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Abstract

This study aims to investigate the experience of digital change for different curators in
Sweden, with a particular focus on young people's psychosocial health during the Covid-19
pandemic. This study is centered around a number of questions, such as; 1) What is central in
curators' work with young people? 2) In what ways have the possibilities to reach and work
with young people been challenged? And 3) What are some of the consequences which can be
identified for young people as a result of this digital change? By engaging in ten semi-
structured interviews, this study aims to address these questions. In conclusion this study
reveals that individual meetings are a key tool in the handling of psychosocial problems by
curators in Sweden. This study also finds that this practice is one which has been both
stimulated and complicated by the Covid19- pandemic. Digital tools which allow online
meetings may give more availability and flexibility to students and teachers, but they also
make the talks themselves less effective as tools for the curator. Additionally, curators are
more unsure of their own limitations in this new, digital setting, which makes them hesitant in
their roles. Young people are being both included and excluded in the digital processes
developing in the Covid-19 pandemic.
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1. Problemformulering

Covid19- pandemin har inneburit en påfrestning för hela samhället. Under 2020 har den

svenska regeringen beslutat om en rad olika åtgärder för att begränsa fysiska möten genom

lagar för att hindra smittspridningen av Covid19 i samhället (Prop. 2019/20: 144, SFS

2020:114, SFS 2021:4, SFS 2021: 8).

Psykosociala problem bland unga är just nu ett växande problem i samhället, och kanske inte

främst på grund av Covid19 i sig, utan som en följd av de begränsningar i det sociala

vardagslivet som behövts för att hindra smittspridningen i samhället. Henderson (2020) menar

att psykisk ohälsa bland unga har ökat på grund av social distans. För ungdomar i redan

utsatta situationer blir restriktionerna ett ännu större hinder i en redan svår vardag. I Sverige

har kuratorer som arbetar med ungdomar jobbat aktivt för att möta det ökade psykosociala

behovet hos ungdomar trots begränsning av den fysiska verksamheten under Covid19

(Socialstyrelsen, 2020). Kuratorer har använt teknologi för att kunna ha samtal digitalt under

Covid19- pandemin och det har gjort att virtuella samtal har blivit mer aktuella under tiden för

Covid19. Henderson (2020) menar att allt fler samtalskontakter har upprätthållits med digitala

hjälpmedel såsom Zoom, Meet eller Skype.

Redan sedan tidigare har det funnits en strävan att använda mer digitala hjälpmedel i det

sociala arbetet. Enligt Dumitrescu (2020) har socialarbetares utbildning under de senaste åren

präglats av digitalisering och att det tillsammans med ökad tillgång av digitala hjälpmedel hos

unga gjort att kuratorer behöver ha bredare kunskap om digitala verktyg. Samtidigt har

pandemins utveckling och den snabba omställningen från fysisk- till digital verksamhet

inneburit svårigheter med att hinna utbilda oerfaren personal (Socialstyrelsen, 2021). Det har

därmed i stor utsträckning varit upp till enskilda personer att själva ta ansvar för att lära sig

digitala verktyg och det har inneburit att kompetensen varierat för olika personers

kunskapsnivåer (ibid.).
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Tidigare forskning visar att socialarbetare i Europa generellt inte har tillräckligt med

kompetens för att möta samhällets digitala behov, samt att universiteten inte utbildar

tillräckligt kring digitala hjälpmedel enligt López och Pelaez (2020, s.838 f). I slutsatsen

framgår spänningen mellan beredskapen för digitalisering och det generella behovet som

framkom av digitala samtal, samt att en högre digital beredskap hade kunnat gynna socialt

arbete under Covid19- pandemins restriktioner (ibid.). Det finns också forskning som visar att

ungdomar efterfrågar att socialarbetare kan använda digitala hjälpmedel mer än de redan gör i

sin kontakt med unga (Simson, 2017). Det finns samtidigt forskning som visar på utmaningar

med digitaliserade stödsamtal och samtal, där socialarbetare känner sig begränsade av digitala

hjälpmedel (Cook & Zschomler, 2020, s.404 f), att behandling inte får samma kvalité under

online samtal (Bengtsson, Nordin & Carlbring, 2015, s.475 f), och socialarbetare upplever

motvilja till att hålla samtal digitalt (Faraj, Renno & Bhardwa, 2021, s.31). Enligt Larsson och

Svensson (2017, s.45) behövs det mer praktiska vägar för socialarbetare att anpassa sig till

den digitala tekniken. Klienter föredrar exempelvis digital kommunikation som inkluderade

e-post, textmeddelanden, och sociala nätverkssajter, medan majoriteten av socialarbetare helst

väljer att använda digital kommunikation när de måste, eller i de mest praktiska ändamålen i

arbetet, såsom schemaläggning (Mishna et al., 2012, s. 283 f). Min studie handlar om hur

kuratorer i Sverige har upplevt digitaliseringen av det psykosociala arbetet, främst de

individuella samtalen, under Covid19- pandemin och hur den digitala omställningen har

påverkat mötet mellan unga och kuratorer.

1.1 Syfte och frågeställningar

1.1.1 Syfte

Syftet är att undersöka kuratorns erfarenheter av digital omställning under Covid19-pandemin

och vad det har inneburit för konsekvenser i mötet med ungdomar.
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1.1.2 Frågeställningar

1. Vilka professionella verktyg beskriver kuratorerna som centrala i arbetet med

ungdomar?

2. Hur har kuratorernas traditionella arbetssätt utmanats och förändrats under den

digitala omställningen?

3. Vilka konsekvenser kan identifieras för ungdomarna under den digitala

omställningen?

1.2 Begreppsdefinitioner

Digitalt samtal fokuserar på det digitala videosamtalet. Oftast kommunikation med röst och

bild sammankopplat, men kan även innebära viss del telefonkontakt, om kontakten sker

kontinuerligt och under längre stunder.

Digitala hjälpmedel innefattar andra hjälpmedel, såsom sociala medier, mejlkontakt eller

journalföring digitalt.

Definitionerna om digitala samtal och digitala hjälpmedel är speciellt definierade för den här

uppsatsen, med grund från en avgränsning av fackförbundet ST (2021) som använder källorna

Westander och Springtime för att beskriva hur de använder digital kommunikation.
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2. Kunskapsläget

Kunskapssökningen har i huvudsak utgått från LUBsearch. LUBsearch är en portal-hemsida

som använts för att söka relevanta vetenskapliga artiklar som är “peer reviewed”. Sökningen

utgick inledningsvis från artiklar skriva 2020 eller senare. I ett senare läge utvidgades

sökperioden till vetenskapliga artiklar från 2011 för att svara på vissa specifika frågor.

Artiklarna som presenteras har sedan valts efter relevans till frågeställningarna. Utöver den

systematiska sökningen i LUBsearch har böcker och annan litteratur tillkommit genom

rekommendationer och andra sökfunktioner såsom Google Scholar och Google.

Forskning om digitalt socialt arbete har funnits sedan ett par decennier. Jag har tagit del av

studier som belyser följande tre områden av relevans för den här uppsatsen: 1) socialarbetares

beredskap på digitalisering, 2) socialarbetares erfarenheter av digitalt arbete, och 3) socialt

arbete, ungdomar och digitala hjälpmedel. Ämnena presenteras nedan var för sig:

2.1 Forskning om socialarbetares beredskap på digitalisering

En kunskapsöversikt från 2017 visar att trots att man länge velat öka digitaliseringen inom

kommunala verksamheter så fanns det ganska begränsat med kunskap inom kommunen vid

den här tiden (Larsson & Svensson, 2017, s.45). Tidigare forskning visar också att

socialarbetare i Sverige har olika nivåer av kunskap om det digitala området, vilket delvis går

att koppla till den snabba digitaliseringen (Denvall, Nordesjö & Johansson, 2021, s.11 f).

Enligt Faraj, Renno och Bhardwa (2021, s.31) går det att se den stora omställningen av

digitalisering som en framtvingad förändringsprocess. I sin artikel visar de en skeptisk sida

kring digitaliseringsprocessen, som under Covid19 inte kunde leva upp till de förväntningar

som ställdes i en krissituation. Det finns djupa skiljelinjer kring digitaliseringens tänkta och

faktiska beredskap som gör att digitaliseringen inte alls upplevts på ett så positivt sätt i

slutändan.
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I inledningen refererade jag till en stor europeisk undersökning som även den visade på

generellt låg digital beredskap för att möta behoven inom socialt arbete (López & Pelaez,

s.838 f). Brynes (2019, s.229) styrker att det behövs mer kunskap om frågor som berör

digitalisering och uppmanar i sig alla socialarbetare att faktiskt dela med sig av sin kunskap

till den breda massan socialarbetare. De nya elektroniska hjälpmedlen tar allt större utrymme i

det sociala arbetet och de innehåller frågor som till stor del berör sekretess. Brynes (2019,

s.224) lyfter fram den allt större påverkan av sociala medier som i stort sett är en helt

oreglerad och högst sannolikt svårpåverkad arena för det sociala arbetet. Brynes (2019, s.229)

beskriver vidare att socialarbetare över hela världen numera befinner sig i ett utforskande läge

när det kommer till digitalisering. Ett läge som behöver förvaltas och klargöras.

När det gäller beredskapen kring att arbeta digitalt finns det även flera studier som lyfter fram

de etiska gråzoner gällande konfidentialitet, sekretess och tillit som uppstår när samtal hålls

digitalt. I dessa studier beskrivs etiska regler och förhållningssätt som ett kompetensområde

som behöver stärkas snabbt för att den digitala sociala praktiken ska stärkas (Arlebrink 2016,

Barsky 2017, Gillingham 2016). Mishna et al. (2012, s. 282) beskriver också den etiska

gråzonen där socialarbetaren inte riktigt förstår vad den har gett sig in på, vilket gör det

svårare att sätta gränser i samtalet och gör att klienten behöver ta allt större ansvar i samtalet.

Det finns också studier som lyfter fram behovet av tekniska lösningar, framförallt inom

äldrevården, och att det där finns beredskap i form av framtidstro gällande digitala

hjälpmedel. Det visade sig i en studie av Mateo, Gómez och Servós (2018, s.930) där de

genomförde en fallstudie för att undersöka hur äldre människor tas om hand genom hemtjänst

med hjälp av digital informations- och kommunikationsteknik. Digitala hjälpmedlen ses här

som en lösning i Spanien på ett allt högre tryck inom äldrevården. I Mateo, Gómez och

Servós (2018, s.935) artikel beskrivs de professionellas bidrag till genomförandet och

anpassning av socialt arbete till det nya teknologiska omständigheterna och användarnas krav

baserade på deras upplevelser.
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Från artikelns slutdiskussion (Mateo, Gómez & Servós, 2018, s.936 f) går det att utläsa

följande slutsatser som är av relevans för den här uppsatsen: 1. Socialarbetare behöver kritiskt

reflektera över vad online-insatser innebär för klienten. 2. Socialarbetare behöver vara med

och forma den digitala utvecklingen. Mateo, Gómez och Servós (2018, s.938 f) beskriver att

äldre uttrycker ett behov som avser att de digitala insatserna ska vara ”designat för alla”.

Sammanfattningsvis beskriver Mateo, Gómez och Servós (2018) att digitala hjälpmedel ska

verka som en förebyggande faktor för att användningen av teknologi ska vara främjande.

2.2 Forskning om socialarbetares erfarenheter av digitalt arbete

Det är främst tre erfarenheter som framkommer under den kunskapsökning som här

presenteras till stöd för uppsatsen: 1) digitalisering och tillgänglighet, 2) digitalt

kontaktskapande, bedömningsmöjligheter och makt, samt 3) professionellt socialt arbete i

digital förändring.

2.2.1 Digitalisering och tillgänglighet

Några studier belyser förväntningar och erfarenheter av tillgänglighet med digitalisering.

Mateo, Gómez och Servós (2018, s.938 f) skriver att socialarbetare tycker att digitala verktyg

behöver baseras på enkelhet och användarvänlighet. Användaren av digitala verktyg ska

känna en känsla av lugn i sin hantering av digitala hjälpmedel. Socialarbetare uttrycker i

artikeln (ibid.) hur de hoppas att arbetet med tekniken ska vara förebyggande, det ska på så

sätt ge människor i utsatthet möjligheten att själva hantera sina liv eller leda dem till

livsstilsförändringar.

Breit et al. (2020, s.4) letar efter de erfarenheter som socialarbetare uttrycker kring att arbeta

med digitala hjälpmedel. Där framgår det att socialarbetares bemötande av ny teknik påverkar

hur de använder digitala hjälpmedel. Det kan innebära att en oerfaren hantering av tekniken

kan lösa upp gränser i maktspelet mellan socialarbetaren och klienten (ibid.).
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Fortsättningsvis beskriver Breit et al. (2020, s.6 f) hur socialarbetare uttrycker olika

erfarenheter om tillgängligheten med digitala hjälpmedel. Socialarbetare har ganska olika

ståndpunkter gällande tillgänglighet. Både de tydligt positiva effekterna som kommer med

ökad närvaro under samtal och socialarbetarens tillgänglighet för klienterna, samt den del som

gör det svårt att vara mer tillgänglig genom digitala hjälpmedel till de personer som behöver

stöd allra mest. Sammanfattat har socialarbetares användning av teknik under Covid19-

pandemin påverkats av de positiva erfarenheterna kring digitala hjälpmedel mer än de vill

uttrycka. Breit et al. (2020, s.7) beskriver relationen via digitala verktyg som ett givande och

tagande mellan socialarbetaren och klienten under digitala samtal. Författaren fortsätter

betona att när det inte fanns några andra störande omständigheter runt omkring så blev det

mer fokus på samtalet. Många kuratorer i studien (Breit et al., 2020, s.5) hävdade att det inte

går att vara tillgängliga under mer tid än sin heltidsanställning. När det blir för mycket tid att

svara i telefon så uttryckte socialarbetare en frustration för att inte hinna genomföra sitt arbete

(Breit et al., 2020, s.7). Resultatet kan jämföras med Bengtsson, Nordin och Carlbring (2015,

s. 470) om upplevelsen att inte hinna utföra sitt arbete på ett bra sätt.

2.2.2 Digitalt kontaktskapande, bedömningsmöjligheter och makt

I en studie utförd av Cook och Zschomler (2020, s.402) beskrivs socialarbetarnas perspektiv

av virtuella hembesök. Socialarbetare beskrev både risker med att inte se tillräckligt av

barnens hem, samtidigt som det framkom oväntade fördelar med att kommunicera med

familjer genom digitala hjälpmedel. Det kunde exempelvis leda till förbättrad kontakt med

vissa föräldrar där stora delar av kommunikationen skedde via text, vilket underlättade

kontakten. Cook och Zschomler (ibid.) utförde sin studie under pandemin och det innebar en

del svårigheter. Ändå kunde de med tiden se nya former av strategier hos socialarbetare, där

de på nya sätt började leka med barnen digitalt och använda kreativa strategier, som att byta

bakgrundsbild, för att behålla barnens fokus. Cook och Zschomler (2020, s. 403) betonar i sin

studie att det är viktigt att skapa en bra kontakt med familjer trots den fysiska distansen.
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En begränsning som framkom i studien var att inte kunna få ögonkontakt på samma vis som i

fysiska samtal, se barnens kroppsspråk eller få en överblick kring hur familjens hem ser ut.

Många socialarbetare menar att det inte ger samma känslomässiga kontakt som vid

face-to-face samtal (Cook & Zschomler, 2020, s.404). Socialarbetare uttryckte att de inte hade

samma möjlighet att se risker genom digitala hembesök och att det inte gick att prata på

samma allvarliga sätt under ett digitalt samtal. Författarna drar slutsatsen att de negativa

konsekvenserna av en lockdown är så pass allvarliga att en de inte kan motiveras tillräckligt

(Cook & Zschomler, 2020, s. 406).

Breit et al. (2020, s.10 f) beskriver hur det genom digitala samtal skapas en mer likställd

maktfördelning mellan socialarbetare och klient. Här beskrivs det som en konst att i det

digitala samtalet kunna kontrollera klienten, vilket kan behövas för att få en helhetssyn av

samtalet. De menar här att det kan behövas för att utveckla nya tekniker för hur socialarbetare

kommer arbeta med digitala hjälpmedel i framtiden.

Bengtsson, Nordin och Carlbring (2015, s. 470) har i sin studie utforskat terapeuters

erfarenheter av att utföra kognitiv beteendeterapi (KBT) online jämfört med fysiskt.

Författarna beskriver i sina resultat att terapeuterna som befann sig face-to-face hade en

starkare upplevelse än i den internetbaserade KBT:n. Att det gav mer kontroll under samtalet

med klienten. Flera deltagare tyckte att arbetsalliansen kunde uppnås snabbare och lättare i

fysiska samtal och att behandlingen kan försämras om det inte fanns tydliga sätt att

kommunicera på (Bengtsson, Nordin och Carlbring, 2015, s. 474).

2.2.3 Professionellt socialt arbete i digital förändring

Mishna et al. (2012, s. 279) beskriver att när ungdomar och unga vuxna använder teknik i allt

större utsträckning förväntar de sig även kontakt med yrkesprofessionella digitalt. Studien

fann att digital kommunikation har dramatiskt förändrat professionella relationer (Mishna et

al., 2012, s. 280 ff). Studien presenterar några relevanta teman. Första temat handlar om hur
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klienternas invanda beteenden av teknik gjorde att socialarbetarens arbete försvårades. Delvis

berodde det på att klienter gav olika preferenser kring teknik, vilket bland annat kunde bero

på ålder eller nödvändigheten av att använda teknik. Ett annat tema handlade om att

socialarbetare beskrev hur teknologi blev en del av arbetet så snabbt att ungdomar och unga

vuxna vande sig till relationen digitalt. Ytterligare ett tema handlade om gränsdragning, för

hur det skiljer sig mellan den professionella och privata rollen. Den digitala kommunikationen

behöver ske på mer tydligt yrkesetiskt sätt där alla parter kan känna sig bekväma inför mötet.

Mishna et al. (2012, s. 284-285) fortsätter diskussionen med att förklara hur den digitala

kommunikationen har sina begränsningar. Enskilda utövare inom socialt arbete behöver

acceptera tekniken som en helhet. De lyfter fram det oundvikliga med att använda digital

kommunikation och att det så småningom kommer att "krypa in” i socialt arbete oavsett hur

många utövare eller byråpolicys som sätter sig emot det. Det här konstaterar även Breit, et al.

(2020, s.13) i sitt senare material där socialarbetare beskrivs ha en syn på effekterna av

Covid19-pandemin som ett resultat av en sedan lång tid existerande digitaliseringsprocess

som de kommer behöva handskas med.

Mishna et al. (2014, s.185) förklarar att den direkta kontakten med klienter kan förväntas

minska för att ersättas med ökad digital kontakt och att det kan innebära högre förväntningar

på socialarbetaren. Förväntningarna kan leda till besvikelse när inte socialarbetaren kan leva

upp till dem. De konstaterar också att socialarbetaren behöver vara medveten om dessa

förväntningar och ständigt prata med klienten om dem. Vad det digitala samtalet kommer

innebära är en viktig del att ta upp både för forskningen och för det praktiska sociala arbetet.

Mishna et al. (2014, s.185) konstaterar även i den här artikeln att den digitala utvecklingen

innebär både utmaningar och fördelar för det administrativa, samt terapeutiska arbetet mellan

socialarbetare och klient.
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2.3 Forskning om socialt arbete, ungdomar och digitala hjälpmedel

På ett allmänt plan finns det forskning som diskuterar hur digitala hjälpmedel kan användas

för att sprida kunskap till ungdomar, att aktiveras och engageras kring digitala frågor (se t.ex.

McPeek, Piegols och Post 2020, s.337- 338). Likaså hur de kan bli verktyg för mer flexibelt

arbete i exempelvis skolan, inte minst för elever som benämns ”hemmasittare” kan digitala

medel vara stora resurser (Gustafsson 2009, s.57, 149).

Annan forskning lyfter fram att förväntningar som uppstår i anslutning till dessa möjligheter

får olika konsekvenser, inte minst för ungdomar. Precis som Mishna et al. (2014, s.185)

beskriver Simpson (2017, s.87) att det ställs höga krav på socialarbetare. Simpson (2017,

s.87) tar även upp att socialarbetare inte uppfyller kraven som ungdomar ställer på dem för att

använda teknik, samt att det skapar frustration, besvikelse och en känsla av att socialarbetare

inte bryr sig om ungdomarna. Vidare beskriver Simpson (2017, s.87) att socialarbetares

användning av digitala hjälpmedel är en avgörande faktor för huruvida organisationer som

arbetar med socialt arbete kan anpassa sig genom till den digitala tekniken. Själva

anpassningen tycktes påverka ledningens prioriteringar och den övergripande inställningen till

förändring av organisationen. Simpson (2017, s.90) beskriver i resultaten att det finns en

koppling mellan hur socialarbetare använder tekniken och vad ungdomar förväntar sig

gällande relationsbyggande inom socialt arbete. Värdet av meningsfullhet och ärlighet i

kommunikationen premieras starkt inom den studie som Simpson (2017, s.90) beskriver,

vilket var något som klienter uppfattades få genom en god och kontinuerlig kontakt med

socialarbetaren. Klienternas uppfattning om det moderna kvalificerade utövande av socialt

arbete var knutet till en rad moderna kommunikationsmetoder som inkluderade sms,

meddelanden och sociala medier. Simpson (2017, s.92) beskriver att det i synnerhet för yngre

klienter fanns en uppfattning om att meddelanden och kontroll av status via sociala

nätverkssajter skulle vara normen för ett modernt socialt arbete. Den upplevda skillnaden kom

från att socialarbetare kunde vara mer flexibla gällande tillgänglighet och närvaro jämfört
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med andra vårdande yrken. Det kan vara ett resultat av hur socialarbetare i större utsträckning

använder sig av mobil kommunikationsteknik för att upprätthålla kontakten och vara socialt

närvarande för sina klienter. Här upptäcktes något anmärkningsvärt, att i kommunikationen

med ungdomar så behövdes det mer kunskap hos socialarbetaren om de digitala hjälpmedel

som ungdomar vill använda. Simpson (2017, s.92) förklarar vidare hur ungdomarna påpekar

att utövare inte har någon rimlig förståelse för exempelvis sociala nätverk och att de

därigenom hade svårt att ta emot rätt stödnivå vid rätt tidpunkt. Med det sagt så efterfrågades

kunskap hos socialarbetare för att använda sociala medier som en betydande del i

kommunikationen med yngre klienter (Simpson, 2017, s.92). Den ökade efterfrågan menar

Simpson (2017, s.93) innebär att unga tycker att socialarbetare borde använda mer digitala

hjälpmedel för att göra socialt arbete mer tillgängligt, vilket kanske kommer spela en

avgörande roll för framtida sociala kontakter. Möjligheten finns för att det i framtiden

kommer användas mer digitala lösningar och fler hjälpmedel än den vardagliga mobila

teknologin. Simpson drar kopplingar till att dessa verktyg kan göra att relationerna mellan

socialarbetare och klient kan komma att påverkas. Simpson (2017, s.95-96) förklarar till sist

att den digitala teknikens påverkan på samtalet kommer innebär en ny etisk och organisatorisk

utmaning för socialt arbete.

Mattison (2012, s.249 ff) tar upp riskerna och fördelarna med att integrera

terapeutisk-mejl-kommunikation i klinisk socialt arbete. Konsumenternas efterfrågan på

kliniska online- tjänster växer allt snabbare än det professionella sociala arbetet hinner

anpassa sig. Mejl används som ett komplement till traditionella möten med klienter, men det

finns tydliga fördelar och risker. Fördelarna inkluderar möjligheten att nå brukare i

geografiskt avlägsna och utsatta delar samhällen. Att förbättra och utvidga det terapeutiska

förhållandet och förbättra behandlingsresultaten. Riskerna inkluderar hot mot klientens

sekretess och integritet, ansvarsförskjutning från socialarbetaren till klienten, som gör att

bristen på kompetens tyvärr blir en standard i terapeutiska mejl-funktioner. Enligt Mattison

(2012, s.255)  har yrkesverksamma inom socialt arbete inte tillräckliga riktlinjer för att
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använda mejl som ett terapeutisk verktyg i det sociala arbetet och hävdar att det behövs mer

formell akademisk utbildning i tekniker kopplade till mejl-arbete med brukare. Mattison

(2012, s.56 f) beskriver också att det finns etiska och juridiska risker för yrkesverksamma med

att använda terapeutisk mejlkontakt med brukare, för att på så sätt upprätthålla ett arbete med

att identifiera rekommendationer för att fastställa ett mer praktiskt socialt arbete.

Mishna el al. (2017, s.52) beskriver vidare hur socialarbetare behöver mer informell

kommunikationsteknologi i arbetet för att kunna möta det växande behovet av digitala

hjälpmedel inom socialt arbete. Med ny teori och vetenskap om teknologi blir det bättre

förutsättningar för socialarbetare att möta det sociala behovet. Till det ger Simpson (2017,

s.95) ett förslag om att anlita breda organisationer som ska ge socialarbetare den kunskap de

behöver, samt tid att lära sig och ta till sig. Socialarbetare behöver sen kunna skapa arbetssätt

som gör användningen av digitala hjälpmedel tillgängligt i den vardagliga digitala

kommunikationen som socialarbetaren har med klienter eller anhöriga.

Henderssons (2020, s.267) artikel handlar till stor del om barns mentala hälsa och hur den har

påverkats av Covid19-pandemin. Där beskriver Hendersson (2020, s.268) två barn i åldrarna 7

och 16 år, samt hur de på olika sätt påverkas i redan utsatta positioner innan utbrottet av

pandemin till ännu värre genom socio-ekologisk utsatthet. Hela vardagen kan rubbas med en

redan osäker tillvaro. Det gör att socialarbetare behöver bli bättre på att identifiera och öka

medvetenheten kring barn i utsatthet och uppmärksamma att den mentala hälsan kan

försämras avsevärt på kort tid, särskilt vid isolering. Cook och Zschomler (2020) skriver

också att det finns begränsningar i hur många personer som faktiskt inte har tillgänglighet till

teknologin i hemmet, eller iallafall inte tillräckligt för att genomföra ett videosamtal. Något

som de drar paralleller med till utsatta områden. Faraj, Renno och Bhardwa (2021) menar

också att det har inneburit sämre utgångsläge för ungdomar i utsatta situationer med ökad

digitalisering som gjort att de blivit svårare att hänga med i skolan och att de sociala

skillnaderna därigenom märks tydligare.
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3. Teori

I den här delen av uppsatsen beskrivs vilka teorier som använts och hur de har varit relevanta

för arbetet. Uppsatsen har till stor del utgått från teorier inom två olika områden. För det

första använder jag mig av några grundläggande socialpsykologiska begrepp om relationer

och relationsskapande. Det används för att förstå de grundläggande delar som respondenterna

beskrivit att deras arbete består av och vad det kan innebära när det kommer till förändringar

såsom den pågående digitaliseringen. Den socialpsykologiska teorin har hjälpt mig att besvara

frågeställningarna om Vilka professionella verktyg beskriver kuratorerna som centrala i

arbetet med ungdomar?, samt Hur har kuratorernas traditionella arbetssätt utmanats och

förändrats under den digitala omställningen?. Sedan har jag använt en teori om digitala

klyftor till hjälp för att kunna analysera materialet gällande den frågeställningen Vilka

konsekvenser kan identifieras för ungdomarna under den digitala omställningen?

3.1 Begrepp ur den socialpsykologiska teorin för att beskriva relationen

I uppsatsen har jag valt att använda en bred ansats av socialpsykologisk teori.

Socialpsykologisk teori kan användas för att förstå och återspegla centrala element i

kuratorers arbete. Ur den breda socialpsykologiska förståelse- ramen har jag valt särskilda

begrepp för att fördjupa analysen. Fördjupningen innefattar betoning på begreppen

bemästrande(coping), relationsskapande och arbetsallians och används för att förstå hur

samtalen med ungdomar utformas. Begreppen är använda med stor inspiration från Eide och

Eide (2006) och definieras tydligare här nedanför.

Bemästrande (coping) innebär att tilliten i relationen används för att en kuratorer ska ha

möjlighet att kontrollera samtalet och kunna vara behjälplig i möten. Det kan ske på olika sätt

fast är ofta verktyg som kuratorn använder, som att lyssna, ge pedagogiskt eller existentiellt

stöd, samt vara närvarande för en ung person (Eide & Eide, 2006, s. 57).
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När det kommer till relationsskapande så finns det en uppsjö av relationsteorier som jag i den

här uppsatsen inte kommer gå djupare in på. Det var ett aktivt val att inte specificera en

relationsteori utan enbart några utgångspunkter. För det första antas att relationen har stor

betydelse och inverkan på samtalet. Förmågan att skapa relationer med klienter står i fokus.

Här är förmågan att lyssna, att förstå klienten och att skapa en arbetsallians avgörande för en

god hjälp, förändring samt utveckling (Eide & Eide, 2006, s.108). Det är samtidigt en

utgångspunkt att relationen ofta idealiseras och blir likställt med “den goda relationen”, vilket

kan föra med sig flera problem. Det går exempelvis inte alltid för klienter att leva upp till de

krav som finns för att vara en part i ett kommunikativt samtal (Eide & Eide, 2006, s.110). Jag

anammar därför även ett kritiskt perspektiv på vad en relation kan innebära mellan kurator

och ungdom.

Arbetsallians innebär slutligen en kommunikation mellan två parter för att förstå varandra.

Begreppet “arbetsallians” används till stor del synonymt med begreppet arbetsrelation, egen

översättning från Shulman (1999, s.46 ff), och innebär en ömsesidig relation där det finns

utrymme för att uttrycka sina känslor, både positiva och negativa. Det ses som ett viktigt mål

för en stödjande kommunikation att ingå en god arbetsallians (Eide & Eide, 2006, s.37).

3.2 Digitala klyftan som skapas till följd av digitaliseringen

Teorin om den digitala klyftan har aktualiserats extra under de senaste åren. Den presenteras

bland annat av Ilshammar (2003, s.9) som förklarar att spridning av teknik inte sker på lika

premisser eller harmoniskt genom hela samhället. Vidare förklarar Ilshammar (ibid.) att det

blivit allt mer tydligt att tillgång till datorer, internetuppkoppling, programvara och kunskap

varierar stort. I uppsatsen används teorin om “Digital divide ” för att förstå hur klyftor skapas

i samhället på grund av digitaliseringen. “Digital divide” (van Dijk, 2017, s. 221 -230)

beskrivs kunna hjälpa till att förklara klyftan som skapas på grund av olika förutsättningar för

människor att ta del av digitaliseringen. Teorin utgår från olika typer av “access” (tillgångar)

som med utgångspunkt i olika förutsättningar kan förklara varför människor inte tar del av

18



Lunds universitet
Socialhögskolan
Lund
SOPA 63
Gabriel Nilsson

tekniken. I uppsatsen kommer det att användas fyra centrala begrepp med egen översättning

för att lättare kunna använda teorin på materialet. Begreppen som används för att fördjupa

analysen är “material access” (materiell tillgång), “motivational access” (motiverad tillgång),

“skills access” (kunskapsmässig tillgång) och “usage access” (användandet av tillgången).

Teorin presenteras som en process, så för varje ny digital innovation så börjar processen om

igen, även om det kan innebära att det finns människor som aldrig ens uppnår exempelvis

“skill access” inom det föregående digitala verktyget.

Materiell tillgång skapas av den fysiska möjligheten att ha exempelvis en dator att använda,

men det kan också innebära internetuppkoppling eller att ha en router i hemmet eller en

webbkamera som behövs för att kunna synas på bild i videosamtal.

Motiverande tillgång finns hos en stor grupp i rikare länder. Här finns det människor som inte

vill ta del av den digitala utvecklingen och därmed inte får del av den. Olika förklaringar kan

vara orsaken till att dessa personer inte tar del av tekniken, och det är i stor skala tidsbrist, ett

ogillande av ny teknik, ekonomiska begränsningar eller kunskapsmässiga begränsningar.

Kunskapsmässig tillgång handlar om personers kunskap för att använda tekniken. Att det

finns en kunskap om hur tekniken kan användas är en viktig förutsättning för att använda

tekniken och se vad den kan vara bra för. Utan insikt i vad tekniken innebär så förloras också

personer som kan ta del av den tekniska utvecklingen.

Användandet av tillgången är en kategori inom teorin som förutsätter att ingen av de tidigare

nämnda begreppen har uppfyllts och inkluderar personer som av andra orsaker inte använder

tekniken. Det kan även här handla om att spendera för lite tid på tekniken, att inte utnyttja den

breda massan av teknik utan bara till specifika ändamål eller bara mindre användande av

tekniken på ett aktivt eller kreativt sätt.

I det här kapitlet så har jag presenterat teorier om relationsbegrepp och digitala klyftor för att

ha utgångspunkter när jag sedan analyserar mina frågeställningar.
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4. Metod

Grunden för denna undersökning är ett intresse som väcktes under praktikterminen på

socionomprogrammet där jag fick möjligheten att följa en skolkurators arbete med ungdomar.

En nyfikenhet uppstod för hur samtal hölls digitalt under restriktionerna för pandemin och vad

det har inneburit för möjligheten för kuratorer att arbeta med barn och ungas psykosociala

hälsa. Det är kuratorers erfarenheter och upplevelser av samtalen mellan kurator och ungdom

med hjälp av digitala tekniker som är centrala i undersökningen. Därmed har jag valt en

kvalitativ ansats för min undersökning. En individs erfarenheter och upplevelser antas fångas

bäst genom intervjuer där de ges möjlighet att utveckla sina tankar.

4.1 Tillvägagångssätt

4.1.1 Urval och rekrytering

Det har skett att målstyrt urval (Bryman, 2018, s.498) av kuratorer som är verksamma med

barn och ungdomar mellan 6 - 23 års ålder och som är verksamma inom landskapet Skåne. Av

dessa skäl har flertalet respondenter haft sin anställning omkring de stora städerna inom

landskapet Skåne. Det går inte att anta att personerna som har valt att medverka i intervjuer

utgör ett representativt urval för alla Sveriges kuratorer.

För att få kontakt med urvalsgruppen användes främst kommunerna i Skånes egna hemsidor.

Det största urvalet har gjorts av kuratorer inom skolan, eftersom det fanns en större tillgång

till kontaktuppgifter till olika kuratorer offentligt. Kuratorer både inom den offentliga skolan

och den privata skolan har kontaktats. Även ungdomsmottagningens kuratorer kontaktades via

mejl efter tillgång till enskilda av kuratorernas mejladresser. En övergripande ansvarig för

barn- och ungdomspsykiatrins kuratorer (BUP) kontaktades fast avböjde möjligheten för

kuratorer inom psykiatrin att medverka på någon intervju. Även sjukhuskuratorer har försökt

nås i den mån det var möjligt via mejl, fast utan resultat. Anledningen till den svåra

framkomligheten har varit högt tryck på grund av Covid19 och etiska överväganden gjorde att
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inte sjukhuskuratorer skulle tas ifrån mer tid än vad som gick utan att störa de andra

arbetsuppgifterna. Istället blev studien mest fokuserad på kuratorer inom skolan, vilket kan

göra att gruppen är någorlunda homogen, även om kuratorerna jobbar inom olika

verksamheter. Här följer en tabell som illustrerar mitt slutliga material, utifrån fyra kategorier:

Intervju- nummer Verksamhet Kön Tid som kurator

Intervju 1 Kurator F-9 och
grundsärskola

Kvinna 4,5 år

Intervju 2 Kurator
ungdomsmottagning

Kvinna 14 år

Intervju 3 Kurator gymnasie Kvinna 7 år

Intervju 4 Kurator F-9 Kvinna 1 år

Intervju 5 Kurator gymnasie Kvinna 4 år

Intervju 6 Kurator gymnasie Kvinna 1 år

Intervju 7 Kurator gymnasie Man 10 år

Intervju 8 Kurator på annan
utbildning

Kvinna 12 år

Intervju 9 Kurator gymnasie Kvinna 18 år

Intervju 10 Kurator gymnasie Kvinna 2 år

Till en början var det svårt att få tag i enskilda kuratorer och det ledde till att jag först

breddade mitt urval genom att kontakta kommuner utanför Skåne. Efter två veckors väntetid

hade jag fått kontakt med fyra kuratorer och började genomföra intervjuer. Efter ytterligare

två veckor hade jag fått tag i resterande sex intervjurespondenter och valde att förhålla mig till

det antalet. Anledningen till det blev tio respondenter är för att det var lättare att få kontakt

med kuratorer än vad jag hade föreställt mig från början och jag ville inte avböja de som lagt

energi på att svara mig.
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4.1.2. Genomförande av intervjuer

Studien är genomförd utifrån en kvalitativ metod som har använt semistrukturerade

individuella intervjuer för att samla in material (Bryman, 2018, s. 562 f). Semistrukturerade

intervjuer används för att få ingående svar från intervjupersonen samtidigt som intervjun kan

kretsa kring några relevanta och specifika huvudteman. Genom att inte ha för långa frågor,

samtidigt som tematiken styrde intervjun i viss mening handlade intervjuerna om det

ämnesområde jag ville undersöka. Huvudtemana i intervjuguiden var: “Arbetets förändring i

stort under Covid”, “De digitala samtalen” och “Teknik och anpassning ur ett tidsperspektiv”

(se bilaga 1). Med i intervjuguiden följde även några introduktionsfrågor och några avslutande

frågor. De inledande introduktionsfrågorna användes för att värma upp både mig och

respondenten inför intervjun, medan de avslutande frågorna användes för att avrunda och

samtidigt se om det fanns någonting mer som respondenten ville ta upp i slutet.

Intervjuerna hölls genom digitala videosamtal som var mellan 45 - 60 minuter långa.

Intervjuerna spelades in genom inspelningsfunktioner direkt från programmen som samtalet

hölls igenom eller genom det externa OBSstudios. I enstaka fall har även samtalen spelats in

genom röstmemo-funktionen på iPhone för att sedan överföras till datorn och raderas från

extern enhet. Efter det har samtliga intervjuer transkriberats och intervjuerna har tagits fram i

sin helhet (Bryman, 2018, s. 577 f). För att undvika missljud eller störningsmoment har

utskrifter som “ehm” och “öhm” undvikits. Anledningen är att det ska vara tydligare att förstå

vad det är intervjupersonerna pratar om.

Efter varje intervju har jag antecknat reflektioner om intervjun för att få ytterligare förståelse

kring hur intervjun gick, vilket program som användes för att hålla intervjun, eller andra

tankar som kom upp under intervjun och om det dök upp några nya intresseområden, samt hur

miljön runt omkring verkade (Bryman, 2018, s. 567 f).
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4.1.3. Bearbetning av material

Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant eftersom respondenternas uppfattning av det

digitala samtalet skulle framhävas ännu mer och det gjordes genom att transkribera även de

små delarna av kommunikationen digitalt, som att beskriva kroppsspråk eller uttryck som

kuratorerna använde i olika sammanhang. Även pauser skrevs ut på ett sådant sätt så att jag

kunde försäkra mig om att respondenterna hade förstått frågan och tänkt igenom sitt svar.

Då intervjuerna har skett via digitala videosamtal, så som via Zoom meetings, Google Meet,

eller Microsoft Teams har enbart ett begränsat kroppsspråk tagits med i intervjuerna, trots allt

hjälper det till för att bidra med en fördjupad förståelse av det intervjupersonen berättar.

Analysen påbörjades redan under transkriberingsarbetet då idéer tog form kring de teman som

skulle strukturera analysen. På grund av ett omfattande material och många tänkbara teman

fick jag rensa bort flera av de initiala idéerna innan fortsatt analys. Efter transkriberingsarbetet

påbörjade jag en mer systematisk analys efter följande temana: 1) arbetets förändring under

Covid, 2) de digitala samtalen, och 3) teknik och teknikanpassning ur ett tidsperspektiv.

Ovanstående teman fanns redan med i intervjuguiden (bilaga 1) och sedan tillkom teman

genom kvalitativ innehållsanalys (SBU, 2020, s.21). De teman som tillkom är: 4)

kuratorsarbetets grunder, 5) tillgänglighet till ungdomar, och 6) konsekvenser för ungdomar

med digitaliseringen.

Valet av teori har inneburit en begränsning för att analysera materialet, på samma sätt som

teorierna hjälpt till för en fördjupad analys inom de områden som passar till syftet och

frågeställningarna. Teorierna har valts med omsorg för att kunna belysa frågeställningarna och

göra det enklare att skriva analysen. Hela analysen av intervjuerna har därför utgått från att

leta efter nyckelteman som kan besvara frågeställningarna (se sidan 7).
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4.2 Studiens tillförlitlighet och metodologiska reflektioner

Bryman (2018, s.467) skriver om forskarna Lincoln och Guba, vilka gör det klart hur

nödvändigt det är att specificera metoder och begrepp för att bedöma kvaliteten i kvalitativ

forskning. Genom att använda specifika begrepp så går det att resonera kring kvaliteten på ett

liknande sätt som med validitet och reliabilitet inom kvantitativ forskning. Där ges ett

exempel på begreppen tillförlitlighet och äkthet som kan vara bra att förhålla sig till i

kvalitativa undersökningar (Bryman, 2018, s.470, 467). Jag har valt att resonera kring

studiens kvalité med hjälp av kriterierna och begreppen trovärdighet, överförbarhet,

pålitlighet, samt möjligheten att styrka och konfirmera resultaten (Bryman 2018, s.467).

Gällande trovärdighet eftersträvar jag att visa upp arbetet med studien med en transparent och

noggrann beskrivning av tillvägagångssättet. Genom korrekt citering har jag vidare försökt

återge det kuratorerna har berättat under intervjuerna så sanningsenligt som möjligt. När det

kommer till överförbarheten, det vill säga huruvida mina resultat är överförbara på andra

sammanhang är det rimligt att anta hur liknande resultat kan gälla för andra kuratorer i

Sverige. Den digitala förändringen kan antas ha påverkat alla skolor på ungefär samma sätt.

Däremot kan lokala skillnader i förutsättningar för digitalisering motverka denna

överförbarhet. Överförbarheten är också begränsad eftersom studien är genomförd inom en

specifik tidsram och möjligheter för att genomföra en liknande studie med exakt samma

resultat är relativt små. Gällande pålitlighet finnas det en påverkan på studiens resultat baserat

på kuratorers arbetsuppgifter. Det har behövt framgå för respondenterna att det är deras egna

beskrivning av kuratorns arbetsuppgifter som de har haft som referensramar när de svarat på

frågorna. Efter att kuratorn definierat sina arbetsuppgifter har det ställts frågor om vad det är

som har utmanats och förändrats på grund av digitaliseringen, samt hur det har påverkat

främst stödsamtal under Covid19. Med kuratorers olika definitioner finns en begränsad

pålitlighet. Jag har samtidigt arbetat utifrån en semistrukturerad intervjuguide och ställt

samma frågor till samtliga respondenter och materialet har på så vis tagits fram från en
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strukturerad intervju- process. Genom studien har det slutligen framgått en möjlighet att

konfirmera och styrka lämnandet av sina uppgifter genom att jag efter varje intervju har

tillfrågat varje kurator om de vill läsa igenom materialet när det blivit transkriberat. Ingen

kurator har velat ta del av materialet av intervjuerna vilket på ett sätt inte kan säkerställa

uppgifterna som lämnats helt, utan det har till viss del varit upp till min tolkning att ta upp

citat efter relevans för just den här studien. Jag vill bidra med förståelse och kunskap om

digitaliseringen utifrån ett studentperspektiv.

4.3 Etiska överväganden

Först av allt ska det nämnas att Covid19-pandemin har inneburit att samtliga intervjuer har

genomförts via digital länk, då det finns en etisk aspekt ur anledningen till det som innebär att

begränsa smittspridningen av Covid19 genom att hålla social distans. Annars har studien

förhållit sig till Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning

(Vetenskapsrådet, 2002). I den rapporten lyfts infomationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här tas de upp översiktligt för att ge en kort

beskrivning om hur de forskningsetiska kraven har uppfyllts.

För att uppfylla informationskravet har en kort presentation om studien framförts i samband

med att samtyckesblanketten (bilaga 2) skickades ut. Samtyckeskravet säkerställdes till

intervjuerna genom att respondenterna läst och gått igenom samtyckesblanketten (bilaga 2).

Samtycke har eftersträvats att tas emot skriftligt, fast i enstaka fall har ett muntligt

godkännande till medverkan i intervjun inhämtats. Konfidentialitetskravet har säkerställts

genom att materialet förvaras på en extern hårddisk utan uppkoppling till internet. I

överförandet från den digitala intervjun till hårddisken, har hårddisken varit uppkopplad under

mindre tidsperioder och då har materialet skyddats med brandvägg och kod. De insamlade

uppgifterna ska enbart användas till det som framkommer i samtyckesblanketten (bilaga 2) för

att säkerställa nyttjandekravet och se till så att respondenternas svar inte används i ett annat

sammanhang.
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5. Analys

I det här avsnittet presenteras samt analyseras det insamlade materialet och vad som

framkommit under intervjuerna. Analysen är uppbyggd kring studiens tre frågeställningar (se

sidan 7). Ett första tema – ”Kuratorsarbetets grunder” – identifierar vad respondenterna

beskriver som de mest grundläggande ingredienserna och de viktigaste verktygen i det

psykosociala arbetet med ungdomar. Syftet är att skapa en utgångspunkt för att förstå det som

beskrivs i nästa tema; ”Digitaliseringens utmaningar”, där aspekter kring att arbeta

psykosocialt med ungdomar via digitala medel analyseras mer djupgående. Det sista temat

”Konsekvenser för ungdomar på grund av den digitala utvecklingen” identifierar några

konsekvenser som dessa utmaningar får för det psykosociala arbetets huvudpersoner; det vill

säga ungdomarna, och vilka som tycks vinna respektive förlora på att kuratorn arbetar digitalt.

Jag har tagit hjälp av teoretiska utgångspunkter under analysens gång. De socialpsykologiska

begreppen om relationsskapande har främst varit användbara i de första två temana och teorin

om digitala klyftor i det sista temat om konsekvenser för ungdomar.

5.1 Kuratorsarbetets grunder

Inledningsvis presenteras här ett ganska kort tema som visar vad kuratorerna beskriver att

deras arbete består av. Denna grund är viktig att ha med sig för att i nästa steg förstå hur

digitaliseringen underlättar eller försvårar för arbetet. I början av intervjuerna tillfrågades

varje kurator vad som var de konkreta arbetsuppgifterna för en kurator. Det här är svarens

kärna och innehåll: 1) Att jobba på olika nivåer: främjande, förebyggande och åtgärdande, 2)

Att samarbeta med kollegor, och 4) Essentiella uppgifter i konsensus.

5.1.1 Att jobba på olika nivåer: främjande, förebyggande, åtgärdande

Kuratorer uppger på ett allmänt plan att arbetet som kurator utförs på olika nivåer och flera av

dem nämner nivåerna: främjande, förebyggande, åtgärdande. Det främjande arbetet är

26



Lunds universitet
Socialhögskolan
Lund
SOPA 63
Gabriel Nilsson

generellt riktat mot alla ungdomar för att i första hand bidra till den psykosociala hälsan på

lång sikt. I följande citat beskrivs ett exempel på vad det förebyggande arbetet kan handla om:

Förebyggande arbetet som är mer riktade insatser, där jag går ut i klasserna,

pratar om stress, jag pratar om, generellt kanske om, jamen HBTQ-frågor...

(kurator på gymnasiet)

Citatet ramar bra in hur det förebyggande arbetet ser ut i vanliga fall. Det handlar om att

kommunicera och interagera med eleverna i grupp på olika sätt och för detta behöver de

kunna nå klasserna i grupp återkommande under utbildningen. På den åtgärdande nivån

hamnar en större del av arbetet på det individuella planet och kan ofta innebära enskilda

samtal med elever i olika former, vilket skapar ytterligare möjlighet för relationsskapande

(Eide & Eide, 2006, s.108). Det som är huvudsaken med den här nivån är att kuratorers arbete

utgår ifrån mötet med unga och att det vidare i analysen kommer fokuseras mer på samtalen

med barn och ungdomar. I citatet nedan ser vi ett exempel på det åtgärdande arbetet:

… det åtgärdande arbetet, där de e att man sitter när det händer någonting, att

man har elever som vill snacka, å då har jag dom individuella samtalen.

(kurator på gymnasiet)

Kuratorer beskriver alltså att arbetet till stor del består av att hålla samtal och ofta i olika typer

av åtgärdande syften. Exempelvis kan det handla om enskilda relationsskapande samtal med

unga, enskilda motiverande samtal med unga, gruppsamtal, samtal med kollegor och ibland

samtal med föräldrar. Vissa yrken för kuratorer har också samtal med inriktningen att

behandla. Det som är tydligt är hursomhelst att kuratorsarbetet innebär att kunna jobba på

flera olika nivåer och att samtala, kommunicera och interagera med ungdomar både enskilt

och i grupp.
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5.1.2 Att samarbeta med kollegor

Även innan restriktionerna var det vanligt för kuratorer att arbeta tätt ihop med olika

professioner i grupp. Flera kuratorer beskriver att de delvis är beroende av sitt arbetslag för att

kunna göra ett bra jobb och att ett tätt samarbete inom elevhälsan ser till så att elever inte

råkar hamna efter i skolan och har en god hälsa. Citatet nedanför beskriver professionernas

samverkan för att hjälpa unga personer.

Å de olika professionerna har ju lite olika synsätt, lite olika vinkel på på

problematiken, som bra länkar ihop.

(kurator på gymnasiet)

Samma slutsats drar Gustafsson (2009, s.57 ff) som menar att en samverkan mellan

professioner som kommunicerar flitigt fångar upp barn ungdomar i ett tidigt stadie. I

citatet framkommer att det är just de olika vinklarna på samma problematik som är av

betydelse för kunna stötta ungdomen.

5.1.3 Essentiella uppgifter i konsensus

De grunduppgifter som presenteras ovan visar sig vara essentiella för kuratorns arbete; samtal,

kommunikation och interaktion. Dess centrala ställning understryks också av att det tycks

råda en konsensus om att trots de restriktioner som funnits under Covid19-pandemin (vars

konsekvenser jag strax ska återkomma till) har kuratorer fått göra en bedömning hur denna

kommunikation genomförts på bästa sätt. Kuratorer har exempelvis fortsatt att i många fall

haft handlingsutrymmet att välja mellan att hålla samtal i digital- eller fysisk form beroende

på hur de bedömer den ungas förutsättningar. Ofta har digitala samtal valts men kuratorer har

inom ramen för sin bedömning kunnat erbjuda unga att ha fysiskt samtal, om de ansett sig

behöva det. En av kuratorerna uttrycker sig såhär:
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...så får vi lov å kalla in eleven till skolan, även om skolan är låst, då möter vi

dom ute och går in, har samtalet å så går man ut igen…

(kurator på gymnasiet)

Poängen jag vill göra här är inte att illustrera förändringar under Covid19 (vilket är

ämnet för nästa tema), utan att visa på hur centralt det är med samtal och god

kommunikation, varför kuratorer alltså haft möjligheten att sätta sig över direktiven

om att ha digitala samtal, när hon bedömt att detta behövts. I nästa tema ska jag titta

närmre på de sätt som dessa grunduppgifter i kuratorsarbetet utmanats under

Covid19-pandemin och den digitalisering som detta inneburit för kuratorsarbetet.

5.2 Digitaliseringens utmaningar för kuratorsarbetet

Ovan beskrevs det som kuratorer vanligtvis jobbar med i sin vardag och jag snuddade även

vid sådant som kuratorer behövt förhålla sig till under restriktionerna med social distans under

Covid19. I det här avsnittet av analysen fördjupas ämnet kring kuratorers arbetssätt och hur

det har utmanats och förändrats under den digitala omställningen. Det beskrivs genom

följande underrubriker: 1) Tillgänglighet med hjälp av digitala hjälpmedel, 2) Kontakt, allians

och trygghet i digitala samtal, 3) samt Bedömningar i det digitala samtalet.

5.2.1 Tillgänglighet med hjälp av digitala hjälpmedel

Under intervjuerna framkom att kuratorer på flera sätt upplever en ny nivå av tillgänglighet i

sina samtal. Att ungdomar numera kan koppla upp sig via en länk och inte behöver ta sig

långa sträckor för att ha samtal med en kurator är en av aspekterna som lyfts fram. Detta

skapar en snabbare kontakt och i vissa fall beskriver kuratorer det som en mer effektiv

kommunikation när det inte blir en så stor del av ungdomarnas vardag att ta sig till kuratorn.

Sammanfattat går tillgängligheten att utläsa av en kurators uttalande i följande citat:
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...det som är fördelen är ju att man snabbt kan komma i kontakt med varandra,

att det inte, ungdomarna till exempel ska resa en massa, eller att man, få lättare

att ta, vad ska man säg, alltså tillgängligheten blir ju på nåt sätt lite större i vissa

fall.

(kurator på ungdomsmottagningen)

Det här citatet återspeglar även att kuratorn kritiskt reflekterar över helheten på samtalet mer

än vilka fördelar digitala verktyg skapar för att nå fram till barn och ungdomar. Kuratorns

kritiska reflektion i citatet formas genom formuleringen av ”alltså....i vissa fall”  och görs med

tanke på föreställningen att den sociala kontakten också kan hämmas genom att bara använda

digitala hjälpmedel. Samma slutsats konstateras av Mateo, Gómez och Servós (2018) inom

äldrevården, att när den digitala utvecklingen används som lösningen för ett problem kan det

också medföra annan problematik för bemötandet. I nästa citat utvecklades den tankegången

av en annan kurator som beklagar sig över att inte kunna träffa eleverna på plats. Samtidigt

går det att utläsa en känsla av att det digitala samtalet är en tillfällig lösning och att det finns

en hoppfullhet om att de digitala hjälpmedlen bidrar till kontakten med eleverna just nu.

Det är ju enda sättet att nå, om allting är nedstängt och folk inte ska socialisera

sig och stanna hemma så, är det ju så här att, hur kan jag anpassa, hur kan jag

nå, hur kan jag få kontakt med eleverna fast vi inte ses på riktigt och sådär, det

är såna tankar man behöver ha nu.

(kurator på gymnasiet)

Tillgänglighet kom fram som en del av det viktigaste orsakerna till varför digitala hjälpmedel

har varit så viktiga under Covid19-pandemin. Att kunna ha kontakt med ungdomarna genom

digitala samtal såg kuratorerna som otroligt viktigt. Många kuratorer upplevde att

tillgänglighet innebar att ständigt vara närvarande för ungdomarna, även om det var digitalt.

Utefter vad en kurator uttryckte så kändes det som att hen missade att utföra jobbet med det
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främjande och förebyggande arbetet genom att ständigt vara redo på en digital kontakt.

Samtidigt fanns det kuratorer som påstod det motsatta, att de jobbade mer effektivt digitalt

och på så sätt blev mer tillgängliga och kunde göra fler arbetsuppgifter på kortare tid. Att

kuratorn kunde begränsa arbetsuppgifterna genom digitala hjälpmedel går att utläsa i följande

citat:

...det är enklare att få in och speciellt då när jag har kunnat sitta hemma så kan

jag ju liksom, det blir ju att jag kan beta av på ett annat sätt än när, asså det blir

mer bestämt. Än risken när man annars jobbar är att liksom man har en plan för

hur veckan ska se ut och sen så händer de en massa andra grejer och så blir det

lite för mycket förändringar.

(kurator på grundskola)

Kontakten med föräldrar lyfter vissa kuratorer fram som en positiv del med det digitaliserade

arbetet. Vissa beskriver det som en enkelhet med att få kontakt med föräldrar genom mejl,

medan andra tyckte inte det märktes någon skillnad i kommunikationen med föräldrar. I

följande citat går det att utläsa hur kuratorn skapat kontakt med föräldrar på samma sätt som

tidigare fast nu bara genom att skicka iväg en länk, så att föräldrarna på ett enkelt sätt kommer

in till mötet.

Det kanske inte har så mycket med mig att göra, utan jag tänker mer på

tillgängligheten, jag tänker om man skulle vilja ha med en vårdnadshavare till

exempel. Här på gymnasiet är det faktiskt jättemycket smidigare att bara mejla

iväg en länk.

(kurator på gymnasiet)

Kuratorn beskriver citatet utifrån ett exempel med en ungdom som har separerade föräldrar,

då föräldrarna sällan vill medverka på fysiska träffar tillsammans kompromissar kuratorn med

att ha digitala möten. Cook och Zschomler (2020, s.402) beskriver också hur socialarbetare
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ibland lättare kunde kommunicera med föräldrar via text, eftersom kommunikationen då blir

enklare och mer konkret. Med det resonemanget ska också tilläggas att en del kuratorer har

upplevt det som svårare att få kontakt med elever, föräldrar eller andra myndigheter generellt

via digitala möten eller mejl. Vissa kuratorer beskriver det som lättare att ignorera en länk via

mejl än att faktiskt vara med på ett planerat möte och andra påstår att det är svårare att avstå.

Samtidigt går det att se en positiv aspekt i att kunna informera vårdnadshavare och elever på

ett smidigt sätt via mejlkontakt. Att bjuda in till ett möte via länk ses då som ett enkelt sätt att

försöka informera och kommunicera om en elevs hälsotillstånd, men att det är upp till

vårdnadshavaren att ta vara på den möjligheten.

Vissa kuratorer beskriver också hur det förebyggande arbetet kommer ut på ett bredare sätt

genom användningen av sociala medier, även om kuratorerna även här är oense. En del ser

användningen av sociala medier som nödvändig, men har inte möjligheten att använda det på

grund av policys inom kommunen. En del har möjligheten att använda sociala medier, fast

avböjt genom att de arbetar på ett andra sätt och en del använder sociala medier flitigt. Det går

här att dra paralleller till samma diskussion av Brynes (2019) om sociala medier där det kan

finnas en möjlighet att använda sociala medier, fast att socialt arbete är inne i ett läge där det

kan kännas skrämmande att helt lämna ut sitt arbete på ett så öppet sätt. Där gäller det att vara

mer utforskande, vilket de flesta kuratorer uppfattades som. Kuratorerna befann sig i olika

stadier av hur de skulle använda sociala medier eller tänka mer innovativ för att nå ut till

ungdomar. En övervägande del av kuratorerna sade sig känna en lättnad för att restriktionerna

lättades och att inte längre vara tvungen att använda digital hjälpmedel. Samtidigt uppfattades

digitala samtal som ett alternativt-medel som bidrog med fler möjligheter och kanske skulle

kunna fortsätta användas också i det framtida arbetet: vilket går att utläsa i följande citat:

… jag kommer fortsätta, eh, ska vi ta det på Meet eller ska vi ta det vill du komma

till mig?

(kurator på gymnasiet)
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De flesta kuratorer höll alltså med om att de digitala hjälpmedlen kunde vara bra för att göra sig

själva mer tillgängliga. Samtidigt som vissa kuratorer förhöll sig skeptiska till att fortsätta hålla

digitala samtal efter Covid19. Sammanfattningsvis har vi i denna del av analysen sett att digitala

medel inneburit möjligheter för fortsatt tillgänglighet, men också vissa utmaningar gällande

tillgängligheten.

5.2.2 Kontakt, allians och trygghet i digitala samtal

Ur kuratorernas perspektiv så fanns det blandade erfarenheter av att skapa kontakt, bygga

allians och trygghet i digitala samtal. Att det utmanat och förändrat förutsättningarna för

arbetet var dock de flesta kuratorer eniga om. Av det kuratorerna berättade så var det

genomgående att de menade att ungdomar faktiskt föredrog att hålla samtal fysiskt. I viss mån

berättar alltså kuratorerna i intervjuerna om en annan inställning hos ungdomarna än vad som

framkommer i Simpsons (2017) studie. Där framför ungdomar önskemål om att socialarbetare

behöver veta mer om hur ungdomar vill hålla samtal digitalt. Från de kuratorer som ingår i

den här studiens analys så beskrivs det hur någonting vitalt för samtalet saknas, även om det

inte riktigt går att beskriva.

En del försök har gjorts för att besvara frågan om vad det är som finns i det fysiska mötet, som

inte finns i det digitala samtalet. Först uttrycks kroppsspråket, eller helhetsuppfattningen av

det som personen säger, här finns det något om att personen i andra änden av samtalet vill

signalera något annat än vad den säger, exempelvis genom att skaka på benet. Kuratorer

uttrycker förenklat att det behövs en helhetssyn för att föra samtalet i rätt riktning eller hitta

samtalsämnen som inte fanns där från början.

Att man inte får samma känsla du vet, de e inte ehm, det är inte helhet, att inte

se en människa i helhets- person liksom.

(kurator på gymnasiet)
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En annan del som var betydelsefull i den digitala kontakten med unga var att det inte gick att

hålla ögonkontakt. I nedanstående citat beskriver en kurator hur svårt det är att beskriva när du

har en känsla från en ung person, fast inte kan ta vara på den i samtalet. Det saknas något i det

digitala samtalet när en inte kan ta ögonkontakt på samma sätt. Att ungdomen fokuserar på att

se glad ut framför kameran och begränsar sig inombords. Det beskrev just den här kuratorn

var en svårighet att förhålla sig till.

... hela kroppen är arg, men dom sitter å ler med ansiktet, å man ser att dom ler

inte med ögonen, de de, jah, jag vet inte, det är svårt att förklara, ...

(kurator på gymnasiet)

Det är flera intervjuer som likt citatet valt att fokusera på ögonkontakten i samtalen. Något

som både tycks bidra till relationsskapande och att skapa den nödvändiga arbetsalliansen i

samtalet med unga personer. Arbetsalliansen skapas när parterna i ett samtal har ingått ett

gemensamt avtal kring mål och struktur på samtalet. Det finns en tydlighet kring det som ska

föregås och då genomförs framsteg en bit i taget (Eide & Eide, 2006, s. 37). Då är det viktigt

att det finns en förutsägbarhet genom klar och tydlig kommunikation mellan parterna, vilket

skulle kunna förstås med avsaknaden av ögonkontakt som kuratorerna under intervjuerna

beskriver. Även det går att koppla ihop med upplevelsen av att kunna kontrollera samtalet

genom att kunna bemästra vad som händer i rummet (Eide & Eide, 2006, s. 57). Följande citat

utgår nämligen från en ungdom som har en konflikt med sin förälder, när kuratorn beskriver

hur kontakten mellan dem skulle försvåras om kuratorn var tvungen att sitta och försöka

kontrollera samtalet utan att kunna påverka varken föräldern eller den unga via en skärm.

... deras konflikt, å sitta, å ha dom i kamera å så ska jag sitta här och så ska

dom liksom få, det är ju säkert inte omöjligt, men jag känner att vissa samtal är

ju bättre när man kan känna, när man sitter i rummet.

(kurator på gymnasiet)
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Relationsbyggande är också någonting som lyfts fram under intervjuerna. Det märks tydlig i

svaret på frågan om det har blivit enklare att hålla samtal med ungdomar efter hand. Kuratorer

upplever även att de blivit bättre på att upptäcka signaler över när unga känner sig obekväma

eller rastlösa. I citatet nedan beskrivs det som en kunskap om den unge som kuratorn pratar

med och som handlar om att det är viktigt att förstå det individuella beteendet under samtalet.

... det handlar ju också om relationen med eleven, asså du lär ju känna eleven mer och

mer, det gör du även om du bara har träffat eleven digitalt.

(kurator på gymnasiet)

Kuratorn förklarar att relationen beror på om den har träffat ungdomen innan, om det finns en

återkommande kontakt eller om ungdomen själv tagit kontakt med kuratorn. För att se

signaler som kan vara betydande för samtalet, exempelvis när det kan vara lagom att avrunda

ett samtal så behöver kuratorn kunna läsa av den unges signaler. I följande citat beskrivs en

kontakt som kuratorn har haft länge med en ungdom som känner att det är bekvämt att

fortsätta hålla samtal digitalt.

Dom samtalen flyter på väldigt bra, väldigt likt dom som vi ja har icke-digitalt.

Men är det elever som jag inte pratat innan, eller haft såhära individuella samtal

med innan, då kanske jag liksom inte har känt av, där är det också större

utmaning.

(kurator på gymnasiet)

När kuratorer beskriver att de upplever hur eleverna hellre vill ha fysiska samtal så

menar de snarare att de övervägande vill att samtalen ska fortsätta så som de gjort

innan. En kurator uttryckte på temat den nuvarande diskursen att möta ungdomar där

de är, vilket kan uppfattas som att möta ungdomar på nätet. Samtidigt tas ungdomar

ifrån den här bubblan om att allt behöver ske på nätet och att det kan vara bättre att ses

fysiskt.
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... ibland så säger man att vi ska vara där ungdomarna, alltså på nätet, vi ska

möta ungdomarna där dom redan finns. Å i nästa andetag så säger man att det

är skadligt för unga att sitta fast vid sina datorer och spela spel hela nätterna ...

(kurator på ungdomsmottagningen)

Här går det att se en spänning i det egna resonemanget, där kuratorn inte har bestämt

sig för hur ungdomar vill ha samtalet. Att det då bildas en oklarhet för kontakten i

samtalet är inte konstigt.

5.2.3 Bedömningar i det digitala samtalet

Ett tredje tema som var framträdande gällande hur arbetet förändrats var att möjligheter att

göra bedömningar utmanades på olika sätt. En bedömning som var betydande för kuratorerna

handlade om att bevara sekretessen i det digitala samtalet. Vissa kuratorer hade fått tydliga

riktlinjer från skoladministrationen och andra hade fått lista ut själva hur de skulle bevara

sekretessen i samtalet. Det är en svår situation att hantera för kuratorn i användandet av

tekniken som mellanhand i det digitala samtalet. Tydligast var det för kuratorer som redan

innan pandemin hade arbetat med datasystem som var gjorda för att behandla information

med sekretess, men även där fanns det en bedömning att göra ifall programmen kunde vara

tillräckligt säkra, för likt det som går att utläsa i följande citat så var en del program kopplade

till telefonnummer. Om telefonnummer är det starkaste sättet att bevara sekretessen, vad

händer när ungdomar byter telefonnummer. Kuratorerna uttryckte en oro för att deras kunskap

om teknik inte kunde försäkra att sekretessen bevarades.

...ungdomar byter ju telefonnummer lite då och då, så att eh, då har det inte funnits

möjlighet i början att ändra det numret för då går det ju inte å använda det.

(kurator på gymnasiet)

36



Lunds universitet
Socialhögskolan
Lund
SOPA 63
Gabriel Nilsson

En annan del i det digitala samtalet handlar om användandet av kamera i videosamtal.

Kuratorer uttrycker svårighet för att garantera säkerheten och sekretessen i de digitala

samtalen där ungdomar inte vill sätta igång kameran. Kuratorer framförde bland annat att det

var viktigt att ha kameran igång för att säkerställa att det inte var någon annan i rummet.

Andra menade att de generellt under digitala samtal var mer restriktiva med vad de kunde

säga. Några sa att det var upp till eleven om vad de kunde prata om under samtalet och att det

delvis låg ett ansvar hos eleven att sitta i ett skyddat rum. Ibland gavs förslaget till ungdomar

att gå ut en runda för att inte behöva vara i hemmet, för att kunna vara ute och promenera

ifred. Det viktiga handlar om hur kuratorn bedömer situationen och agerar utefter det för att

kunna bevara tillförlit mellan kuratorn och ungdomen.

Så man får liksom kolla av. Att har du, är det rätt person, är det lugnt omkring

dig, å sen får man anpassa samtalet ut efter det.

(kurator på gymnasiet)

För vissa kuratorer stod det klart att det inte går att veta om det sitter någon bakom kameran,

hörlurarna kan inte vara inpluggade ordentlig eller så sitter det en person i en annan del av

rummet som helt enkelt hör allt som sägs under samtalet. Det skapar en etisk gråzon kring

sekretessen i samtalet som gör att kuratorerna upplever sig begränsade för vad de kunde ta

upp i de digitala samtalen, på samma sätt som Arlebrink (2016), Barsky (2017) och

Gillingham (2016) beskriver sekretessens gråzoner i digitala samtal.

Många kuratorer var överens om att det var viktigt att ha kameran igång för att säkerställa

vem samtalet verkligen hölls med. Andra kompromissade mer med de unga för att de skulle

sätta igång kameran. Alla kuratorer tyckte det var viktigt att säkerställa att det var rätt person

de pratade med i det digitala samtalet. Därför var det viktigt att kunna se personen på bilden.

Genom att ha sin egna kamera igång påstod vissa kuratorer att det var enklare att motivera

den unga att sätta igång kameran, det gjorde så att personen i andra änden direkt skulle se vem
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de pratade med. Beskrivningen är att kuratorer mötte motstånd från ungdomarna i vissa fall

när de egentligen ville se ungdomen i rummet.

Ibland är det medvetet, ibland säger dom att kameran inte fungerar, så ibland

har man dom, så ibland sitter man å tittar på en blid av en bil eller nånting sånt

där, ...

(kurator på gymnasiet)

En annan bedömning som kuratorer har lyft fram handlar om de digitala mötena inom

arbetsplatsen. En del säger att det varit en förbättring av mötena och att de blivit mer effektiva

när det finns en handuppräcknings- funktion som gör att personer inte pratar rakt ut under

mötet. En annan säger att den digitala formen blir hämmande för diskussionerna under mötet

och att de själva upplever att de behöver göra bedömningen om vissa synpunkter verkligen är

nödvändiga för andra professionella att höra.

... har jag nånting av det som är riktigt värdefullt för alla andra i rummet å

höra, då måste jag göra den bedömningen i mitt huvud först, är detta värdefullt

för alla andra å då hamnar det ofta på att det jag tänker att det inte är värdefullt

för alla andra, så då sitter jag tyst istället i en och en halv timme, ...

(kurator på grundskolan)

På så sätt upplever kuratorer att det blir mindre kommunikation mellan personalen som gör att

det blir mindre utbyte av information.

5.3 Konsekvenser för ungdomarna på grund av den digitala utvecklingen

I litteratur som jag redogjort för både under kunskapsläget (sidan 8) och i teorin (sidan 17)

beskrivs att med digitaliseringen ritas kartan om gällande vilka som gynnas och missgynnas i

förhållande till hur välfärden är utformad. Begreppet ”digital divide” åsyftar en ny sorts klyfta
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som skapas mellan inkluderade och exkluderade, det vill säga de som nås av välfärdens

insatser och de som inte gör det. Den mesta litteraturen som finns om digitala klyftor handlar

om äldre och funktionsvarierade som inte har tillgång till teknik eller kunskap om hur man

använder den. I mitt material har det framkommit att även bland ungdomar kan sådana klyftor

uppstå. Mina respondenter berättar om att det finns både ungdomar som gynnas och

missgynnas av digitaliseringen. När kuratorerna berättar om att de utmaningar som de

upplever, vilka beskrivits ovan, så går det även att analysera olika konsekvenser den digitala

omställningen får för ungdomar. Vissa är mer förutsägbara och andra är mer otydliga. I det här

avsnittet så kommer kuratorernas utlåtande att analyseras med teorin om digital divide för

vilka ungdomar som gynnas eller missgynnas av den digitala omställningen. Jag kommer att

göra kopplingar till de dimensioner som van Dijk (2006) benämner: materiell tillgång,

motiverande tillgång, kunskapsmässig tillgång, samt användandet av tillgång.

5.3.1 Ungdomar som gynnas av den digitala utvecklingen

Kuratorer beskriver att de som har varit gynnande av den digitala omställningen ofta är de

ungdomar som är hjälpsökande i vanliga fall, vilket utgjorde en stark skyddsfaktor redan

innan den digitala omställningen. Den visade sig också vara en viktig del för att ta vara på

möjligheten av psykosocialt stöd genom digital teknik:

... dom som är vana att vet var dom ska vända sig, asså dom når man ändå.

(kurator på annan utbildning)

Sen finns det av intervjuerna att döma ungdomar som av andra orsaker gynnas av den digitala

omställningen. Det handlar bland annat om de som annars hade haft svårt för att ta sig till

skolan och hellre blir kvar i hemmet. De är ännu mer tillfredsställda av att kunna göra

uppgifter när de trivs som bäst i hemmet istället. Det går att koppla till vad van Dijks (2006)

benämner som motivations- inställning av den digitala teknologin där bland annat

hemmasittare kan jobba med de uppgifter de har i skolan hemma:
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Allt från hemmasittare till dom med social fobi eller hedersproblematiken

tillexempel som kan göra att det är svårt att ta sig ut eller hemifrån eller. Eller

om man är i ett akut- tillstånd känslomässigt, på nåt sätt, just för dan så är det ju

såklart jättefint att det finns någon att ringa i stunden.

(kurator på ungdomsmottagningen)

Här benämner också kuratorn sitt eget förhållningssätt till att var tillgänglig för dessa

ungdomar. Det kan vara så att kuratorn blivit mer tillgänglig för elever som innan inte kom

till skolan. Med det finns en möjlighet att kunna söka sig till den här kontakten eftersom den

numera befinner sig digitalt och går att nå genom bara ett samtal via ett digitalt hjälpmedel.

En annan gynnad grupp är de ungdomar som vill ha snabba rådgivande samtal eller personer

som befinner sig i känslomässigt akuta tillstånd. Många kuratorer beskriver att det finns

många unga som egentligen bara behöver få en riktning för att ta sig vidare själva.

Sammanfattat kan dessa samtal vara av olika karaktär, men det handlar mest om att förmedla

information till den unge. Vissa kuratorer beskrev det även enklare att kunna skicka länkar

direkt i en chatt-funktion i de digitala hjälpmedeln som de använde. De samtalen kunde

avverkas snabbare utan att ha dröjsmål emellan sig.

En annan förutsättning är att du har kunskapen att kunna använda tekniken, likt beskrivningen

om att sätta på kamera. Då är det en kunskapsmässig tillgång (van Dijk, 2006, s.228) att ha

videokameran så att den sitter i rätt läge och vara i en bra position för att prata med kuratorn.

Här är också de ungdomar som förbereder sig på samtalet de som blir mest gynnade. Vissa

ungdomar kan till viss del möta den kunskapsmässiga tillgången (van Dijk, 2006, s.228)

genom att kunna ha samtal utomhus och söka sig till platser där det finns nätverk, eller bara

göra det bekvämt för sig att sitta på ett ställe där det är bra uppkoppling.

... a ah, asså dom har möjligheten, men asså oftast dom flesta kan ju koppla

upp sig, men alla kan inte det, å dom hade upptäckt att en del elever varit ute
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när dom pratat, å det är ju för att då har ju dom varit ute där dom har fått nån

kontakt.

(kurator på gymnasiet)

Så vissa ungdomar har alltså vägt upp den materiella tillgången (van Dijk, 2006, s.224

f) med sin kunskap. För det skulle lätt kunna ses som en materiell aspekt med

uppkoppling, men en av kuratorerna har i allmänhet beskrivit att de flesta ungdomar

har uppkoppling i hemmet, även om den kan vara begränsad eller tillgodosedd med

hjälp av stöd från skolan. Vissa ungdomar kunde ändå skapa möjligheten för sig själva

att ha digitala samtal med kuratorn på grund av sin kunskapsmässiga tillgång till

tekniken (van Dijk, 2006, s.228).

5.3.2 Ungdomar som missgynnas av de digitala utvecklingen

De som missgynnas av den digitala utvecklingen är enligt kuratorerna de som redan innan

pandemin var socioekonomiskt utsatta. De som bor i trångbodda lägenheter och sitter hemma

med föräldrarna och flera syskon. Många kuratorer bemärkte just den gruppen extra eftersom

det kan vara svårt att få del av den teknologiska utvecklingen på samma sätt, både utifrån

materiell tillgång och kunskapsmässig tillgång (van Dijk, 2006, s.224, 228). Vissa betonade

nämligen att ha tillgång till utrustning, medan andra tryckte på vikten att ha kunskap för att

använda tekniken från grunden eller åtminstone ha någon som skulle kunna instruera hur

tekniken ska användas i hemmet. Bredden på de som varit mest utsatta går att utläsa i det

första citatet i den här delen av analysen.

... då när alla gick hem första gången så fick vi ju ha såna här portabla WIFI,

eller en sån sticka man kan sätta i så att dom kunde jobba.

(kurator på gymnasiet)
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Men det handlar inte bara om att ha tillgång till tekniken, det handlar också om att ha

möjligheten att kunna sitta ostört i hemmet för att kunna prata med kuratorn. Följande citat

beskriver just det, att inte kunna prata om jobbiga saker om hemmet när du sitter med

föräldrarna i samma lägenhet. En sådan problematik är det svårare att nå, eftersom den unge

inte alls har samma möjlighet att framföra sina åsikter om hemmet när den sitter hemma.

… att dom är hemma och så sitter mamma och pappa också å jobbar hemma i

rummet bredvid och så kanske problematiken gäller familjen.

(kurator på gymnasiet)

Det uttrycktes också en tanke för de ungdomar som inte behöver mer än ett

uppmuntrande leende och en bekräftelse. Kuratorer uttrycker gemensamt att det har

varit svårare att nå den grupp av ungdomar som annars kanske hamnar utanför. Det

uttrycktes en oro för att fler ungdomar missades på grund av att ha digital kontakt eller

att de inte kunde fångas upp ungdomar i tid. Försök gjordes för att kunna nå de

ungdomar som missades under hemundervisningen, bland annat genom att vara med

under digitala genomgångar, se till frånvaron på lektionerna eller genom att ha ett

ständigt arbete med omdömesfiler inom studenthälsan för att se ungdomar i riskzonen

just nu.

...har liksom scannat av frånvaro och hur dom ligger till i sina kurser och sådär,

för att se om vart det lutar någonstans, verkar det gå bra, verkar det inte gå bra.

(kurator på gymnasiet)

De unga som under längre tid har byggt upp ett försvar har under digitala samtal lättare

att försvara sig. Det gäller även personer som inte vill prata med kuratorn eller av andra

orsaker till exempel inte känner att de har tid, möjlighet eller behov att prata med

kuratorn just via digitala hjälpmedel. De missgynnas eftersom de lätt rinner mellan

fingrarna på kuratorn och det märks tydligt i nästkommande citat:
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För vissa har det jobbat med deras försvar kan det säga, asså om man kommer

och egentligen vill undvika att prata om det som är jobbigt så e det ju

jättemycket bättre att sitta bakom en skärm, för det är mycket lättare att

undvika.

(kurator på gymnasiet)

Här beskriver kuratorn att det är svårare att tränga igenom den unga personens förvar

för att kunna hjälpa denne. Ungdomar kan sätta upp gränser för kuratorn som det är

svårt att tränga igenom. Då skapas en barriär av det som den unge inte vill prata om,

vilket gör att det bara sämre för ungdomen. Eftersom den unge då kan undvika vad den

egentligen skulle behöva prata om med kuratorn.
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6. Resultat och slutdiskussion

Syftet med den här studien var att undersöka kuratorers erfarenheter av digital omställning

under Covid19-pandemin och vad det har inneburit för konsekvenser att nå och arbeta med

ungdomars psykosociala hälsa. Jag börjar med att sammanfatta de övergripande resultaten

utifrån de tre frågeställningar som formulerats (sidan 7):

Den första frågeställningen löd; Vilka professionella verktyg beskriver kuratorerna som

centrala i arbetet med ungdomar? Utifrån den frågeställningen har framkommit att kuratorer

arbetar på olika nivåer i sitt arbete. Arbetet pendlar mellan främjande, förbyggande och

åtgärdande arbete. En stor del av det förebyggande och åtgärdande arbetet görs genom

individuella samtal med ungdomar. Ytterligare ett svar på frågan är att kuratorer samverkar

med kollegor för att säkerställa den psykosociala hälsan och att samarbete med andra

professioner är viktigt i arbetet med ungdomar. Uppgifterna är essentiella för kuratorns arbete

och med pandemins restriktioner har arbetsuppgifterna inom dessa områden fortfarande varit

betydande delar i arbetet med ungdomar. Den andra frågeställningen; Hur har kuratorernas

traditionella arbetssätt utmanats och förändrats under den digitala omställningen? Vilket

besvaras med flera utgångspunkter. Den första delen som kuratorer själva lyfter fram har att

göra med tillgängligheten för ungdomar. Kuratorerna lyfter trots det även fram svårigheter i

kontakten med ungdomar, både gällande relationsbyggandet genom digitala samtal och för att

skapa arbetsallianser i samtalet. Ur de aspekterna blir det även svårare för kuratorer att göra

bedömningar i sitt arbete. Kuratorer förklarar att svårigheten i samtalen ofta beror på

begränsningar i tekniken. Med det så besvaras tredje frågeställningen om; Vilka konsekvenser

kan identifieras för ungdomarna under den digitala omställningen? Vilket analyserade

kuratorers uttalanden med teorin om digital divide. Vissa grupper av ungdomar gynnades av

den digitala utvecklingen, så som hemmasittare och ungdomar med social fobi. Samtidigt som

det uttrycktes att bland annat ungdomar som levde i socioekonomisk utsatthet redan innan

pandemin hade svårare att ta del av den digitala omställningen och få psykosocialt stöd.
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Med tanke på studiens genomförande satte tidsbegränsningen upp ramar för studien. I annat

fall hade ett bredare spektrum av kuratorers erfarenheter av Covid19 kunnat belysas genom att

ha ett större antal respondenter. Här kommer jag nu gå in mer i en slutdiskussion. Där det går

att utifrån ovan sammanfattade resultat dra några slutsatser. Det som var mest utmärkande

under intervjuerna handlade om att kuratorer uttryckte den ökade tillgängligheten med digitala

hjälpmedel. De digitala hjälpmedlen gör att ansvaret i ett digitalt samtal blir delat mellan

kurator och ungdom. Den nya ansvarsfördelningen innebär ökat ansvar för ungdomar att ha

tillgång till digital hjälpmedel genom kunskap och användningsmöjlighet. Det kan skapa

osäkerhet när det gäller att vara med i digitala samtal och jag tänker att ungdomar som

upplever mycket ansvar i samtalet har en högre tröskeln för att söka psykosocialt stöd. På

svaret om vilka samtal som det inte går att hålla digitalt svarade kuratorer olika. De flesta

kuratorer var däremot ganska överens om att samtal som handlar om ungdomar med känslig

och allvarlig problematik helst skulle avstås. En del kuratorer beskrev hur det går att hamna i

olika svåra samtal digitalt, fast att de flesta isåfall skulle försöka hålla de allra svåraste

samtalen fysiskt. Det märktes bland annat genom att flera kuratorer inte kunde gå in på de

svåraste samtalen som de har haft med ungdomar eftersom de faktiskt undvikit att hålla de

svåraste samtalen digitalt genom att istället erbjuda fysiska samtal. Här uttryckte kuratorerna

att de flesta ungdomar hellre vill ha samtal fysiskt. Det går att dra slutsatsen att ungdomar

begränsas av sättet som kuratorer vill hålla digitala samtal på. Med det sagt så arbetar många

av de kuratorer som jag intervjuat efter de riktlinjer och policyer som redan finns

implementerade angående digitala samtal. Här tänker jag att det skulle kunna vara avgörande

för unga om det fanns alternativa sätt att jobba på, exempelvis genom sociala medier. Studien

har påvisat att det finns en koppling mellan att ha digitala samtal och en svårighet hos

kuratorer när det gäller relationsskapande och alliansbyggande. Svårigheten skulle kunna bero

på den spänning som en av kuratorerna lyfter fram om att ha samtal digitalt. Att möta

ungdomar digitalt, eftersom ungdomar i allmänhet anses vara bekväma med det, eller att möta

ungdomar i det fysiska rummet för att “lära” dem att allt inte behöver övergå till att bli

digitalt. Därmed hoppas jag att det är ett tema som kan undersökas i framtida uppsatser.
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Myndighetstryck

Prop. 2019/20: 144 Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

SFS 2020: 114 Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar

SFS 2021:4 Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen

covid-19

SFS 2021:8 Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen

covid-19
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Bilaga 1

Intervjuguide om kuratorns arbete under Covid19
Syftet
Syftet är att undersöka kuratorns erfarenheter av omställningen från fysisk till digitala stödsamtal

under Covid19-pandemin har påverkat samtalen. Jag tar hjälp av följande frågeställningarna:

- Hur beskriver kuratorer att deras arbete förändrats under Covid19-pandemin och den roll som

digitaliseringen spelat?

- Hur har kuratorer erfarit att hålla olika typer av samtal digitalt?

- Hur har de upplevt att arbeta med olika tekniska verktyg?

Introduktionsfrågor
Hur länge har du arbetat som kurator?

Vad fick dig att börja jobba som kurator?

Kan du beskriva de vanligaste arbetsuppgifterna i det arbete som du gör dagligen?

Arbetets förändring i stort under Covid
Har ditt arbete som kurator behövt anpassas under Covid19?

Hur stor del av anpassningen bestod av digitalisering?

Vilka arbetsmoment har digitaliserats?

Finns det arbetsuppgifter som stort sett inte har digitaliserats?

Varför?

Hur tänker du kring det?

De digitala samtalen
Hur har du som kurator upplevt samtal under Covid19- pandemin?

Hur har du som kurator upplevt att arbetet med samtal anpassats under Covid19?

Vad är lätt och vad är svårt med att hålla samtal digitalt?
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Har du blivit bättre på att hålla samtal digitalt under året/lärt dig nya tekniker och strategier?

Tror du att de som haft samtal med dig som kurator har upplevt en skillnad i samtalen under

Covid19?

Vilka samtal kan en inte hålla digitalt?

Finns det vissa sorters samtal som du i fortsättningen kan tänka dig att ha digitalt nu när du

kan tekniken? Vilka? Hur tänker du?

Teknik och teknikanpassning ur ett tidsperspektiv
Har du som kurator behövt anpassa dig till ny teknologi till följd av Covid19- pandemin?

Hur har du upplevt det?

Blicka gärna tillbaka på detta året med fokus på tekniken, vad tyckte du var svårt i början?

Vad tycker du fortfarande är svårt just kopplat till teknik?

Är den tekniken ni använder tillräckligt bra för att digitalisera vissa delar av kuratorns arbete?

På vilket sätt behöver den bli bättre?

Avslutande frågor
Vilka är dina största dilemman kopplat till digitalisering?

Är det någonting du känner att jag har missat när det kommer till digitalisering som du gärna

skulle vilja ta upp?
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Bilaga 2

Samtyckesblankett

Covid19-pandemins påverkan på kuratorers stödsamtal

Samtyckesblanketten är en del av studien för att säkerställa etisk behandling i forskning. Den

kommer främst att behandla de uppgifter som lämnas vid intervjun. Det ska vara klart för dig

som deltagare vad intervjun kommer handla om och vad det innebär att delta i intervjun. Om

du önskar tydligare information än vad samtyckesblanketten ger så tveka inte att fråga.

Inbjudan att delta

Studien genomförs av Gabriel Nilsson för en uppsatskurs som ingår i Socionomprogrammet

på Socialhögskolan vid Lunds Universitet. Studien undersöker Covid19-pandemins påverkan

på kuratorers stödsamtal och riktar sig till kuratorer som är yrkesverksamma i Sverige.

Syftet med studien

Syftet är att undersöka kuratorns erfarenheter av omställningen under Covid19-pandemin och

hur det har påverkat samtalen från fysiska till digitala stödsamtal.

Metod

Om du väljer att delta så genomförs en individuell semi-strukturerad intervju. Dina svar

kommer att användas som data för att jämföra mellan respondenternas olika svar.

Förmån

Genom att delta kommer du bidra till förståelsen av omställningen under Covid19-pandemin

och hur det har påverkat kuratorers samtal från fysiska till digitala stödsamtal.
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Konfidentialitet - Anonymitet - Säkerhet

Om du väljer att delta, kommer ditt arbete som kurator vara undersökningsområdet, all

personlig information som framkommer om din identitet under studien kommer att förvaras

konfidentiellt och aldrig släppas till allmänheten. All data som innehåller personlig

information kommer att raderas när studiens analys är genomförd. Elektronisk data kommer

att skyddas med hjälp av lösenord. Efter att studien är helt genomförd kommer all data som du

lämnat att förstöras. Studien kommer enbart innehålla avidentifierad data som inte går att

knytas till någon enskild deltagare.

Frivilligt deltagande

Att delta i studien är ett helt frivilligt beslut. Om det är någon del av informationen som är

otydlig så fråga gärna. Om du vill rådfråga någon som är helt utomstående är det helt okej.

Om du väljer att inte fortsätta med undersökningen så kommer din nuvarande eller framtida

relation med Lunds universitet inte att påverkas. Vid förfrågan, så kommer en kopia av all

information, data och resultat att vara tillgängligt för dig. Känn dig fri att närsomhelst avbryta

din medverkan i studien utan förklaring och all information som du lämnat genom ditt

deltagande kommer att förstöras. Om du väljer att delta så var god och skriv under längst ner

på sidan.

Vad betyder underskriften

Genom att skriva under samtyckesblanketten så intygar du att du har förstått och känner dig

tillfreds med den information som du blivit delgiven om ditt deltagande. Känn dig fri att dra

tillbaka ditt godkännande närsomhelst. Ditt fortsatta deltagande innebär genom samtycket att

du har rätt att ta del av ytterligare information om studien. Så om något känns osäkert eller

otydligt, fråga gärna.

____________________________

Deltagare

____________________________

Studien genomförd av
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____________________________

Datum och Ort

____________________________

Datum och Ort

Studerande vid Socialhögskolan i Lund, SOPA 63
Gabriel Nilsson
Mejl: ga4775ni-s@studnet.lu.se
Tel: 0733666316

Handledare vid Socialhögskolan i Lund
Teres Hjärpe
Mejl: teres.hjarpe@soch.lu.se

54

mailto:ga4775ni-s@studnet.lu.se
mailto:teres.hjarpe@soch.lu.se

