre region, där 

gränsen mellan regionerna suddas ut. När ungdomarna sover i sitt rum, i deras bakre region, är 

de ändå ständigt närvarande i den främre regionen då de när som helst under dygnet vaknar till 

aviseringar, i form av plingande, från sociala medier. De träder då in i den främre regionen och 

väljer att kommunicera via sociala medier, allt i syftet att inte missa något. En av 

skolkuratorerna beskriver att det efter klockan 22 händer ganska mycket i forumen på sociala 

medier, att det blir som en ostörd zon när alla ligger i sina sängar med mobilerna. Där får 

återigen Fornäs (2012) hermeneutiska kulturbegrepp en betydelse för den nätkultur som har 

skapats i att ständigt vara “up to date”. Genom nätkulturen som finns ställer det krav på 

ungdomarnas ständiga närvaro i sociala medier vilket gör att hjärnan sällan får den vilan den 

behöver för återhämtning. Skolkuratorerna belyser att ungdomars hjärnor inte är tillräckligt 

utvecklade för att kunna processa och hantera vad som är sant eller falskt i det de möter i sociala 

medier samt deras brist på konsekvenstänkande. Respondent 5 säger “...ja, men vad gör det med 

våra hjärnor att sitta med en skärm hela dagarna…” och respondent 2 uttrycker det som att 

“...det är ju inte färdigutvecklat hos barn, i den här åldern och då bombaderas dem av intryck 

dem inte kan hantera eller behandla”. Det kopplar vi till Nutley (2019) som menar att 

tonårshjärnan har en biologisk sårbarhet då deras frontallober inte är färdigutvecklade och det 

försvårar för dem att bromsa sina impulser, byta perspektiv och se konsekvenser på lång sikt. 

Koppling kan återigen göras till Goffmans (2009) bakre och främre region, där gränserna inte 

är tydliga vilket kan bidra till att ungdomar har ännu svårare för att se konsekvenserna av sitt 

handlande då de befinner sig i sin bakre region när de samtidigt gör ett framträdande i den 

främre regionen. 

 

5.3.2 Språkets mening  
Ordens betydelse nämner några skolkuratorer som att när ungdomar använder sig av vissa ord 

så vet de inte ordens egentliga betydelse, eller de har skapat “nya” betydelser av orden. Detta 

ses framför allt kring hur ungdomar pratar om deras psykiska ohälsa. Det har skett en 

förändring, respondent 6 beskriver det som att:  
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Sen har orden genomgått en semantisk förändring, deluxe skulle jag vilja 
säga. Stress, alltså du vet när vi tänker på stress tänker vi på svettig, vi håller 
på att gå in i väggen, vi är desorienterade. Alltså när eleverna pratar om stress 
så tror jag inte de pratar om just stressymptomen i dess riktiga verkan, så det 
är så svårt när eleverna säger så här; jag är stressad. Alltså det kan ju betyda 
vad som helst, så att då brukar jag men vad är det som stressar dig, alltså vad, 
vad innebär stress för dig? Så att jag åtminstone först och främst kan förstå 
vilket ord egentligen dom menar. (Respondent 6) 

 

När ungdomar pratar om stress och ångest är skolkuratorernas uppfattningar att de inte använder 

de begreppen utifrån sin egentliga betydelse. Uppfattningen som ges är att det är av vikt att 

fråga vad ordet betyder för ungdomen, som respondent 6 uttrycker det “...jag tror ibland så 

tolkar vi in i det vad dem säger för vi tror att vi pratar samma språk…”. Det pratas om psykisk 

ohälsa i vida begrepp och en uppfattning från skolkuratorernas perspektiv är att det pratas för 

lite om vad som är adekvat för åldern ungdomar befinner sig i med dem. Uppfattningen är att 

det definitivt finns psykisk ohälsa hos en del ungdomar men att det är av vikt att prata med 

ungdomar med hur de själva definierar begreppen de uttrycker sig med. Det kan tolkas utifrån 

Fornäs (2012) kulturbegrepp, hur ungdomar har skapat en mening med begreppen de använder 

sig av. De har skapat en gemensam uppfattning om hur de tolkar begrepp som exempelvis stress 

och ångest. Det kan vidare ses med utgångspunkt i det som O´Reilly et.al. (2018) 

uppmärksammar kring hur ungdomar har “köpt in” hur sociala mediers negativa inverkan på 

deras psykiska hälsa framställs i media. Det har skapats en “rädslakultur” kring sociala medier 

och dess inverkan. På samma sätt kan det tolkas att ungdomar använder sig av begrepp utanför 

deras egentliga mening, att det har skapats en kultur kring begreppen. 

	
5.4 Ansvar 
Skolkuratorer har sin roll att förhålla sig till. Yrkesrollen innefattar normer och förväntningar 

som det ska levas upp till. Gallo et.al. (2016) skriver om att skolkuratorerna har en viktig roll i 

att föra ut kunskap till ungdomar gällande ett säkert digitalt liv. I intervjuerna tar en 

övervägande majoritet av skolkuratorerna upp föräldraansvaret, föräldrarnas roll gällande 

ungdomars användande av sociala medier. Det ges en bild av hur de olika rollerna inte alltid 

har en tydlighet kring vad de innefattar. Respondent 4 berättar om hur det resoneras kring 

sociala medier på föräldramöten “...vi råder er att inte låta era små barn som är tio år att använda 

sociala medier för det är inget de kan hantera…”. Som citatet anger kan skolkuratorerna bara 

ge råd men det är upp till föräldrarna att besluta vad deras barn får ha tillgång till. Det 

framkommer i intervjuerna en uppfattning kring att föräldrar inte alltid är medvetna om eller 

tar ansvar för de konsekvenser som sociala medier kan ge och då framförallt för de yngre barnen 

som får tillgång till sociala medier som i själva verket har åldersgräns. Vi kan koppla det till 
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vad Dunkels (2015) skriver om hur ungdomar idag är födda i den digitala tiden och hur det 

finns en kultur kring nätet och att föräldrar idag inte förstår den kulturen fullt ut.	

	

Vi kan va ganska överbeskyddande i mycket, barnen ska ha hjälm och de ska 
inte gå på det stället för där kan va fula gubbar och hit och dit, men på nätet 
så släpper vi dem helt fritt. Vi har ingen koll på vad det är de tittar på eller 
vad de gör och de kan ligga på sina rum halva nätterna och bara va i den här 
världen som är ganska sårbar. (Respondent 5) 

	
Samarbete och en mer öppen dialog med föräldrarna gällande sociala medier framkommer som 

önskvärt i intervjuerna. Den bästa världen vore att det i skolan är samtal med barnen om sociala 

medier och liknande samtal äger rum på ett föräldramöte. Det kan bidra till en ökad kunskap 

och förståelse nämner några av skolkuratorerna. Gallo et.al. (2016) nämner kultur som en 

digital kulturell klyfta där en acceptans kring nätkulturen måste finnas från skolkuratorernas 

sida och en kunskap om sociala medier. Den acceptansen och kunskapen kan även ses som 

minst lika viktig att föräldrarna har. 

	

Jag hade ju hoppats man hade haft lite bättre koll på saker och ting att 
föräldrarna ska vara mer närvarande och faktiskt ha bättre koll på vad ens 
barn gör men också här på skolan tänker jag att vi också behöver ha lite bättre 
koll på vad de tittar på.	(Respondent 3)	

	

Citatet ovan visar en önskan om en gemensam kunskap och närvaro, föräldrar och skola, för att 

minska den digitala kulturella klyftan till ungdomar. Vidare nämns det även i intervjuerna att 

det blir ett glapp mellan vuxna och ungdomar då vuxna inte hänger med i utvecklingen på 

samma vis. En uppfattning är att ungdomar vänder sig mer till varandra idag för stöd och 

vägledning istället för till vuxna. Respondent 5 beskriver det som “...barnen vänder sig till 

jämnåriga, det är där man får sina råd och sitt stöd, inte från de vuxna…”. Det kan vi koppla 

till Björks (2017) studie där ungdomar uttrycker att vuxna utesluts från vad som sker på sociala 

medier för att de inte förstår och att de även kan förvärra situationen. Det kan vidare förstås 

med Fornäs (2012) hermeneutiska kulturbegrepp, att sociala medier för ungdomar skapar en 

mening för dem. Det är där de kommunicerar, samverkar och skapar identiteter. De befinner 

sig på samma arena, forum, som andra ungdomar. Forumet kan ses likt det som Goffman (2009) 

benämner inramningen, en angiven plats där ungdomar intar sina roller när de befinner sig där. 

Nära till hands för ungdomar blir då andra ungdomar och vuxna inte blir det självklara valet att 

söka vägledning hos.  
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5.4.1 Hantera konflikter 
I intervjuerna belyser skolkuratorerna hur de konflikter som uppstår i sociala medier utanför 

skoltid förflyttas till skoltiden. Respondent 4 framför det som “...saker som händer på fritiden 

spiller över på skolan på ett helt annat sätt än vad det hade gjort om inte sociala medier hade 

funnits…”. Sociala medier ger ungdomar möjligheter till att inta en roll, vilket Goffman (2009) 

menar kan ses som en fasad. Uppstår det en konflikt i sociala medier, i den kontexten även sedd 

som inramningen, uppger många av skolkuratorerna att det är problematiskt för ungdomen att 

mötas ansikte mot ansikte i skolan med den som konflikten ägt rum med. Respondent 1 

beskriver det som: 

 
Det du kan säga face to face, alltså kan du inte säga det i ansikten så ska du 
inte säga det på telefonen heller. Och där är alltid konflikter, dem kommer till 
skolan och är sura på varandra och så får lärarna ta det. (Respondent 1) 

 

Det framkommer under intervjuerna en uppfattning om att bakom skärmen vågar ungdomar ge 

uttryck för åsikter som de annars inte hade gjort. Dessa konflikter som uppstår i sociala medier 

möter skolkuratorerna under skoltiden. Vi uppfattar en ambivalens hos skolkuratorerna i hur 

konflikter som uppstått utanför skoltid ska hanteras under skoltiden. Det ges en bild av att det 

skiljer sig beroende på vilken skola som ingår i ens uppdrag, hur riktlinjerna är i samråd med 

övrig skolpersonal. Respondent 7 beskriver arbetssättet som följande “...här upplever jag att 

man ser det som en del av sitt ansvar, att det är klart man ska jobba med det för det är ju våra 

elever…”. Det kan ses som skolkuratorers handlingsutrymme vilket Isaksson (2014) nämner 

som avgörande för deras möjligheter till att påverka. Studien visar på att det utifrån 

arbetsbeskrivningar för skolkuratorer bör ge dem ett stort formellt handlingsutrymme men 

skolkuratorernas upplevelser visar på tvärt emot (Isaksson 2014). Vi kan koppla det till 

intervjuerna, där det ges olika skildringar, det skiljer sig åt mellan olika skolor. Gemensam 

beskrivning från skolkuratorerna är att övrig personal som är verksam inom skolan, såsom 

pedagoger och skolsköterskor, även har en betydande roll gällande ungdomars användning av 

sociala medier. Pedagoger har en annan relation till ungdomarna och är de som dagligen arbetar 

nära dem, vilket gör att det är oftast de som först uppmärksammar händelser. Skolkuratorerna 

poängterar betydelsen av ett samarbete inom skolan, mellan olika professioner, för att ge bästa 

möjliga stöd till ungdomar. 

 

5.4.2 Säkerhet på nätet  
Tidigare i studien nämner vi hjärnans utveckling och hur ungdomar inte har ett utvecklat 

konsekvenstänk. Vad det leder till och vad det kan få för konsekvenser samt hur stöd kan ges 

till ungdomar för att få ett säkert digitalt liv, lyfts upp av skolkuratorerna under intervjuerna. 
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Det nämns av respondent 6 på följande sätt “...det finns konsekvens, handling ger konsekvenser, 

det försöker jag lära eleverna…”. Skolkuratorerna tar upp att de likväl i enskilda samtal som i 

klassrummen pratar med ungdomar om att det som sker på nätet, i sociala medier, inte bara 

stannar på nätet. Ungdomar är uppslupna av kulturen som finns kring och i sociala medier. De 

finner sina egna vägar och plats i samhället då det är svårt för dem att orientera sig i den egna 

tiden och där har nätet fått en större plats i deras vardagliga liv (Sernhede 2015; Dunkels 2015). 

Vi kan knyta det till att skolkuratorerna talar om hur de i samtal med elever informera om 

konsekvenser av handlandet i sociala medier. Syftet är att öka ungdomars medvetenhet och det 

kan kopplas till Friths (2017) resonemang kring hur viktigt det är att bygga en motståndskraft 

hos ungdomar för att de ska kunna leva säkra digitala liv. Vidare menar Frith (2017) att det är 

av vikt att inte utesluta ungdomar från användandet av sociala medier vilket O´Reilly et.al. 

(2018) betonar vikten av ett mer positivt användande. Med utgångspunkt i Fornäs (2012) 

hermenutiska kulturbegrepp kan denna uppslutenhet kring sociala medier förstås med det 

meningsskapandet som det ger ungdomar. I intervjuerna berättas det om hur viktigt det är att 

inte döma ungdomar i hur de använder sig av sociala medier utan visa på en förståelse för 

nätkulturen och vilken betydelse den har för ungdomar.	

	

Så är det viktigt att man inte dömer och verkligen så här visar att vi vet också 
om att det är jättekul och det ska det få lov att vara. Vi ska inte förbjuda 
någonting, utan vi ska bara precis som med allt annat, jobba med 
värderingarna hur man är på nätet.	(Respondent 7)	

	

Vi kan med ovan citat knyta an till de resonemang som Eek-Karlsson (2015) för gällande att 

det är de kloka vuxna som fostrar och dessutom förbehåller sig rätten att värdera och bedöma 

vad som är rätt eller fel. Istället ska ungdomar inkluderas och tillsammans med vuxna bidra 

med erfarenheter och perspektiv. Genom att sluta se dem som okunniga kan det i sin tur skapa 

förutsättningar för att samtala kring interaktionen som sker i sociala medier. I intervjuerna 

skildrar skolkuratorerna vikten av att tala värderingsfritt med ungdomar och visa en förståelse 

för nätkulturen. De förklarar även hur de informerar om de konsekvenser handlingar i sociala 

medier kan ge. Sammanfattningsvis kan det förklaras som att skolkuratorerna både inkluderar 

ungdomar och informerar dem i samtal beträffande sociala medier. Det konstateras av 

skolkuratorerna hur viktigt det är med positivt användande och de fastslår hur viktig ungdomars 

medvetenhet är. 
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6 Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka skolkuratorers förståelse och beskrivning av hur 

sociala medier inverkar på ungas psykiska hälsa. Vi har i analys och resultat redogjort för vår 

empiri och visat hur den kan tolkas utifrån vald teori och forskning. Nedan redogörs för hur vi 

besvarat våra frågeställningar. 

	

6.1 Hur beskriver skolkuratorer ungas användning av sociala medier?  
Skolkuratorerna gav en enhetlig bild av hur de ansåg att sociala medier har en betydande del i 

ungdomars liv och att tiden som spenderas på sociala medier är omfattande. Skolkuratorerna 

beskrev användandet med utgångspunkt i ansvar, vägledning, vänner och konflikter. 	

	

Det vi kom fram till var att användandet representerade den kultur som idag råder kring sociala 

medier och ungdomar. Skolkuratorerna belyste möjligheterna sociala medier ger för att skapa 

vänskapsrelationer. En stark konsensus visades hos respondenterna beträffande hur ungdomar 

använder sociala medier för det som kan orsaka konflikter. I sociala medier vågar de uttrycka 

det de inte vågar göra ansikte mot ansikte. Det tolkade vi till ansvaret i användandet av sociala 

medier. Vem tar hand om de konflikter som uppstår? Med ansvar menar skolkuratorerna att det 

blir utifrån vem som tar ansvar för användandet. Är det skolan, föräldrar eller ungdomars eget 

ansvar hur mycket de använder sociala medier och i vilket syfte. I analysen kunde vi se 

skillnader i hur skolkuratorerna resonerade om ansvaret. Samtliga var överens om att det fanns 

ett stort föräldraansvar. Dock skiljde sig resonemangen åt i hur de ansåg vilket ansvar skolan 

ska ha när sociala mediers inverkan spiller över på skoltiden. En slutsats vi gjorde var att 

skillnaden delvis berodde på vilken skola och vilket socioekonomiskt område som ingick i 

respektive skolkurators uppdrag. Skolkuratorerna förklarade att det skiljde sig åt mellan olika 

skolor i hur arbetssättet var kring sociala medier. De belyste att deras egen kunskap gällande 

sociala medier var viktig för att förstå ungdomars användning och för att kunna vägleda dem 

på bästa sätt. Det förstod vi som en medvetenhet hos skolkuratorerna i att minska den digitala 

kulturella klyftan till ungdomar. 

 

6.2 Hur beskriver skolkuratorer deras arbetssätt gällande ungas psykiska hälsa i 
relation till sociala medier? 
För att besvara denna fråga vill vi sammanfattningsvis börja med att poängtera att samtliga 

respondenter konstaterade att det fanns många olika faktorer som påverkade den psykiska 

hälsan. Värt att nämna är även att skolkuratorerna i frågan gällande psykisk hälsa pratade mest 

utifrån psykisk ohälsa. Vi tolkade det som att det kunde finnas en viss påverkan hur psykisk 
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hälsa framställs i media då det oftast framställs ur ett negativt perspektiv. Med betoning på 

huruvida det har skett en ökning eller inte av psykisk ohälsa hos unga, går uppfattningarna isär 

hos respondenterna. Vi kunde i vår analys se den yrkesverksamma tiden som en möjlig faktor, 

de skolkuratorer som hade arbetat längre upplevde en större ökning. Viktigt var dock att 

samtliga skolkuratorer beskrev att det fanns psykisk ohälsa hos ungdomar och att de mötte det 

i sin profession. Vi kunde i analysen se hur skolkuratorerna arbetade med att “släcka bränder” 

samtidigt som de arbetade långsiktigt med de ungdomar som inte får tid för den specialistvård 

de är i behov av. Det kan ses ur ett samhällsperspektiv, att skolkuratorer får en mer behandlande 

roll då andra instanser har vårdköer. Analysen visade även på ett förebyggande arbete där 

skolkuratorerna i samtal med elever informerade om konsekvenser av handlandet i sociala 

medier med syftet att öka ungdomars medvetenhet kring sociala mediers inverkan. 

Skolkuratorerna arbetade både inkluderande och informativt med ungdomar.	

	

Respondenterna uttryckte att språket har en betydelse när ungdomar själva talar om psykisk 

ohälsa. Ords betydelse skiljde sig åt och ungdomar “slänger sig” med begrepp som definierar 

psykisk ohälsa. Det förstod vi utifrån den föreställning som Gallo et.al. (2016) beskriver att 

psykisk hälsa och ohälsa ges i media. Med det som utgångspunkt kunde vi visa att skolkuratorer 

resonerade kring de begrepp som ungdomar använder sig av. Vad är psykisk ohälsa i sin 

kliniska definition och vad är det som kan ses som åldersadekvat och hör tonåren till?	

	

6.3 På vilket sätt upplever skolkuratorer att sociala medier inverkar på ungas 
psykiska hälsa? 
Vi kom i denna studie fram till att skolkuratorerna upplevde att sociala medier inverkar positivt 

och negativt på ungas psykiska hälsa. Skolkuratorerna betonade användandet av sociala medier 

framförallt för de ungdomar som har svårt med social interaktion ansikte mot ansikte. Vi kunde 

se det som att sociala medier bidrar till att utveckla ungdomars självförverkligande. 

Respondenterna poängterade att för ungdomar blir sociala medier ett forum där lärandet 

utvecklas och de får utlopp för sin kreativa sida. Skolkuratorerna betonade den positiva 

inverkan utifrån möjligheterna för ungdomar att skapa vänskapsrelationer utanför skolan. 

Ytterligare positiv inverkan på den psykiska hälsan var den stödjande kultur som visades i de 

forum ungdomar sökte sig till. I empirin kunde vi se att det rådde konsensus i hur 

respondenterna upplevde att sociala medier hade en positiv inverkan på ungas psykiska hälsa. 

Den konsensusen kunde vi även se gällande den negativa inverkan. Den stödjande kulturen 

vändes till att bli en kränkande kultur för ungdomar. Analysen konstaterade att det som kunde 

ses som positivt kunde även ses som negativt. Det framkom att sociala medier kan förstärka ett 
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dåligt mående, genom att ungdomar identifierade sig med andra med liknande problematik. 

Respondenterna betonade komplexiteten med sociala medier och beroende på kontexten ges 

handlingar olika betydelser. FOMO (fear of missing out) beskrevs som en stark negativ 

inverkan. Skolkuratorerna skildrade ungas ständiga uppkoppling med att sömnen påverkades 

och det allmänna mående försämrades. På liknande sätt som Statens medieråd (2017) beskriver 

hur mobilanvändandet och internetåtkomsten har ökat ser vi koppling till det som 

respondenterna beskriver som den ständiga uppkopplingen. 

 

Genom de resultat vi fått fram i denna studie kan vi se att skolkuratorer upplever att sociala 

medier har en stor inverkan på ungas psykiska hälsa. Resultatet visar dessutom att allt hänger 

samman, det är inte endast sociala medier som påverkar, utan det finns många faktorer som 

inverkar. Vi ser ett tydligt samband mellan skolkuratorernas uppfattningar gällande den positiva 

och negativa inverkan till den uppfattning som studierna i kunskapsläget belyser. Resultatet 

pekar mot att det har skapats en kultur kring sociala medier och att det är en integrerad del i 

ungdomars vardag. Inom ramen för vad som ingår i skolkuratorernas uppdrag kan vi se hur de 

arbetar med sociala medier i relation till ungdomar. Arbetssätten skiljer sig åt mellan olika 

skolor i hur vägledningen ska utövas. Det kan vi se som en skillnad i vilket utrymme sociala 

medier ges från skola till skola. Det fastän Socialstyrelsens (2016b) vägledning finns och ska 

bidra till utveckling av en jämlik elevhälsa i hela landet. Vi ser att det finns ett behov av kunskap 

gällande hur sociala medier inverkar på ungdomar och samtidigt ser vi en vilja i att bemöta det 

behovet. Skolkuratorerna visar ett engagemang och en vilja av att vara “up to date” för att möta 

ungdomar på deras arena. Det engagemanget ser vi som positivt och ett måste för att minska 

den digitala kulturella klyftan. Vi vill poängtera att ansvaret inte vilar på den enskilde 

skolkuratorn utan det är en ledningsfråga i vilken utsträckning sociala medier får utrymme i 

skolan. Resultatet konstaterar att den kunskap skolkuratorerna innehar gällande sociala medier 

har de införskaffat själva vilket vi ser som ett tecken på att ämnet inte tas på allvar. Vi anser att 

kunskap gällande sociala medier borde ges en självklar plats i form av handlingsplaner samt 

utbildningar och inte ligga på den enskilde skolkuratorns ansvar. 

	

Frågor som väckts hos oss under studiens gång är hur det framåt ska arbetas för att på bästa sätt 

rusta ungdomar för livet i den digitala tid som råder. Intressant vore att undersöka ungdomars 

perspektiv. Hur ser de på den digitala kulturella klyftan som finns? Vad har de för kunskap om 

sociala medier? De är ju trots allt experterna. Vi vill poängtera att den digitala revolutionen är 

här för att stanna. Viktigast blir att tillsammans med ungdomar navigera och hantera de 

möjligheter och svårigheter som finns på den digitala arenan.  
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Bilaga 1 
	
	
	
	
	
	
 
 
Hej! 
Vi heter Jennie Björkvig och Evelina Bernström och vi är just nu igång med att skriva vår C-
uppsats på socialhögskolan vid Lunds universitet. Uppsatsen syftar till att belysa skolkuratorers 
uppfattning och kunskapsläge gällande hur sociala medier inverkar på ungas psykiska hälsa. 
Intervjun beräknas ta cirka 45-60 minuter, att delta i studien är helt frivilligt och du kan när som 
helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. 

Det insamlade materialet från intervjuerna kommer att avidentifieras och det är endast vi som 
kommer att ta del av materialet. Det ni säger i intervjun kommer endast att användas till denna 
C-uppsats. Intervjun kommer att spelas in och inspelningen/anteckningar vi gör kommer att 
förvaras på̊ ett sätt där bara vi får tillgång till dem. Allt insamlat material kommer avidentifieras 
för att förhindra koppling till enskilda individer och platser. När uppsatsen är klar kommer den 
att publiceras via Lunds universitetet. 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss på telefon eller mail. 
 
Evelina Bernström 
Tel: XXXXX 
Mail:XXXXX 

Jennie Björkvig 
Tel:XXXXX 
Mail:XXXX 
 
Tack för att du vill medverka! 
 
Med vänliga hälsningar 
Jennie Björkvig och Evelina Bernström  
 
Jag har fått information om studien och samtycker till att bli intervjuad. 
 
Datum: 
 
Namnteckning: 
 
Namnförtydligande:  
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Inledning 

• Presentation om oss själva och vår studie 

• Informera om intervjuns upplägg. 

• Informera om samtycke formuläret samt påskrift. 

 

Uppvärmning: 

• Hur länge har du arbetat som skolkurator? Din ålder? 

• Tidigare arbetserfarenheter? Arbetat med socialt arbete tidigare? 

• Hur många elever/skolor ingår i ditt uppdrag? 

 

Tema 1 - Sociala medier 

• Vilka är dina egna erfarenheter av sociala medier? 

• Använder du sociala medier? 

• Om ja, vilka? 

• Hur ser du på elevers användning av sociala medier? 

• Hur upplever du din kunskap gällande sociala medier kontra elevernas kunskap? 

 

Tema 2 - Psykisk hälsa 

• Hur ser du som skolkurator på elevers psykiska hälsa? 

• Upplever du att du har tillräckligt med kunskap gällande psykisk hälsa? 

• Om inte, vad känner du att du skulle vilja ha mer av? 

• Under din verksamma tid som skolkurator kan du se att det har skett någon förändring 

över tid när det kommer till elevers psykiska hälsa? 

 

Tema 3 - Uppfattning om sociala mediers inverkan på psykisk hälsa 

• Vilka årskurser/ålder upplever du söker mest kontakt med dig? 

• Vad vill elever prata om när de söker kontakt med dig? 

•  Skiljer ämnena sig åt beroende på ålder? 

• På vilket sätt tycker du att sociala medier påverkar unga? 

• Positiva effekter? 

• Negativa effekter? 

• Hur är din uppfattning om vad som är skolans ansvar (ditt ansvar) när det kommer till 

sociala medier? 
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• Hur hanterar du situationer som uppkommer utanför skoltid, på skoltid? 

• Är sociala medier något ni diskuterar på arbetsplatsen? 

• Om ja, på vilket sätt? 

• Om nej, är det något som du saknar? 

Avslutning 

• Känner du att du har fått fram det som du ville säga eller finns det något ytterligare 

som du vill tillägga? 

• Vill du ta del av studien? 

• Tusen tack för att du ville medverka i vår studie. 


