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Abstrakt 
Kuratorer inom hälso- och sjukvården har länge kämpat för en legitimering. I Socialstyrelsens 

rapport (2014) anses nu att en yrkeslegitimation är nödvändigt för att stärka patientsäkerheten samt 

att höja yrkeskompetensen. Denna studie är en pilotstudie i Kuratorsklinikens forskningsprojekt 

som handlar om evidensbaserad praktik. Studien handlar om vilka insatser samt arbetsmetoder som 

kuratorer arbetar efter då de genomför stödsamtal. Vidare är syftet att få en ökad förståelse om 

kuratorers praktik är mer evidensbaserad eller erfarenhetsbaserad. För att ta redan på detta har jag 

gjorde en kvalitativ innehållsanalys av nio avidentifierade journaler. Resultatet visade på att de 

insatser som kuratorer arbetar med är följande: kartlägga, medvetenhetsgöra, förändra, 

meningsfullhet samt samordna. De arbetsmetoder som jag fann var motiverande samtal (MI) samt 

kognitiv beteendeterapi (KBT). För att förstå materialet har jag använt mig av systemteori samt 

evidensbaserade metoder och olika kunskapsområden dit erfarenhetsbaserad kunskap hör till. 

Utifrån materialet är det svårt att säga om kuratorer arbetar mer utifrån erfarenhet än evidens dock 

kan man hävda att de använder båda arbetssätten i deras praktik. 

!
Nyckelord: evidensbaserad praktik, erfarenhetsbaserad praktik socialt arbete, kurator yrkesroll, 

evidensbaserade metoder, stödsamtal och samtalsmetoder. 
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Abstract 

Swedish medical counselors have for many years strived to get a professional certificate without 

any result. The Swedish National Board of Health and Welfare has now stated in a report (2014) 

that a professional certificate is necessary to strengthen patient safety and to improve professional 

skills. This study is a pilot study done in collaboration with Kuratorsklinikens research about 

evidence-based practice. The studies aim is to get a wider understanding in what methods and 

efforts counselors use when conducting a supportive session. Furthermore, the aim is to get a better 

understanding if their practice is based mostly on evidence or experience. The study contains nine 

anonymous medical patient journals and qualitative content analysis was used. The result showed 

that the efforts counselors work with are the following: mapping, awareness, change, 

meaningfulness and coordination. The methods found was motivational interviewing (MI) and 

cognitive behavioral therapy (CBT). To understand the material system theory was used as well as 

evidence-based methods and experience-based knowledge. 

!
Keyords: evidence-based practice, counselling, medical social worker, professional role, social 

work, and professionalization.  
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1. Inledning 
Då jag började min praktik på Karolinska sjukhuset hösten 2014 var en de första frågorna jag 

ställde: vilka arbetsmetoder använder sjukhuskuratorer? Svaren jag fick var luddiga och i stil med 

lite systemteori, lite MI (Motiverande samtal) och lite KBT (Kognitivbeteende terapi). Dessa svar 

var en kontrast till min pågående socionomutbildning där begrepp som evidensbaserad praktik och 

arbetsmetoder varit genomgående i läroplanen.  

    Denna uppsats är en delstudie i ett större projekt som genomförs av Kuratorsklinikens 

forskningsenhet. Kuratorskliniken är norra Europas största kuratorsverksamhet med cirka 160 

aktiva kuratorer som arbetar på olika sjukhus i Stockholms området. Kuratorsklinikens forskning 

handlar om evidensbaserad praktik och syftet med studien är att undersöka vilka metoder som 

används när kuratorerna dokumenterat att de har uppnått de mål som är satta för behandlingsarbetet.     

    Min uppsats handlar om vilka arbetsmetoder samt insatser som kuratorer använder då de utför 

stödsamtal. Detta område är relativt outforskat och studien är relevant för att det saknas kunskap 

kring detta. Genom kartläggning av arbetsmetoder kan Kuratorskliniken få en övergripande bild 

över hur kuratorer arbetar. 

    I Socialstyrelsens rapport Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården (2014) bedöms 

att det finns behov till en legitimering för sjukhuskuratorer, dock anser de att en vidareutbildning på 

30 högskolepoäng krävs. En del av kursplanen i vidareutbildningen planeras att handla om 

evidensbaserade teorier och metoder för stöd och behandling. I rapporten ges en beskrivning av 

yrkesrollens innehåll under titeln utredning och bedömning som lyder enligt följande:  

!
”Kuratorn använder evidensbaserade bedömningsinstrument och skattningsskalor som är anpassade 
till olika diagnoser eller problemställningar. Den sociala utredningen och bedömningen är ofta en 
del av en diagnos och/eller underlag för remisser eller intyg” (Socialstyrelsen, 2014, s. 26).  !

Detta var något som fick mig att reagera då jag själv under min praktiktid inte upplevde att 

kuratorer arbetade efter några specifika metoder eller bedömningsinstrument. 

!
!
!
!
!
!
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1.1 Bakgrund 

Att arbeta som kurator inom hälso- och sjukvården innebär att man möter en stor mångfald 

människor med olika sociala, psykosociala och existentiella problem (Lundin, Benkel, de 

Neergaard, Johansson & Öhrling, 2009). Enligt Bernler och Johnsson arbetar kuratorer med 

psykosocialt arbete som de definierar som ett “systematiskt förändringsarbete som utgår från en 

teoretisk och vetenskaplig grund” (refererad till i Lalos, Blom, Morén & Olsson, 2014, s.32). De 

påstår även att kuratorer mycket sällan använder en enda teori utan istället använder flera olika 

teorier och metoder. Som sjukhuskurator arbetar man mycket självständigt och yrket påstås vara en 

“ensamprofession”, vilket innebär att kuratorn oftast samarbetar med andra yrkesgrupper till 

exempel läkare, sjukgymnast, sjuksköterska med flera (ibid).  

    Kuratorer arbetar utifrån en helhetssyn vilket kan definieras som det samspel som sker mellan 

människor och miljö men även samspelet mellan yttre och inre faktorer (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). 

    Kuratorns handlingsutrymme är brett och vidden av arbetsuppgifter varierar. Beroende på vilken 

typ av avdelning som man arbetar på kan praktiken variera, allt från att arbeta i team med andra 

yrkesprofessioner till att samarbeta med myndigheter eller bostadsförmedlingen (Lalos, m.fl, 2014). 

    Samtalet är kuratorns främsta arbetsverktyg och används genomgående oavsett vilken typ av 

område eller problematik som kuratorn arbetar med. Samtalstyper kan växla mellan krissamtal till 

motiverande, kartläggande, stödjande och bearbetande samtal. Stödjande och bearbetande samtal, 

även kallat stödsamtal beskriver Forinder och Olsson som ett professionellt samtal ”där patienten är 

den som själv i samtalet formulerar vilken förändring han eller hon vill åstadkomma, formulerar 

målet och är den som ansvarar för förändringen” (Lalos, m.fl, 2014, s.38). Verktyget för denna 

förändring ligger i kurators kunskap och även i den relationella kompetensen. Detta gör kuratorn 

genom att ställa frågor och stimulera patienten till reflektion, vilket leder till att patienten själv 

finner lösningen till sitt problem.  

    Svensk kuratorsförening och akademikerförbundet SSR har under en lång tid kämpat för en 

yrkeslegitimation för kuratorer inom hälso-och sjukvården. SSR grundades år 1958 och har sedan 

dess bedrivit frågan om yrkeslegitimation. På deras hemsida framgår det att kuratorer är det enda 

yrket inom hälso- och sjukvården som inte har någon yrkeslegitimation (Akademiförbundet SSR, 

2015.)  

    I april 2014 kom Socialstyrelsen ut med en rapport om Legitimation för kuratorer inom hälso- 

och sjukvården, där de bedömer att det finns behov för en legitimation för sjukhuskuratorer. De 
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anser att det främsta skälet till en legitimering handlar om patientsäkerhet och yrkesrollens innehåll.   

Socialstyrelsen har även lagt fram ett förslag om att införa en vidareutbildning på 30 högskolepoäng 

(Socialstyrelsen, 2014). Om detta förslag går igenom hur kan legitimationen komma att påverka 

kuratorns praktik? Kommer det vara en statushöjare för kuratorerna då de går längs med 

sjukhuskorridorerna? Vidare kommer legitimationen ge en tydligare bild av de mångfacetterade 

kuratorernas praktik samt dess arbetsmetoder? 

!
1.2 Problemformulering 

Evidens, standardiserade bedömningsinstrument, kvalitetssäkerhet och utvärdering är ord som har 

stor betydelse när det gäller evidensbaserad praktik. Det är allt viktigare att den modell, metod eller 

det arbetssätt man arbetar med är beprövad och fungerar i praktiken. Evidensbaserad praktik 

definieras som; “en noggrann, öppet redovisad och omdömesgill användning av den för tillfället 

bästa evidensen för beslutsfattande om insatser till enskilda individer” (Jergeby & Sundell, 2008, s. 

12). 

    Inom socialtjänsten arbetar man med olika standardiserade instrument såsom till exempel BBIC 

(Barns behov i centrum) och ÄBIC (Äldres behov i centrum) för att få en så jämlik och 

standardiserad bedömning som möjligt. Kuratorer använder även vissa bedömningsinstrument som 

mäter bland annat depression och livskvalitet. Ett av dessa är HADS (Hospital Anxiety and 

Depression scale) som är ett självskattningsformulär som mäter patientens sinnesstämning. Detta 

bedömningsinstrument är till för att hjälpa kuratorn se hur patienten mår dock är det inte en 

evidensbaserade arbetsmetod utan används mer som en bedömningshjälp. 

    Men hur ser egentligen verklighetsbilden ut gällande evidensbaserad praktik för kuratorer inom 

hälso- och sjukvården? Är det nödvändigt att professionen använder sig av standardiserade 

bedömningsinstrument för att säkerställa jämlika bedömningar, eller är enhetliga bedömningar 

möjliga att uppnå på basis av erfarenheter? 

!
!
!
!
!
!
!
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse över vilka insatser och arbetsmetoder som 

kuratorer arbetar med när de genomför stödsamtal. Samt i vilken mån de arbetsmetoder kuratorer 

arbetar efter är evidensbaserade eller erfarenhetsbaserade. 

!
1.4 Frågeställningar  

1. Vilka typer av insatser erbjuds då sjukhuskuratorer genomför stödsamtal? 

2. Vilka metoder använder kuratorerna vid de olika insatserna? 

3. Hur förhåller sig dessa metoder till evidensbaserad praktik respektive kunskapsområde och 

erfarenhetsbaserad praktik?  

!
1.5 Begreppsdefinition  

!
BDI - Becks depression inventory är ett skattningsformulär som mäter grad av depression hos 
patienter. Formuläret består av 21 olika påstående/items.   !
 HADS - Hospital Anxiety and Depression scale Instrumentet värderar ångest och depression och 
ger separata poäng för vardera område. Skattningsskalan består av sju frågor om depression och sju 
frågor om ångest. !
Journal - Lagstadgat i Patientdatalagen (2008:355) att man som sjukhuskurator har en skyldighet att 
föra patientjournal.  !
Stödsamtal- En typ av samtal som kuratorer erbjuder sina patienter som är i behov av att samtala.  !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att presentera den tidigare forskning som jag har hittat. Jag kommer både 

redovisa internationell samt nationell forskning.  

!
2.1 Legitimering och professionalisering  

Siv Olssons avhandling Kurator förr och nu. Sjukhuskuratorns arbete i ett historiskt perspektiv 

(1999) ger en historisk bild av hur det såg ut då Sveriges två första sjukhuskurator Gertrud Rodhe 

och Jane Norén började arbeta som kuratorer år 1914 respektive 1920. Hennes syfte med 

avhandlingen var att ge en bild av framväxten av kuratorsarbetet inom hälso- och sjukvården, med 

fokus på hur kuratorsarbetet såg ut under 1980-talet, dess arbetsuppgifter och arbetssituation. I sin 

avhandling beskriver Olsson hur arbetet har förändrats över åren och tar upp olika faktorer som 

bidragit till dessa förändringar. Hon skriver att yrkets uppgifter tidigare handlat mycket om praktiskt 

stöd, men idag är yrkets roll mer behandlande, samordnande, utredande och terapeutisk. Hon anser 

att kuratorsarbetet kan ses som en professionaliseringsprocess där kuratorerna strävat efter att ses 

som en egen profession inom hälso- och sjukvården. Olsson påstår även att kuratorns sociala 

position är osäker och anser att detta främst beror på att kuratorn saknar legitimation och 

behörighet. 

    På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen genomfört en utredning som resulterat i rapporten 

Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården (2014). Frågan om legitimation för kuratorer 

inom hälso- och sjukvården har utretts ett flertal gånger men fått avslag. I Socialstyrelsens rapport 

anser utredarna att det finns behov för en legitimation utifrån följande aspekter; patientsäkerhet, 

yrkesrollens innehåll, utbildningsnivå och omfattning och internationella förhållanden.   

Patientsäkerhetsaspekten är något de skriver är ett av de främsta skälen till legitimationen. Vidare 

att patienten känner sig trygg och säker i att kuratorn har tillräckligt med kompetens och kan utföra 

sitt yrke på ett lämpligt sätt. De föreslår att det skall införas en legitimationsgrundande 

vidareutbildning i socialt arbete inom hälso-sjukvården som ska vara 30 högskolepoäng vilket 

innebär att man blir legitimerad och tar examen som hälso- och sjukvårdskurator.  

    I boken Socialt arbete. En grundbok har Åke Bergmark och Tommy Lundström skrivit ett kapitel 

om metoder i socialt arbete. Där beskriver de en tidigare studie där de själva granskat 

socialhögskolors undervisning i metoder (Meeuwisse, Sunesson, Swärd, 2006). De kunde då se att 

begreppet metoder används regelbundet och dominerar kursplaner och liknande dokument. Vidare 

diskuterar de om hur metodbaserad kompetens har spelat en stor roll i det sociala arbetets 
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professionalisering. På 1990-talet ökade kraven på effektivitet och resultat inom socialt arbete både 

från politiskt håll och den centrala byråkratin. De menade på att socialt arbete skulle byggas på 

kunskapsbaserade, mätbara insatser och metoder. Mycket av detta arbete har även handlat om att 

etablera ett evidensbaserat arbete, alltså ett arbete baserat på vetenskap (ibid).  

    I en svensk studie gjord av Karolinska institutet (2012) undersöks sjukhuskuratorers syn, attityd 

och kunskap på evidensbaserad praktik (EBP). De utförde en kvantitativ studie där 174 kuratorer 

deltog i en elektronisk enkät. Svarsfrekvensen var 54%. Resultatet visade på positiva attityder kring 

EBP. Över 90% ansåg att EBP är nödvändigt och något som behöver implementeras mer i 

praktiken. I studien fick de svara på varför de ansåg att EBP var svårt att implementera i praktiken. 

78 procent ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid. 78 procent tyckte att de fanns svårigheter 

med att implementera EBP generellt i yrket . 46 procent ansågs att de inte hade tillräckligt med 

kunskap om relevant forskning. På grund av den låga svarsfrekvensen diskuterar de att kuratorer 

som inte deltog i studien kanske inte hade samma positiva syn på EBP. Vidare skriver de att på 

grund av att studien är gjord på Karolinska universitetssjukhuset kan man inte generalisera 

resultatet till kuratorer på andra sjukhus.  

!
2.2 Yrkesroll 

Svensson, Johnsson, & Laanemers (2008) skriver i boken Handlingsutrymme. utmaningar i socialt 

arbete att vara professionell innebär att man utifrån sin kunskapsbas är expert inom ett visst område 

och kan utifrån denna position utöva auktoritet. Att ha en professionell yrkesroll innebär att man har 

en viss kunskap samt färdigheter som ses som en del av professionen. Vidare beskrivs även andra 

aspekter som ingår i yrkesrollen som förklarar hur den enskilda personen ”tolkar sin roll i relation 

till sina egna förväntningar och samspel med andra i arbetsgruppen samt de samhälleliga 

förväntningar som finns på yrkesutövandet” (ibid, sid. 96). Den enskilda personen kommer sedan 

att tolka sin egna roll och därefter använda sitt professionella handlingsutrymme (ibid). 

    Hanquist (2011) har i sin magisteruppsats intervjuat åtta psykiatrikuratorer med syfte att 

undersöka hur de beskriver sin yrkesroll och yrkesidentitet, samt om och hur vidareutbildningen i 

psykoterapi påverkar dessa aspekter. Hennes resultat visar att samtliga kuratorer anser att de själva 

utformar sin yrkesroll. Kuratorerna är även överens om att vidareutbildning i psykoterapi har 

bidragit till en utökad kompetens, och att deras yrkesidentitet har fått mer vikt. Vidare anser de att 

det har varit till nytta för både patienter och medarbetare. Kuratorerna beskriver att yrkesidentiteten 
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dels har växt fram genom personlighetsegenskaper men även från professionella och privata 

erfarenheter och kunskaper.  

    Johnsson (2013) har i sin kandidatuppsats gjort en kvalitativ studie om yrkesidentitet och 

utvecklingsmöjligheter för kuratorer inom hälso- och sjukvården. I studien har hon intervjuat sex 

kuratorer utifrån en semi-strukturerad intervjuguide. Kuratorerna föreslår många sätt att stärka sin 

professionella identitet och position. Johnsson skriver i sin diskussion att en del av kuratorerna 

arbetar med att föra in en mer evidensbaserad praktik i kuratorsverksamheten. De förklarar att de 

gör detta genom att utvärdera sin erfarenhetsbaserade kunskap samt dokumentera den.  

Kuratorerna påstår att ett sätt att stärka professionen är genom uppdatering av kompetensen och 

utvärdering av metoder. En kurator menar att via dokumentation och att åskådliggöra yrkesrollens 

metoder kan bidra till deras professionsutveckling. Vidare uttrycker kuratorerna i studien även ett 

behov av att tydligare definiera vad som ingår i deras yrkesroll som kuratorer. De kan då lättare 

sprida kunskapen vidare genom att tydligare beskriva arbetsområdet och metoder som de arbetar 

efter.  

    I en kanadensisk studie (2007) undersöktes hur kuratorer i den psykiatriska vården upplevde sin 

yrkesidentitet, yrkesroll, utbildning, yrkesstatus och sitt arbetsområde i relation till andra 

professionella vårdyrkesgrupper. Syftet var att samla information om hur kuratorer upplever att de 

är och vad de gör i sitt arbete. För att ta reda på detta svarade 2330 aktiva kuratorer på en enkät. 

Fastän svarsfrekvensen var relativt låg på 22,9% och studien inte bör generaliseras kan man visa på 

tendenser av hur professionen ser ut och hur kuratorerna upplever sin yrkesidentitet 

och yrkesroll (Gazzola & Smith, 2007). Många av kuratorerna hade någon form av vidare 

utbildning. Studien visar att motivationen till arbetet grundar sig olika yrkesvärderingar i bland 

annat personlig utveckling, social delaktighet och interaktion med andra människor samt altruism. 

Vidare visar resultatet på att kuratorsrollen är komplex och att den inte finns någon ”typisk kurator”. 

Ett skäl till detta berodde på att kuratorer arbetar i olika kontexter. Vidare visar studien på att 

kuratorer har svårt att uttrycka vilka de är som grupp samt vad de gör och hur de gör. Fastän denna 

diffusa yrkesroll visade studien på att kuratorer har höga nivåer av tillfredsställelse med sitt arbete 

dock beskrivs yrkesidentiteten som mycket otydlig. En väg för att en ökad denna tillfredställelse 

visade sig vara via vidareutbildning. Kuratorer med längre erfarenhet av yrket uppfattade att de blev 

respekterade och värderade av andra aktörer samt kände en högre nivå av tillfredställelse i sitt yrke.  

    I en artikel i skriver Hudson-Allez (2000) att kuratorer är en specialistprofession som kräver 

specialistfärdigheter. Vidare skrivrt de att kuratorer på sjukhus skiljer sig från andra kuratorer i 
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andra områden. Sjukhuskuratorer måste ta hänsyn till andra professioner som läkare och 

sjuksköterskor samt ha en bred kunskap om frågor som rör psykisk hälsa samt farmakologi. De 

skriver att det är viktigt att kuratorn har arbetslivserfarenhet och har en vidareutbildning i 

samtalsbehandling eller psykoterapi. Vidare skriver de att kuratorer inom hälso- och sjukvården 

måste anpassa sina metoder till faktorer som sekretess, dokumentation, tidsbegränsning samt 

hantering av remisser.  

!
3. Metod och genomförande  

I detta kapitel kommer jag bland annat tydliggöra min egna förförståelse i ämnet, presentera mitt 

metodval, undersökningsdesign och urval. Jag kommer även att redovisa hur jag har samlat ihop 

och hanterat mitt material. Vidare kommer jag föra en kritisk metoddiskussion för att 

problematisera mitt metodval, och till sist kommer jag att ta upp olika forskningsetiska 

överväganden som jag tagit hänsyn till under min studie.  

!
3.1 Förförståelse  

Under höstterminen 2014 gjorde jag min praktik på Karolinska sjukhuset som sjukhuskurator. En 

anledning till att jag valde att göra min studie om kuratorer inom hälso- och sjukvården var på 

grund av att jag hade kontakter inom verksamheten men även för jag hade ett starkt intresse för 

området. På grund av detta besitter jag egna hypoteser om ämnet. En av dessa är att jag har en tro 

om att majoriteten av sjukhuskuratorer inte arbetar efter några evidensbaserade metoder eller 

bedömningsinstrument, utan ifrån en mer erfarenhetsbaserad praktik. En annan uppfattning jag har 

är att kuratorers arbetssätt skiljer sig beroende på vilken typ av utbildning, avdelning som kuratorn 

arbetar på och personhet som kuratorn har. På grund av tidsramen för denna uppsats har det inte 

varit möjligt att ta reda på detta. Vidare vill jag tydliggöra att denna uppsats inte är hypotes 

prövande. 

    Jag vill även ta upp att fastän denna förförståelse kring ämnet vill jag påpeka att de analyser som 

gjorts har gjorts i strävan om att vara så fördomsfri som möjligt med ett öppet förhållningssätt. Vid 

användning av kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att belysa forskarens roll. På grund av att det 

är forskaren som tolkar materialet är det ytterst viktigt att ha ett objektivt förhållningssätt under hela 

studien (Bryman, 2011). 

   

!
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3.2 Studiens bakgrund  

I slutet av Mars kontaktade jag Kuratorskliniken efter att ha slipat på mitt syfte och min 

problemformulering. Mitt dåvarande syfte var att göra en kvantitativ studie om kuratorers arbetssätt 

och deras syn på evidensbaserad praktik. Den respons jag fick var att deras forskningsenhet höll på 

med ett liknande projekt och de undrade om jag ville ta del av deras studie. De föreslog att jag 

skulle göra en kvalitativ innehållsanalys av avidentifierade journaler för att kunna undersöka 

kuratorers arbetsmetoder när de genomför stödsamtal. Jag tyckte att studien lät intressant och att 

den låg nära mitt egna intresseområde. I samråd med min handledare beslutade vi att det var en bra 

idé att ta del av Kuratorsklinikens pågående projekt. Från start uttryckte verksamheten att de inte 

kunde handleda mig i min studie utan att de enbart kunde tillhandahålla materialet som skulle 

undersökas.    

    Kuratorsklinikens FoU enhet (Forsknings och utbildning) driver ett pågående projekt som har 

som huvudsyfte att undersöka vilka arbetsmetoder som kuratorer använder i sitt behandlingsarbete 

och om dessa arbetsmetoder ger en dokumenterad måluppfyllelse. De kommer att undersöka detta 

genom att granska journaler och undersöka vilka metoder som används när kuratorerna har 

dokumenterat att de har uppnått de mål som är satta för behandlingsarbetet. I detta projekt kommer 

de huvudsakligen fokusera på vuxna patienter med cancer. 

    Min studie är en pilotstudie för att se vilken information som forskningsgruppen kan få ut ifrån 

journalerna. De vill se om kuratorerna har skrivit tillräckligt noggrant om vad de gör under rubriken 

stödsamtal och vilken typ av information man kan få ut av deras faktiska arbetssätt. Deras 

förhoppning är att de kan använda resultaten från denna studie som en del i beskrivningen av vad ett 

stödsamtal faktiskt innehåller. 

    

3.3 Litteratursökning 

De redskapen jag använt mig av för att hitta tidigare forskning samt teorier är främst bibliotekets 

sökkatalog. Men jag har även sökt på Google, Google Scholar, Academic Search Complete och 

DiVa. Det har varit svårt att hitta tidigare forskning som liknar min studie men jag har bland annat 

hittat studier som tar upp ämnen professionalisering och yrkeslegitimation. De sökord jag har 

använd är följande; evidensbaserad praktik, erfarenhetsbaserad praktik socialt arbete, kurator 

yrkesroll, evidensbaserade metoder, stödsamtal, samtalsmetoder, kurator hälso- sjukvården, 

counselling, medical social worker och evidence-based practice. 

!
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3.4 Undersökningsdesign och urval  

Graneheim och Lundman (2008) skriver i boken Tillämpa kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård att den metodologiska ansatsen inom innehållsanalys kan både vara deduktiv eller 

induktiv. Jag har valt att ha en induktiv metodologisk ansats. Min undersökningsdesign kommer att 

vara en explorativ fallstudie. En fallstudie kan förklaras med att undersöka ett visst ”fall”, exempel 

på detta kan vara då man undersöker ett visst samhälle, skola och som i mitt fall en organisation 

(ibid).  

!
”Om den dominerande forskningsstrategin är kvalitativ, tenderar en fallstudie att anlägga ett induktivt 
synsätt när det gäller relationen mellan teori och forskning; om forskningsstrategin i huvudsak är 
kvantitativ, tenderar fallstudien att vara av deduktiv art” (Bryman, 2001 s.66-67). 

!
Jag har även valt att ha en explorativ design vilket innebär att området som jag undersöker inte är 

särskilt utforskat. I explorativa studier är det vanligt att man lär känna området och skapar sig en 

god övergripande bild. Detta gör man för att senare kunna formulera frågor för vidare forskning och 

även för att kunna utveckla metoder (ibid).  

    När forskningsenheten valde ut de tio journaler som jag skulle använda i min studie skedde deras 

urval i två steg. Vid det första skedet valde de att gå in slumpvis under två specifika månader och 

leta efter journaler där mallen Sammanfattning ingick. Detta innebar att de valde ut journaler som 

hade en behandlingsperiod som sammanfattats. Ett kriterium de hade var att behandlingsperioden 

skulle innefatta fler än två besök. Detta urval gjordes i journalsystemet TakeCare. Enligt Bryman 

blir det första skedet ett sannolikhetsurval vilket innebär att urvalet är slumpmässigt. Vidare betyder 

detta att alla i populationen har lika hög sannolikhet att väljas ut. Detta kallas även för ett obundet 

slumpmässigt urval (Bryman, 2011). I det andra skedet valdes tio stycken journaler ut, fem stycken 

journaler från sjukhus nr 1 och fem stycken journaler från sjukhus nr 2. Det andra skedet i 

urvalsprocessen blir ett stickprov eller sampel. Detta förklarar Bryman som en del av populationen 

som valts ut. Det är vanligt att detta stickprov kombineras med sannolikhetsurval de vill säga 

slumpmässigt urval (ibid). Då jag började gå igenom mitt material fann jag att journal nummer sex 

var ett samtal med en anhörig. Denna journal skilde sig från resterande journaler och jag valde 

därför att inte ta med den i studien, alltså blev det ett bortfall. 

!
!
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3.5 Material 

Jag analyserade nio stycken journaler som var skrivna av nio olika kuratorer och kom från olika två 

olika sjukhus samt olika avdelningar. Journalerna var skrivna från första samtalsträffen till det 

avslutande samtalet där kuratorn sammanfattar behandlingen. Journalernas längd varierade, totalt 

bestod journalerna av 112 sidor, där den längsta journalen var 43 sidor och den kortaste var fem 

sidor. För att ge en bild över hur en kuratorsjournal kan se ut under rubriken stödsamtal har jag valt 

att exemplifiera ett fiktivt fall.  

!
KURATORSSAMTAL AVDELNING ONKOLOGEN 

!
Patient: Agda Jönsson 61 år 

Sysselsättning: Sjukpensionerad 

Familj: Make. Två vuxna barn en dotter och en son.  

Socialt nätverk: En syster som hon umgås med. Tidigare aktiv i en bokklubb men har inte gått dit 

på sex månader.  

Stödsamtal: Patienten berättar att hon blev cancersjuk för ett år sedan och att det har varit en tuff 

tid för henne och hennes familj. Pat berättar att hon på senaste haft svårt att sova och äta vidare 

förklarar hon att hon mest är hemma. Hon berättar att hon tidigare älskade att ta långa promenader 

och men att hon inte längre har lust till någonting. Vi pratar om depression och hur de kan ta 

uttryck. Vi kommer överens om att Pat ska försöka ta en promenad till nästa gång vi ses. Vidare 

förklarar Pat att hon varit väldigt arg. Hon berättar att hon får aggressionsutbrott på sin man och att 

hon haft skuldkänslor för detta. Vi talar om olika strategier som Pat kan hantera sina känslor på och 

hur hon kan prata med sin man om hur hon känner. Pat berättar att hon alltid haft svårt att prata om 

känslor men inser samtidigt att detta inte är bra för varken henne själv eller andra.  

Bedömning: Upplever att Pat är mycket nedstämd och är i behov av en vidare samtalskontakt. Ej 

tillräckligt med tid för HADS men planerar att göra detta nästa gång vi ses.  

Mål: Att öka patientens livskvalitet. 

!
3.6 Bearbetning av empiri 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ innehållsanalys som vetenskaplig metod. I första hand 

används innehållsanalys till att hantera stora mängder av kvantitativ data och används bland annat 
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vid massmediaforskning. Ett exempel på detta är då man analyserar nyhetsförmedlingen för att 

kunna kvantifiera propaganda och se frekvensen på exempelvis ordval (Graneheim & Lundman, 

2008). Kvalitativ innehållsanalys har istället som fokus att tolka texter som används främst inom 

humanvetenskap, beteendevetenskap och vårdvetenskap (ibid). Då man analyserar innehållet söker 

man efter olika teman och kategorier för att kunna identifiera skillnader och likheter. Man beskriver 

alltså variationen som man ser då man analyserar texter. En viktig del av innehållsanalysen är 

skapandet av dessa teman (ibid). Det man är intresserad av att undersöka är vilka ämnen som 

behandlas i texten och vilka områden som är intressanta för studien (ibid).  

    Innehållsanalys är känd för att vara en teorilös metod, det vill säga att man inte utgår från någon 

teori vid undersökningen. Fokus ligger istället på att forskaren själv ska tolka materialet samt att 

hitta olika teman (ibid). Då man genomför en kvalitativ innehållsanalys rekommenderas att man gör 

en pilotstudie för att ställa upp kodningsregler. På grund av begränsad tidsram för denna studie 

gjorde jag ingen pilotstudie men satte upp kodningsregler under min bearbetning för hur jag skulle 

analysera min data. I dessa regler ingick olika ord som bland annat hjälpbehov, strategi, teknik med 

flera.  

    Jag började med att läsa igenom journalerna en gång förutsättningslöst. Detta gav mig en 

övergripande bild av vilka typer av ärenden som journalerna gällde och variationen mellan de olika 

avdelningarna. Den andra gången jag läste igenom journalerna markerade jag olika relevanta och 

relaterande meningar. Jag fann då återkommande teman som jag kategoriserade. Totalt fann jag sju 

teman som jag senare delade in i fem överkategorier. Under de olika kategorierna skrev jag 

passande citat för att tydliggöra hur kategorin tog sig uttryck i journalerna. Efter detta skrev jag en 

sammanfattning av vad de olika överkategorierna innehöll där jag la in min egna tolkning av de 

arbetssätt och metoder som kuratorerna arbetade efter. Graneheim och Lundman (2008) skriver att 

vid användning av kvalitativ innehållsanalys kan de så kallade abstraktions- och tolkningsnivåerna 

genomföras på olika sätt. Tanken är att man analyserar en text och lyckas ge en nära beskrivning 

som avspeglar innehållet. Detta är självklart strävan då man gör en innehållsanalys men om man gör 

en allt för detaljerad kodning är det lätt att helheten går förlorad. För att innehållet ska bli begripligt 

behövs en viss grad av abstraktion och tolkning (ibid).  

!
3.7 Reliabilitet och validitet                                                                                                       

Validitet innebär att man mäter det man vill mäta, dock menar Bryman att detta inte alltid är 

relevant när man genomför kvalitativ forskning eftersom mätningen inte är det centrala i 
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forskningen (Bryman, 2011). Extern validitet kan förklaras i hur stor utsträckning ett resultat kan 

generaliseras (ibid). I och med en viss tidsbrist kommer jag inte kunna hantera ett stort material 

vilket kan komma att påverka generaliserbarheten. Om jag istället hade undersökt ett större material 

hade man kunnat generalisera resultatet. Extern reliabilitet handlar om huruvida man kan replikera 

studien och få likartade resultat (ibid). I mitt fall kan den externa reliabilitet bli relativt låg på grund 

av att studien enbart handlar om nio journaler samt den grad av tolkning som mitt metodval innebar. 

Ekologisk validitet handlar om människor som uttrycker sig naturligt i sin vardag och i sin sociala 

miljö (ibid). Eftersom journalerna är slumpmässigt utvalda och att kuratorerna skrivit dem utan en 

tanke på ett de skulle granskas kan man antyda att den ekologiska validiteten blir relativt hög. 

!
3.8 Kritisk metoddiskussion  

Forskningens urval har en stor betydelse på grund av att resultatet antingen kan ge en så korrekt och 

sanningsnära bild eller en inkorrekt bild. I och med att jag själv inte varit med i urvalsprocessen kan 

jag enbart beskriva hur urvalet av material gick till utifrån forskningsenhetens uttalande. Jag blev 

tilldelad mitt material av forskningsenheten och som tidigare nämnt skedde urvalsprocessen av 

materialet i två delar. I det första skedet valdes randomiserade journaler ut med rubriken stödsamtal 

slumpmässigt och i det andra skedet valdes journaler ut som innehöll en sammanfattning av 

behandlingsperioden. Det som är viktigt att resonera kring är hur det andra skedet i urvalsprocessen 

gick till. Läste forskningsgruppen journalerna innan de valde dem? Eller tog dom de fem första 

journalerna från sjukhus nr 1 och de fem första från sjukhus nr 2 som kom upp? Eller valde de 

journaler som hade mest och givande innehåll?     

    En annan tanke jag har är då man gör en studie på uppdrag av någon annan. Det kan medföra 

problematik i form av att man lätt kan bli påverkad av uppdragsgivarens verklighetsbild. Om 

skribenten får en viss kompensation för arbetet kan uppsatsen riskeras att skrivas utifrån en viss 

social önskvärdhet. Detta innebär att man skriver så som man tror att uppdragsgivaren skulle tycka 

var korrekt. Jag anser att det är viktigt att redovisa att jag inte har blivit erbjuden någon 

kompensation för att ta del av forskningsenhetens studie. Vidare har jag inte heller blivit handledd 

av någon från forskningsteamet. Om detta var fallet hade det varit betydelsefullt att diskutera 

följden av att bli påverkad av handledarens tankar och idéer.  

    Kuratorerna arbetar på olika avdelningar som medför olika typer av problematik. På grund av att 

urvalet är randomiserat kan stödsamtalens arbetsmetoder se annorlunda ut beroende på den 
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avdelning som kuratorn arbetar på. Ett exempel på detta är att de arbetsmetoder man använder då 

man genomför ett stödsamtal med en palliativ patient och med ett barn kan skilja sig åt. Jämför man 

dessa två journaler ser de antagligen väldigt olika ut, dock behöver detta inte vara något negativt. 

Det kan istället möjliggöra att man ser variationen av arbetsområden och arbetsmetoder som 

kuratorer arbetar med. 

    Något som kan ha påverkat min studie är att jag inte hann göra en pilotstudie innan jag började 

samla in och analysera mitt material, vilket i sin tur kan ha påverkat min kodning.  

    I efterhand har jag reflekterat kring om mitt metodval varit rätt. I och med att det inte står 

utskrivet i journalerna vilka metoder som kuratorn har använt i behandlingen har jag utifrån min 

tematisering av begrepp skapat olika kategorier och tolkat fram två olika arbetsmetoder. Jag ser nu 

att det hade varit optimalt om jag även hade gjort intervjuer. Då hade jag kunnat få ut mer 

information och kunnat jämföra mitt resultat ifrån innehållsanalysen för att få en så sanningsnära 

bild av kuratorers praktik som möjligt.  

!
3.9 Forskningsetiska överväganden 

Enligt svenska forskningsetiska principer är det viktigt att förhålla sig till individskyddskravet när 

man forskar inom de samhällsvetenskapliga området. Dessa krav är följande: information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom denna studie inte 

involverar några deltagare utan enbart gjorts på sekundär data så är varken information, samtycke 

samt konfidentialitet eller nyttjande nödvändigt att presentera. Dock är det värt att nämna att jag 

valt att inte nämna vilka sjukhus journalerna kommer ifrån samt vilka avdelningar. För att jag 

lämnar ut mycket information i mitt resultat då jag redovisar olika citat från materialet vill jag vara 

säker på att informationen som jag lämnar ut inte är identifierbar. 

    Jag vill även understryka att journalerna som jag analyserade ej var originalkopior utan kopierade 

med överstrukna namn samt övrigt identifierbar information. I överenskommelse med 

Kuratorskliniken kommer materialet att lämnas tillbaka till verksamheten och förstöras då studien är 

avklarad. 

!
!
!
!
!
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4. Val av teori 
I detta kapitel kommer jag att redovisa de teorier som jag har valt för att förstå och tolka mitt 

insamlade material. Då jag valde att göra en kvalitativ explorativ studie föll det sig naturligt att jag 

valde teorin efter att jag hade kodat mitt material. Jag har valt använda mig av systemteori.  

Jag har även valt att använda mig av olika evidensbaserade metoder samt kunskapsområde och 

erfarenhetsbaserad praktik. 

!
4.1 Systemteori 

Enligt Bernler och Johnsson är systemteori en grundläggande teori för allt psykosocialt arbete 

(Bernler & Johnsson, 2001). Inom socialt arbete utvecklades systemidéer från Von Bertalanffys 

utformning av den generella systemteorin. Systemteori perspektivet kan tillämpas på olika typer av 

system, både relationella och strukturella (Payne, 2008, s. 213). Teorin utgår ifrån att se individen 

utifrån ett helhetsperspektiv. Detta betyder att man ser individen i det sociala sammanhang denne 

befinner sig i. Att se ett fenomen i sin helhet och inte som en isolerad faktor kan förklaras som ett 

systemteoretiskt perspektiv. Men även hur olika sociala aspekter påverkar och påverkas av varandra 

där alla delar fyller en funktion för det totala systemet (ibid). Teorin fokuserar på samspelet och hur 

alla olika komponenter i livet hänger ihop och skapar olika mönster. 

    Genom ett systemteoretiskt synsätt ses sociala processer som cirkulära snarare än linjära, där 

flera aspekter som relationer, samband och transaktioner ständigt sker inom systemet i interaktion 

med omgivningen (Bernler & Johnsson, 2001, s. 64).  

    System är hierarkiska där varje system kan ses som ett delsystem som ingår i ett större system. 

Varje delsystem går att analysera utifrån dess egenskaper i relation andra systemnivåer (ibid). Alla 

system som personen är del av leder till att man förstår hela personens situation. Dessa system kan 

bland annat vara arbetsplatsen, familjen, vänkretsen eller släkten (Lundin, m.fl, 2009). Dock 

förklarar Bernler & Johnsson att systemteori även kan innebär en viss paradox:  
!

”Systemteori innebär en paradox: Å ena sidan måste vi förstå helheten utifrån delarna och 

delarna utifrån helheten - ja, vi kan bara förstå delen utifrån den helheten den ingår i. Å 
andra sidan kan vi aldrig helt förstå helheten genom en aldrig så sinnrik analys av delarna 
och deras inbördes samspel. Vi kan inte heller få en fullständig förståelse av delen enbart 
utifrån dess roll i det större sammanhang i vilket den ingår. Lösningen av denna paradox 
innebär ett både-och; att vi i förståelsen av delen både ser den som en självständig entitet 
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och som en integrerande del av helheten, och vice versa i fråga om förståelse av helheten 
(Bernler & Johnsson, 2001, s. 58). ” !

En missuppfattning gällande systemteori är att man måste behandla hela systemet. Men detta är inte 

nödvändigt utan oftast behandlas en del av systemet, tanken är då att resten av helheten kommer att 

påverkas automatiskt (ibid). Dock talas det om motkrafter från den andra delar av systemet. Dessa 

motkrafter kan vara så starka att någon förändring inte kan ske om inte hela systemet deltar i 

behandlingen.  

    Det man kan säga är att ett system aldrig är stillastående utan är i ständig rörelse. Denna rörelse är 

dock målinriktade vilket innebär att varje system har vissa produktiva och/eller strukturella mål. 

Samtidigt som systemet är i konstant rörelse och förändring har varje system en viss identitet 

gentemot sin omgivning att upprätthålla. Detta leder in till gränser som kan sägas skydda systemets 

struktur men även dess funktioner. För ett system ska kunna fungera på ett bra sätt krävs det att det 

finns uppsatta gränslinjer som är flexibla med samtidigt tydligt markerade. Det krävs en vis 

öppenhet som bidrar till utveckling och anpassning till förändringar inom och utom systemet. Om 

systemets gränser inte har denna öppenhet utan är mer stela så kan detta leda till stagnation och 

isolering.  

    Evans och Kearney (1996, refererad i Payne, 2008) menar genom att studera vilka maktrelationer 

som finns i systemet kan man utforma ett passande socialt arbetet. Den kritik som har riktas mot 

systemteoretisk perspektiv är att teorin utgår i från en viss underförstådd social struktur och ordning 

i ett system. Vidare utgör detta en grund för vad som anses vara norm för hur relationer mellan 

samhälle och individer ska se ut (ibid). 

!
4.2 Evidensbaserade metoder 

I metodguiden på Socialstyrelsens hemsida ges det förslag på olika bedömningsmetoder och 

insatser som är aktuella inom evidensbaserad praktik för socialt arbete i Sverige. De jag har valt att 

beskriva är MI och KBT.  

!
Motiverande samtal 

• MI - Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) utvecklades på 1980-90 talet av 

psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick. Ursprungligen utvecklade MI för att 

behandla människor med alkohol problem men idag används MI inom många olika områden 
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generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, 

droger, kost, fysisk aktivitet, spel m.m.), i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, 

socialtjänst, psykiatri och skola (Socialstyrelsen, 2015). Miller och Rollnicks definition av MI är 

följande: Motiverande samtal är en samarbetsgrundad, personcentrerad form av vägledning för 

att framkalla och stärka motivation till förändring (Farbring, 2010). Några av metodens arbetssätt 

är att:  

• Visa och uttryck empati. Genom skickligt reflektivt lyssnande försöker rådgivaren förstå 

klienten och visar detta genom sin acceptans och återspegling.  

• Utveckla diskrepans. Detta innebär att klienten snarare än rådgivaren argumenterar och blir 

medveten om den förändring som denne vill ska ske. Det är rådgivarens roll att 

medvetenhetsgöra för klienten hur det ser ut idag och hur det borde se.  

• Rulla med motstånd. För att utföra detta krävs det för rådgivaren att undvika argumentera 

för förändring. Tanken är att om rådgivaren argumenterar emot klienten så ökar motståndet 

till förändring hos klienten. Det är klienten som är den viktigaste källan till att finna 

lösningar på problemen.  

• Stöd självkompetens. Här är det viktigt för rådgivaren att visa att denne tror på klientens 

möjlighet till förändring. Det är klientens ansvar till förändringen men om rådgivaren tror på 

klientens förmåga till förändring kan detta hjälpa klienten att förverkliga sina mål (Miller, 

Rollnick, 2010, s.66-73) 

!
Kognitiv beteendeterapi 

KBT - Kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklades på 1900-talet av förgrundsfigurerna John B 

Watson och B.F. Skinner senare under 1960-talet utvecklade psykologen Aaron T Beck teorin. Teori 

grundas på inlärningsteori som ”handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, 

samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden” (Socialstyrelsen, 

2015). 

    Kognitiv beteendeterapi en välkänd teori som handlar om att hjälpa patienten att hitta nya 

tankemönster och beteenden. Teorin kan användas på alla målgrupper och dess syfte är att hjälpa 

patienten att byta ut de beteenden, tankar och känslor som skapar det psykologiska problemet. En 
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central del i KBT handlar om att förändring i tankemönster kan leda till annan typ av förändring i 

både beteendet samt känslomässigt.  

Inom KBT kartlägger man orsaker till varje enskild individs problem och arbetar sedan med olika 

övningar för att patienten skall bryta sitt beteende mönster/tankemönster. Dessa hemuppgifter är en 

viktig del av behandlingen och något som följs upp. 

!
4.3 Kunskapsområde och erfarenhetsbaserad praktik 

För att beskriva definitionen av den mer erfarenhetsbaserad praktik har använt mig av boken 

Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt arbete. 

!
Figuren nedan har jag tagit från Eva Johansson och Kerstin Svenssons artikel som beskriver socialt 

arbete som ett kunskapsområde där praktik och forskning kombineras (Johansson & Svensson, 

2005, s. 419-433). Bilden presenterar att all typ av tyst kunskap, erfarenhetsbaserad, systematiserad 

och evidensbaserad kunskap har något mått av forskningsbas. Dock gäller detsamma för 

forskningsbaserad kunskap som även har inslag av praktikbaserad kunskap. 

 

!
!
!
!
!
!
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   Tyst kunskap     Erfarenhetsbaserad      Systematiserad     Evidensbaserad

!
Praktik!!!
                                                   Forskning



!
Tyst kunskap 

Detta kunskapsområde handlar om kunskap som inte är uttalad, medveten eller reflekterad 

(Svensson, m.fl, 2008). I vårt agerande finns alltid tyst kunskap med oavsett vilken yrkesroll eller 

organisation vi tillhör. Det handlar om en kunskap som är viktig för att en praktik ska fungera men 

som det helt enkelt saknas ord för.  

!
”Det går t.ex. inte att verbalt förklara vad det är för skilda kunskaper som gör att undersköterskor tar i 
patienter på olika sätt. I deras arbete i hemtjänsten är det en kunskap som finns i kroppen, men som inte 
låter sig uttryckas i ord. När vårdtagaren ska beskriva det kan det uttryckas i t.ex. en önskan att ’ hon 
med de mjuka händerna’ ska komma, och inte ’ hon som tar så hårt’. Det finns de som menar att detta 
inte är fråga om kunskap, och som använder begrepp som intuition eller intuitiv expertis” (Svensson, 
m.fl, 2008, s. 224). 

!
Denna intuition kan även förknippas med en viss personlig lämplighet till yrkesrollen (ibid). På 

grund av att den tysta kunskapen är personlig och inte uttalad så är den svår att delge till andra. 

Detta gör att denna typ av kunskap inte är särskilt vetenskaplig och forskningsbaserad (ibid).    

  

Erfarenhetsbaserad kunskap 

Tillskillnad från tyst kunskap så är det möjligt att beskriva och berätta om erfarenhetsbaserad 

kunskap. Det är även möjligt att delge sin erfarenhet till andra eftersom den kan diskuteras och 

beskrivas. Denna kunskap skapas i praktiken och den bygger även på forskning samt teorier (ibid). 

Erfarenhetsbaserad kunskap är i hög grad en personbunden kunskapsform och sprids muntligen. De 

erfarenheter som enskilda socialarbetare har kan man påstå blir till en bas som denne beskådar sitt 

yrke samt sin roll (ibid). 

!
Systematiserad kunskap 

Systematiserad kunskap är mer av en resultat-grundad praktik där det är vanligt att man arbetar mer 

utifrån olika ”arbetsprocesser och bedömningsgrunder” (Svensson, m.fl, 2008, s. 225). Därav blir 

denna typ av praktik mindre personlig. Systematiserad praktik är i högre utsträckning baserad på 

forskning och målet är att andras kunskap ska kunna användas av andra. Alltså systematiserar man 

kunskapen så att den kan användas vidare. Denna typ av praktik kan man mäta och är vanligt att 

man använder som underlag för presentationer och annan resultat-baserad dokumentation (ibid). 

!
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Evidensbaserad kunskap 

Denna kunskapsform är den som ligger mest nära forskning och praktiken blir en tillämpning av 

forskningen. Man skulle kunna påstå att forskningen styr hur arbete skall utföras och hur det ska 

dokumenteras. Evidensbaserade modeller och arbetssätt bestämmer noggrant hur handlingar skall 

utföras. Detta kan leda till att man kan gå miste om den professionella expertisen såväl som att 

handlingsutrymmet för socialarbetare blir minimalt (ibid) 

!
Evidensbaserad praktik 

Sackett med kolleger beskriver att en evidensbaserad praktik består av tre kunskapsfält; 

forskningsbaserad kunskap, praktikerns egen erfarenhet och klientens egna preferenser och 

önskemål. Vidare definerat de evidensbaserad praktik som:  

!
“en noggrann, öppet redovisad och omdömesgill användning av den för tillfället bästa evidensen för 
beslutsfattande om åtgärder (insatser, metoder) till enskilda individer, kompletterad med 
professionell expertis och den berörda personens situation och önskemål” (1996, refererad till i 

Jergeby, 2008).  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. Resultat och tolkning 

Under detta kapitel kommer jag att ta upp de teman och kategorier som jag fann då jag analyserade 

mitt material. Jag kommer även att tolka de olika kategorierna och beskriva vilka arbetsmetoder och 

insatser som kuratorer arbetar efter då genomför stödsamtal. I min presentation av resultatet 

kommer först ge en kort beskrivning av hur jag har tolkat kategorierna samt vilka metoder som 

kuratorn använt. Jag kommer sedan att ge citat från journalerna som under varje kategori. 

!
5.1 Övergripande teman 

De övergripande teman jag fann då jag analyserade mitt material var hjälpbehov, strategier och 

tekniker, sociala relationer, fritidsintressen, vardagsliv, KBT, meningsfullhet, medvetandegöra och 

samordning. Jag delade senare upp dessa i fem överkategorier som jag döpte till följande: 

hjälpbehov, meningsfullhet där sociala relationer, fritidsintressen och vardagslivet ingår. Den tredje 

kategorin döpte jag till medvetandegöra och den fjärde till förändra. Sedan valde jag att döpa den 

sista kategorin till samordning.  

!
5.2 Kartlägga 

Från första samtalet kartlägger kuratorn patientens situation utifrån ett helhetsperspektiv. I denna 

inledande kartläggning belyser de och finner olika hjälpbehov som patienten har. Det jag fann 

intressant var att åtta av nio kuratorer nämner någon form av hjälpbehov i journalerna. Hur de tar 

upp begreppet kan se ut på olika sätt. I journalerna visas det tydligt att kuratorerna talar om 

strategier och tekniker, beroende på den enskilda patientens hjälpbehov.  

!
”Patienten bör erbjudas samtal för att fortsätta arbetet att hitta meningsfulla och adekvata 

hjälpinsatser.” 

”Ser över vad för strategier hon kan ta till och vad för hjälp hon behöver.” 

” Fortsätter att samtala om de känslor sambons död väcker och om hur hon kan finna strategier att 

hantera detta.” 

”Behov av att få hjälp att hantera och bearbeta sin ångest.” 

”Ska till nästa gång formulera vad hon vill ha fokus på i samtalen” 

”Arbetar med att förstärka de ”goda cirklarna”. Pat har en tendens att avstå från saker som 

betyder något för henne och bli mer självkritisk, när hon mår dåligt.” 

!
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5.3 Medvetandegöra 

Denna rubrik relaterar till hjälpinsatser men här diskuterar kuratorn kring problemet och 

medvetandegör olika sätt som problemet kan ta uttryck. Detta arbetssätt är informerande och ger 

patienten ett nytt perspektiv samt hjälper patienten att förstå sin situation. Under denna kategori vill 

jag koppla bedömningsinstrumenten HADS samt BDI som två av de nio kuratorerna använde.  

    Att göra patienten delaktig i behandlingen och via medvetandegöra patienten hjälp patienten att 

finna ”lösningar” kan länkas till MI där behandlaren samt genom reflektivt lyssnande försöker 

rådgivaren förstå klienten och återspeglar detta (Miller & Rollnick, 2010). Vidare arbetar 

behandlaren inom MI med att medvetenhetsgöra för klienten hur det ser ut idag och hur det borde 

se. 

!
Exempel på detta är följande:  

”Förstå vad ångest är samt arbeta med tekniker som minskar den.” 

”Förklarar att vid trauma kan upplevelser från tidigare trauman komma upp och förstärka det 

senaste traumat. Pratar kort om ångest och vad det är.” 

”Vi pratar om vad stress kan handla om, känslan av kontrollförlust.” 

”Pratar om vad en depression är och kan ta sig i uttryck. Att man behöver bryta det med 

beteendeaktivering.”  

”Vi kartlägger vilka känslor som finns bakom olika incidenter och vad Patienten faktiskt vill prata 

med sin son om.” 

”Vi pratar om rädslor och hur det känns.” 

”Vi samtalar om hur en depression yttrar sig och vikten av att aktivera sig, göra saker som hon 

tycker om, vilket även har en god inverkan på ångesten.” 

!
5.4 Förändra 

Denna kategori handlar om att kuratorn hjälper patienten att förändra sitt beteende. Denna insats vill 

jag koppla till KBT. Det är även tydligt i journalerna att kuratorn uppmuntrar patienten att bryta 

tankemönster och motiverar patienten att göra något det mår bra av att göra. Två av kuratorerna gav 

patienten någon form av övning. En av kuratorerna nämner i sin journal att denne arbetar med 

inslag av kognitiva metoder.  

!
!
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Exempel på detta är följande:  

”Stödsamtal med inslag av kognitiva metoder.” 

”Samtal också om att söka stöd av aktiviteter hon känner sig trygg i, exempelvis att rida.” 

”Pat har fått en andningsövning som hon ska träna två ggr/dag tills vi ses nästa gång.” 

”Patienten har längtan att mer klara sig själv, inte vara så beroende av maken. Vi bestämmer att till 

nästa samtal ska patienten komma på egen hand med bussen.” 

”Uppmuntrar henne i det och att fortsätta åka på egen hand då det stärker hennes självkänsla.” 

!
5.5 Meningsfullhet 

Denna rubrik handlar om att öka patientens livskvalitet och motivera patienten till att göra det 

denne mår bra av att göra. Vardagen tas ofta upp i samtalen men även hur patienten kan hantera sin 

vardag. Ofta handlar detta om att hantera en ”ny” vardag eftersom patienten måste lära sig leva med 

sin sjukdom. Jag vill även koppla denna kategori till begreppet KASAM som betyder Känsla av 

sammanhang. Detta innebär att man har ett salugent synsätt de vill säga att man fokuserar på det 

friska. Det är vanligt att patienten och kuratorn fokuserar på att försöka hitta hälsofrämjande 

faktorer som finns i patientens liv.  

!
Exempel på detta är följande:  

”Vi har undersökt vad ger henne glädje i livet och pat har successivt börjat göra saker som hon 

tidigare undvek. Umgås även mer med vänner.” 

”Patienten hanterar sin vardag hjälpligt och har inte försämrats i sin psykiska hälsa under vår  

kontakt. Än inte helt fungerande utan har fortsatt behov av samtalsstöd.” 

”Samtal om den vardagliga situationen där patienten är mycket tydlig med att hon känner avsaknad 

av stimulans och meningsfull sysselsättning.” 

”Från att ha varit mycket ensam och inte haft några aktiviteter eller sällskap har hon nu en bra 

planering som fyller hennes vecka med glädje och stimulans.” 

”Utöver befintligt stöd av familj och nätverk bedöms en fortsatt kuratorskontakt under vårdtiden 

kunna vara till hjälp för patienten att hantera sin situation samt att stödja ett normalt krisförlopp.” 

 ”Att patienten ska klara av sin vardag på ett bättre sätt och ha förbättrad livskvalitet.” 
”Pratar om att hitta sitt sammanhang och bygga upp sitt nätverk. Har några i klassen på SFI som 

hon kan identifiera sig med, som lever med samma upplevelser. Patienten ska fundera om hon ska 

bygga vidare på deras relationer.” 
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5.6 Samordning 

Det framkommer i journalerna att många av kuratorer är behjälpliga när det gäller att kontakta 

andra myndigheter, organisationer eller vidare slussning till annan professionell hjälp. Det är vanligt 

att kuratorn informerar patienten om olika möjligheter som de anser kan hjälpa patienten i sin 

situation.  

!
Nedan följer exempel på hur detta ges uttryck i journaler: 

Sammanfattning av patientens situation som kurator skriver ihop tillsammans med pat och ger till 

försäkringskassan för de ska förstå patientens situation.  

Samtalar med arbetsterapeut. ”Överenskommer att vi tillsammans ska verka för att patienten 

kommer i gång med någon meningsfull sysselsättning i första hand via försäkringskassa/

arbetsförmedling i andra hand via biståndshandläggare (daglig verksamhet).” 

”Kommer också överens om att jag ska undersöka möjligheten till målarkurs vid sidan om.” 

”Kommer att skicka hem ny kallelse samt info om Parkinsonförbundet.” 

”Informerar på nytt om möjligheten till remiss till Orienthälsan för psykiater och terapeutkontakt.” !!
5.7 Sammanfattning 

Utifrån resultatet kan man säga att kuratorer arbetar mycket med att identifiera patientens problem, 

och därefter tillsammans med patienten medvetenhetsgöra hur detta problem kan ta sig uttryck. 

Vidare arbetar de med olika insatser för att finna lösningar på problemet. Dessa insatser  

är kartläggning som handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv förstå patienten och finna dennes 

hjälpbehov. Insatsen Medvetenhetsgöra som handlar om att hjälpa patienten att förstå sin egen 

situation. Insatsen Förändra innebär att kuratorn hjälper patienten att ändra beteende. 

Meningsfullhet som handlar om att hitta glädje samt att få personen mer aktiv då det undvikits 

tidigare. Samordning är även en insats som kuratorer arbetar med som innebär att patienten får hjälp 

med att kontakta andra aktörer. 

    I journalerna är det svårt att se exakt vilka arbetsmetoder som kuratorer arbetar efter då det inte 

står utskrivet förutom i en journal där det så att stödsamtalet har inslag av kognitiva metoder. 

Utifrån insatserna har arbetsmetoder tolkats in och de är MI samt KBT.   

!
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6. Analys 

6.1 Systemteori 

De insatser som nämndes i resultatet kan var och en kopplas till systemteori. Det man kan säga är 

att kategorin kartlägga är den grundläggande och centrala delen av behandlingen. Denna insats 

menas med att kuratorn kartlägger patientens hjälpbehov. Insatsen kan tolkas med att de finner vad 

varje enskild patient behöver ha för hjälp och utifrån detta ”bestämmer” vilka typer av insatser som 

är passande.     

    Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ser man individen från ett helhetsperspektiv och fokuserar  

på hur alla olika komponenter i livet hänger ihop och skapar olika mönster (Bernler & Johnsson, 

2001). Detta kan kopplas ihop med denna inledande kartläggning som kuratorn gör och om 

kuratorn inte ser patienten i dennes sammanhang kan det vara svårt att finna den rätta insatsen för 

den enskilda patienten. Dessa insatser kan vara till exempel ”hemläxor” som utmanar patienten att 

ända beteende för att främja patientens mående (förändra). Eller om patienten behöver hjälp med 

att ta kontakt med andra aktörer så kan kuratorn hjälpa till med detta (samordning). Det är 

uppenbart utifrån materialet att kuratorn anpassar insatserna beroende på vad patienten behöver för 

att ”öka sin livskvalitet”. Kategorin meningsfullhet visar på att kuratorn kartlägger vad patienten 

mår vad av att göra och sedan motiverar patienten att göra detta. Alltså i den inledande 

kartläggningen undersöks vad den enskilda personen tycker om att göra för att sedan kunna 

motivera och hjälpa denne att göra detta. Insatsen Meningsfullhet kan kopplas till KASAM som 

innebär att kuratorn arbetar efter att patienten ska finna ett sammanhang som denna trivs i. Jag vill 

även koppla denna insats till systemteori men om kuratorn inte förstår patienten är det svårt att 

medvetenhetsgöra samt förändra problemet. 

    Ett problem kan vara att kuratorn inte kartlägger och förstår patientens situation och därav blir 

insatsen inte givande för patienten. Bernler och Johnsson skriver att alla system som personen är del 

av leder till att man förstår hela personens situation (ibid). Alltså kan man säga att nyckeln till ett 

bra och givande behandling ligger i att kuratorn förstå den enskilda individens situation. 

!
!
!
!
!
!
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6.2 Evidensbaserad- och erfarenhetsbaserad praktik 

I resultatet nämndes olika arbetsmetoder som kuratorer arbetar efter vid de olika insatserna. Dessa 

var MI och KBT som enligt Socialstyrelsen är evidensbaserade metoder. Kan man på denna grund 

hävda att kuratorer inom hälso- och sjukvården arbetar utifrån evidensbaserade metoder? Att de 

använder inslag av både MI och KBT då de genomför stödsamtal är tydligt utifrån journalerna. Men 

på grund av att det inte står utskrivet i journalerna vilka arbetsmetoder kuratorer arbetat efter, är det 

svårt att veta hur mycket av kuratorernas arbetssätt som kommer ifrån erfarenhet samt hur mycket 

som kommer ifrån utarbetade evidensbaserade metoder. Kanske är kuratorer enbart ”dåliga” på att 

journalföra de vill säga att de inte skriver hur de har gått tillväga och vilka arbetsmetoder de använt. 

    Enligt Svensson, Johnsson & Laanemets bestämmer evidensbaserade modeller och arbetssätt 

noggrant hur handlingar skall utföras (Svensson, m.fl, 2008). Alltså om man enbart använder 

”inslag” av en metod kan man då påstå att behandlingen blir evidensbaserad? Vidare bör andra delar 

ses över bland annat de erfarenheter som kuratorn har med sig eller som andra kollegor delar med 

sig. Även den tyst kunskapen som alla människor bär med sig men som inte kan delges till andra 

(ibid). Praktiken blir då en kombination av dem alla, de vill säga både evidensbaserade metoder 

som MI och KBT samt erfarenheter som kuratorn bär med sig samt den tysta kunskapen. Dock är 

det viktigt att nämna att på grund av studiens metodval går detta enbart att spekulera kring.   

    Om vi tittar utifrån en mer systematiskt kunskap kan man säga att två av nio kuratorer använde 

någon form av bedömningsmall. Dessa bedömningsmallar var HADS och BDI som båda är 

skattningsskalor som mäter depression. BDI är enligt Socialstyrelsen en evidensbaserad metod men 

dock inte HADS. Det man kan säga om dessa bedömningsinstrument är att de kan vara till hjälp för 

att insatsen ska bli anpassad till patientens behov vilket vidare kan bidra till en evidensbaserad 

praktik. 

!
!
!
!
!
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7. Slutsats 

Vilka typer av insatser erbjuds då sjukhuskuratorer genomför stödsamtal?  

De hjälpinsatser som nämndes i resultatet var kartlägga som handlar om att kuratorn kartlägger 

patientens hjälpbehov. Medvetenhetsgöra som handlar om att hjälpa patienten att förstå sin egen 

situation. Förändra handlar om att på olika sätt hjälpa patienten att förändra sitt beteende. 

Meningsfullhet som handlar om att hitta en meningsfull vardag samt glädje, men även att aktivera 

personen. Denna insats kan även länkas till KASAM. Samordning är även en insats som kuratorer 

arbetar med som innebär att patienten får hjälp med att kontakta andra aktörer. 

!
Vilka metoder använder kuratorerna vid de olika insatserna? 

Utifrån materialet kunde man se kuratorn först kartlägger patientens hjälpbehov och sedan utifrån 

varje enskild patienten bedömer hjälpinsatsen. Detta arbetssätt kan förknippas med ett 

systemteoretiskt arbetssätt där man utgår utifrån ett helhetsperspektiv. Kartläggningen av patientens 

situation är den centrala delen av behandlingen och insatsen anpassas beroende på hur väl kuratorn 

förstår patientens.  

    Vidare fastän systemteori inte är någon metod utgör dess förhållningssätt en stor del av kurators 

yrke. I och med att fallen skilde sig och därav hjälpbehoven var det tydligt att beroende på 

patientens hjälpbehov så anpassar kuratorn hjälpinsatsen. Vissa kuratorer arbetade mycket med 

samordning där kontakten med andra myndigheter samt sjukhusaktörer, då det visade sig vara just 

det som var patientens hjälpbehov. Kuratorer arbetar även med begreppet KASAM där de hjälper 

patienten att hitta mening och sammanhang i livet. 

    I journalerna kan man även se inslag av MI både i hur kuratorn försöker förstå klienten genom 

validering samt återspegling, men även genom medvetenhetsgöra för patienten, hur det ser ut idag 

och hur det borde se. Detta kopplas till insatsen medvetenhetsgöra. Vidare använder kuratorer inslag 

av kognitiv beteendeterapi då de genomför stödsamtal. Detta kan man se i hur kuratorn hjälper 

patienten att hitta nya tankemönster och beteenden samt ger patienten hemläxor. Skillnaden i hur 

kuratorer genomför ett stödsamtal ligger i vilken typ av hjälpinsats som patienten behöver. Alltså, 

kuratorn anpassar sitt arbete till den hjälp som patienten behöver. 

!
!
!
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Hur förhåller sig dessa metoder till evidensbaserad praktik respektive kunskapsområde och 

erfarenhetsbaserad praktik? 

I de journaler som jag undersökte arbetade enbart två av nio kuratorer med skattningsskalorna BDI 

och HADS. Vidare stod det inte utskrivet att de använde någon specifik metod, mall eller 

bedömningsinstrument. Detta går emot den beskrivning som Socialstyrelsen gjorde i rapporten 

(2014) om Legitimering för kuratorer inom hälso- och sjukvården som lyder följande:  

!
”Kuratorn använder evidensbaserade bedömningsinstrument och skattningsskalor som är anpassade 
till olika diagnoser eller problemställningar. Den sociala utredningen och bedömningen är ofta en del 
av en diagnos och/eller underlag för remisser eller intyg” (Socialstyrelsen, 2014, s. 26). 

!
Utifrån materialet är det svårt att säga om kuratorer arbetar mer efter en erfarenhetsbaserad praktik 

eller en evidensbaserad praktik. Dock det man kan säga att de använder inslag av evidensbaserade 

metoder MI och KBT samt mycket av deras praktik vilar på en systemteoretisk grund. Deras praktik 

baseras på ett helhetsperspektiv som bidrar till att insatsen blir individ anpassad vidare används 

olika redskap som HADS och BDI. Dessa två komponenter kan i sin tur bidra till en evidensbaserad 

praktik. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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8. Slutdiskussion  

Denna studie har gett en inblick i vilka insatser samt arbetsmetoder som kuratorer använder då de 

genomför stödsamtal. Vidare har studien handlat om att ta reda på om kuratorer arbetar mer utifrån 

en evidensbaserad eller en erfarenhetsbaserad praktik.  

    Med en aktuell legitimering är det viktigt att resonera kring hur kuratorer bedriver deras praktik 

och hur denna möjliga legitimering kommer att påverka kuratorns framtida praktik samt 

yrkesrollens innehåll. Detta kan beläggas med Johnsons studie där det framgår att kuratorer 

uttrycker ett behov av att tydligare definiera vad som ingår i deras yrkesroll. Även Gazzola & 

Smiths (2007) studie visar att kuratorer anser att det är svårt att uttrycka vilka de är som grupp samt 

vad de gör och hur de gör. 

    Att en mer metodbaserad kompetens spelar roll när det gäller en professionalisering är inte 

Bergmark och Lundström (2006) de enda som kan konstatera. För det finns många som menar att 

socialt arbete ska byggas på kunskapsbaserade, mätbara insatser och metoder. Detta handlar om att 

etablera ett evidensbaserat arbete. Mycket handlar om att ha bevis att den insatsen som man 

använder har en positiv inverkan. Dock har kritiken mot evidensbaserad praktik varit att 

socialarbetarens egna förmåga att själv välja vilken arbetsmetod eller förhållningssätt hon vill 

använda begränsas.      

    Karolinska institutets studie (2012) visar på att kuratorer har en positiv syn på evidensbaserad 

praktik. Men att tidsbrist, svårigheter i implementering i praktiken samt kunskapsbrist är hinder för 

att EBP ska kunna tillämpas i praktiken.    

    Sacketts definierar evidensbaserad praktik som ”den för tillfället bästa evidensen för 

beslutsfattande om åtgärder (insatser, metoder) till enskilda individer, kompletterad med 

professionell expertis och den berörda personens situation och önskemål” (1996, refererad till i 

Jergeby, 2008). Alltså den bästa evidensen till den enskilda personen, dock kan man diskutera 

utifrån Karolinska Institutets studie (2012) om kuratorer inom hälso- och sjukvården arbetar utifrån 

en mer evidensbaserad praktik än de själva tror.  

    Utifrån studiens resultat kan man hävda att kuratorer inom hälso- och sjukvård arbetar ifrån ett 

systemteoretiskt helhetsperspektiv där de utifrån varje enskild individ bestämmer insats. Människor 

är olika och att enbart ha en standardiserad metod man använder på alla patienter är antagligen 

ohållbart. Dock om man ser patienten utifrån ett helhetsperspektiv och sedan utifrån erfarenhet 

använder olika metoder och arbetssätt att främja den enskildes bästa kan man då påstå denna insats 
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blir evidensbaserad? Svaret kan bli ja, utifrån den definition man har av evidensbaserade insatser 

och vilka kriterier som ska uppfyllas. 

    Kuratorers yrkesroll är speciell i dess varierande arbetsuppgifter men även med dess fria 

handlingsutrymme. Men vad är det egentligen som styr kuratorns roll? Är det erfarenheter eller 

evidensbaserade metoder?  

    Gazzola & Smiths (2007) studie visar på att kuratorsrollen är komplex och att den inte finns 

någon ”typisk kurator”. Vidare menar Hudson-Allez (2000) att kuratorer inom hälso- och 

sjukvården är en specialistprofession som kräver specialistfärdigheter. De skriver att det är viktigt 

att kuratorn har arbetslivserfarenhet och har en vidareutbildning i samtalsbehandling eller 

psykoterapi. 

    I Hanquists studie (2011) anser samtliga åtta psykiatrikuratorer att de själva utformar sin 

yrkesroll. De säger att deras yrkesidentitet dels har växt fram genom personlighetsegenskaper men 

även från professionella och privata erfarenheter och kunskaper. Detta kan länkas ihop med det 

Svensson (2008) som anser att den enskilda personen tolkar sin egna professionella roll och därefter 

använder sitt professionella handlingsutrymme. 

    Man kan via detta hävda att en stor del av kuratorns yrke kommer ifrån professionella och privata 

erfarenheter samt livserfarenhet.     

    Med denna efterlängtade legitimering kommer även en professionaliseringsprocess att ske där det 

är oundvikligt att kuratorer kommer att börja arbete utifrån fler metoder och mallar för att kunna 

påvisa effekten av deras insatser. Detta inte minst för att bättre kunna påverka politiker. Nu ligger 

det i kuratorer händer att se över deras praktik och utforma de metoder och bedömningsinstrument 

de vill använda samt att inte tappa bort sitt helhetsperspektiv på vägen.  

    

Förslag till vidare forskning 

Jag ser möjligheter till vidare forskning kring teoribildning samt metoder för kuratorer inom hälso- 

och sjukvård. Vidare ser jag möjligheter till att undersöka hur ett systemteoretiskt arbetssätt bidrar 

till en evidensbaserad praktik.  

!
!!!!!
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