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Abstract 

In recent years, the demands for effectiveness and evidence in social work have increased in all 

work areas, including that of healthcare. This has sparked the discussion on concepts such as 

practical- and theoretical knowledge and their respective roles in social work. In the light of this, 

the purpose of this candidate thesis is to investigate healthcare social workers understanding of 

practical- and theoretical knowledge in the working process as well as their respective influence 

and importance. This candidate thesis is based on three interviews with social workers from 

different departments in Norrlands Universitetssjukhus in Umeå, Sweden. To provide range to 

the thesis, the interviewees were chosen from a purposeful sampling. The data was examined by 

using conventional content analysis. A range of theories were identified as tools of theoretical 

knowledge and was said to develop mostly from studies and tutoring. The relationship 

competence, that is the ability to create a trusting and secure relationship with the patient, was 

referred to as practical knowledge which typically came with work experience. Both types of 

knowledge in the work process were perceived as important but were described as having 

different roles. Namely, the knowledge competence was perceived from a practical knowledge 

base with theory as a guiding tool in the continuous working process. Furthermore, there were 

some difficulties in distinguishing both types of knowledge from either the working progress or 

each other which entails the need of further research.  
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1. Inledning  
Socialt arbete handlar om att se individer i deras specifika sociala situation och att därefter, 

tillsammans med de berörda, tillsätta hjälpande insatser med det unika sammanhanget i åtanke 

(Meeuwisse & Swärd, 2006). Uttrycket ”individens specifika sociala situation” kan analyseras 

utifrån ett flerdimensionellt perspektiv där ekonomi, arbete, bostad och personliga relationer kan 

nämnas som några. Begreppet hälsa är även en aspekt som ömsesidigt kan påverka och påverkas 

av övriga faktorer, vilket gör individens hälsa och fysiska mående till en del i det sociala arbetet 

(Lundin, Benkel, de Neegaard, Johansson & Öhrling, 2007). Det sociala arbetet i hälso- och 

sjukvården är en stor arbetsarena för socionomer i Sverige som under 2014 innefattat cirka 10 

procent av alla anställda socionomer inom landsting och kommun. Socionomer i hälso- och 

sjukvård står således som den enskilt främsta sociala aktörerna när det kommer till nära 

patientarbete med människor i ohälsa eller risk för ohälsa (Blom, Lalos, Morén & Olsson, 2014). 

En socionom i hälso- och sjukvården tituleras traditionellt sett som kurator. Kuratorns 

patientarbete inleds med utredning och bedömning som sedan ligger till grund för beslut om 

insats (Forinder & Olsson, 2014).  

Att bedriva professionellt socialt arbete i dagens Sverige innebär att erbjuda välfärdssamhällets 

klienter insatser baserade på bästa tillgängliga kunskap (Nygren, Blom & Morén, 2013). 

Politiska och byråkratiska påtryckningar skapar krav på ett effektivt och resultatorienterat socialt 

arbete (Bergmark & Lundström, 2006). Aspekter av kvalitetssäkring har påtalats som en reaktion 

på att socionomer eftersträvar en höjd status och egen yrkeslegitimation (Larsson, 2006). 

Metoder och insatser ska vara mätbara, systematiska och kunskapsbaserade (Bergmark & 

Lundström, 2006). Begreppet kunskap är mångfacetterat och inrymmer ett flertal aspekter. För 

verksamheter i socialt arbete är två av dessa speciellt framträdande, nämligen praktisk- 

respektive teoretisk kunskap (Kalman, 2013). 

Kuratorer arbeta utifrån de ramar som definieras av psykosocialt arbete (Forinder & Olsson, 

2014). Det psykosociala arbetet bygger på kunskap om den teoretiska och vetenskapliga grunden 

som finns för arbetsområdet och att sedan, genom att utgå från dessa, sträva efter att förstå 

individens situation och skapa ett systematiskt förändringsarbete. Således får den teoretiska 

kunskapen en klar betoning i kuratorsarbetet (Bernler & Johansson, 2001). Praktisk kunskap är 

likaså ständigt närvarande i uppdraget. Det relationella skapandet mellan kurator och patient, 

med samtalet som redskap, är centralt i kuratorsarbetet och betingas av den kunskap som 

utvecklas i praktisk görande (Lundin, Benkel, de Neergaard, Johansson & Öhrling, 2007).  

De förväntningar som finns på socialarbetare utifrån kvalitets- och effektivitetsaspekter ställer 

krav på en aktiv reflektion om kunskapsanvändningen i arbetet. Forskning har uppmärksammat 

att socialarbetare i praktisk verksamhet har svårt att beskriva hur praktisk handling baseras på 

kunskap, vilket skapar kritiska frågor om den fortsätta professionsutvecklingen (Nordlander, 

2006). En utbredd debatt om evidens i utövandet av socialt arbete har uppstått där både för- och 

nackdelarna med teoretiskt- respektive praktiskt kunskapsunderlag till handling har diskuterats 

(Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). För kuratorer i hälso- och sjukvården har behovet av 

ökad kunskap om sjukdom samt ohälsa och deras sociala konsekvenser påtalats för 

yrkesutövningen. En proposition har framtagis av Socialstyrelsen med förslag att införa 

legitimationskrav på kuratorstjänster i hälso- och sjukvården genom vidareutbildning eftersom 
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att kunskapsunderlaget i ämnet hälso- och sjukvård från socionomprogrammet önskas stärkas 

(Socialstyrelsen, 2014). 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Utifrån kuratorernas betydelse för välfärdsstaten och patientarbetet samt kunskapsanvändningens 

roll i utvecklandet av en yrkeslegitimation tillika framtida arbetsmetoder syftar uppsatsen till att 

undersöka kuratorernas uppfattning av praktisk- och teoretisk kunskapsanvändning i 

arbetsprocessen, d.v.s. i utredning, bedömning och behandling. 

Frågeställningar: Hur refererar kuratorer i hälso- och sjukvården till den teoretiska respektive 

praktiska kunskap de använder i arbetet? Hur reflekterar kuratorer i hälso- och sjukvården kring 

den teoretiska- och praktiska kunskapens påverkan på arbetsprocessen? Vilken betydelse 

tillskriver kuratorer i hälso- och sjukvården den praktiska- respektive teoretiska kunskapen för 

arbetsförfarandet? 

1.2. Avgränsningar  
Kunskapsbegreppet är väldigt brett och har ett flertal olika definitioner. Med utgångspunkt från 

uppsatsens omfattning avgränsar sig studien till att undersöka kuratorer i hälso- och sjukvårdens 

uppfattning av två av dessa aspekter och hur de refererar och reflekterar till dem, nämligen 

teoretisk- respektive praktisk kunskap. Uppsatsen avgränsar sig även till att endast undersöka 

kuratorer verksamma i hälso- och sjukvården. Uppsatsen önskar därmed att bidra med mer 

kunskap till ämnet socialt arbete i hälso- och sjukvården och kuratorernas förhållande till 

kunskapsbasen.  

2. Kunskapsöversikt 

2.1. Kurator i hälso- och sjukvård  

En gemensam faktor för socialarbetare oberoende av verksamhet är att de möter människor i 

behov av hjälp och stöd med problemområden som sträcker sig från interpersonella relationer till 

materiella resurser (Meeuwisse & Swärd, 2006). Det sociala arbetet i hälso- och sjukvården är 

inget undantag från detta men det finns särskiljande faktorer som definierar och avgränsar 

kuratorsarbetet i hälso- och sjukvården från annat socialt arbete (Blom, Lalos, Morén & Olsson, 

2014). Dessa kuratorer är verksamma inom en klar medicinsk kontext given av den fysiologiska 

fokuspunkt som sjukhus samt vårdcentraler har. Kuratorsarbetet i hälso- och sjukvården styrs 

och villkoras således av hälso- och sjukvårdslagen och inte socialtjänstlagen. Patienterna som 

kuratorerna möter lider av sjukdom och således måste man arbeta nära de existentiella frågor 

som död och sjukdom medför. Dessutom krävs en förmåga att kontextualisera och reflektera 

över hur sjukdom påverkar och ömsesidigt påverkas av andra livsaspekter där kroppsliga, 

psykologiska, sociala, relationella samt materiella livsdimensioner kan nämnas som några 

(Blom, Lalos, Morén & Olsson, 2014). Att vara kurator i hälso- och sjukvården kan relateras till 

att vara en ensamprofession till följd av att de arbetar som ensam expert på det sociala området 

bland ett flertal yrkesgrupper med medicinsk expertis. Således ingår och arbetar kuratorerna i 

intraprofessionella team, vilket har sina för- och nackdelar. Å ena skapar de olika professionerna 

tillsammans en möjlighet att arbeta med patienten utifrån ett holistiskt perspektiv. Å andra sidan 

finns revirstrider och maktkamper ständigt närvarande till följd av de olika läror och 
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yrkeslegitimationer som varje profession medför (Lundin, Benkel, de Neergaard, Johansson & 

Öhrling, 2007).  

2.1.1. Arbetsprocessen  

Det finns ett antal områden i hälso- och sjukvården där kuratorer kan vara verksamma, 

exempelvis primärvården, sjukhus, kommunala och landstingsanslutna verksamheter eller 

frivilligorganisationer (Lundin, Benkel, de Neergaard, Johansson & Öhrling, 2007). Varje 

organisation, verksamhet och avdelning ser olika ut och således är det kurativa arbetet 

kontextbundet. En kurator som arbetar på barnhabiliteringen har av naturliga skäl inte samma 

fokuspunkter i sitt arbete som en verksam i geriatriskt centrum. Trots skillnader mellan 

patientgrupper och arbetsuppgifter är arbetsförfarandet densamma, nämligen att kuratorn 

ansvarar för utredning, bedömning och behandling av patientens psykosociala problem (Lundin, 

Benkel, de Neergaard, Johansson & Öhrling, 2007). Vid första patientkontakt görs en social 

anamnes vilket är en utredning av patientens psykosociala situation. Utredningen syftar till att 

kartlägga vilka resurser och behov som finns hos patienten samt hos dennes familj och nätverk 

(Kero, 2014). I utredningsfasen inhämtas information om patientens sociala situation genom 

uppgifter om boende, ekonomi, nätverk, relationer, intressen, sysselsättning, 

myndighetskontakter samt emotionella status. Därutöver tillkommer information om patientens 

egen upplevelse av sin situation. Utifrån den sociala anamnesen skapar kuratorn gemensamt med 

patienten en problemformulering som vägleder dem i den fortsatta bedömningen och 

behandlingen (Lundin, Benkel, de Neergaard, Johansson & Öhrling, 2007). Kuratorns 

bedömning baseras på den information som inhämtats genom den sociala anamnesen. Utifrån 

utredningen ska kuratorn värdera och bedöma patientens sårbarhet och behovet av psykosociala 

insatser i relation till dennes resurser. Behovet av stödinsatser förändras ständigt vilket gör att 

bedömning bör ske fortlöpande (Kero, 2014). Detta förutsätter en teoretisk kunskap hos kuratorn 

gällande risk- och skyddsfaktorer, teorier om resiliens och anknytning såväl som kris- och 

copingstrategier (Forinder & Olsson, 2014). Kuratorn tar sedan ställning till hur patientens 

problem kan behandlas med hänsyn till kuratorns kompetens, uppdrag och patientens egna 

resurser. Problemets förväntade varaktighet och ursprung värderas och utifrån det bestäms när 

behandling ska påbörjas (Lundin, Benkel, de Neergaard, Johansson & Öhrling, 2007) Utifrån 

bedömningen bestäms sedan behandlingen, vilket kan variera mellan olika typer av 

samtalsinterventioner, praktiskt stöd, information eller rådgivning. Vilken behandling som blir 

aktuell beror på vilken problematik som patienten står inför och vilka insatser som kan förväntas 

lösa eller förbättra denna. Behandling och insatser behöver inte enbart bedrivas på individnivå 

utan kan även involvera patientens nära nätverk och familj (Forinder & Olsson, 2014). 

För att åstadkomma en lyckad behandling är det essentiellt att skapa ett förtroende hos patienten 

genom att främja en trygg relation dem emellan. Valet av behandlingsmetod är sekunda i 

jämförelse med relationens essentiella betydelse när det kommer till patientens upplevelse av 

behandlingens effekt. Således är det klinikerns skicklighet i utövandet av metod och 

relationsskapandet som är det utslagsgivande (Wampold, 2013). Tre huvudförutsättningar som 

lyfts fram i utvecklandet av en professionell patientrelation är empati, självkännedom samt 

kunskap (Cullberg, 2006).    
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2.1.2. Kuratorsarbetets ramar i hälso- och sjukvården  

Det finns vissa ramar att förhålla sig till när man bedriver kuratorsarbete i hälso- och sjukvården: 

dels de juridiska ramarna som berör området och dels de ramar som definieras av psykosocialt 

arbete vilket har presenterats på sida 3. De juridiska ramarna fastställs av ett flertal lagar, 

däribland Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL), Socialstyrelsens allmänna råd om 

Omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1993:17) och Lag (1998:531) om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) (Lundin, Benkel, de Neergaard, 

Johansson & Öhrling, 2007). I Hälso- och sjukvårdslagen definieras hälso- och sjukvård som 

åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Målet är att 

främja god hälsa och erbjuda vård till hela befolkningen på lika villkor. Hälso- och sjukvården 

ska säkerställa att patienten får god vård, vilken innebär att den ska vara: lättillgänglig, av god 

kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet i vården och behandlingen. Vården ska 

dessutom respektera patientens självbestämmande och integritet, bygga på samtycke, främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens 

behov av kontinuitet och säkerhet. Det finns även paragrafer som berör kvalitet- och 

kunskapsaspekten i hälso- och sjukvården. Yrkesverksamma åläggs en skyldighet att utföra 

arbetet på vetenskaplig och beprövad erfarenhetsmässig grund (LYHS) samt att kontinuerligt 

arbeta för att säkra och förbättra kvaliteten i patientarbetet (HSL) (Lundin, Benkel, de 

Neergaard, Johansson & Öhrling, 2007).  

 

2.2. Kunskapsbegreppet i socialt arbete  
Innan man kan förstå kunskapsbegreppets innebörd för det sociala arbetet är det viktigt att förstå 

vad som menas med socialt arbete (Nygren, Blom & Morén, 2013). Enligt Meeuwisse och Swärd 

(2006) antogs den mest använda internationella definitionen av International Federation of Social 

Workers år 2000 och International Association of Schools of social work år 2001 och lyder:  

”Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning, i mänskliga relationer, för empowerment och 

frigörelse med syfte att främja människors välfärd. Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och sociala 

system verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin omgivning (www.ifsw.org, under 

Publications, Ethical Documents, s. 45) ”  

Således ingår kunskapsobjektet i det sociala arbetet som konsekvens av att det ska bedrivas med 

teorier om det sociala systemet och teorier om mänskligt beteende (Nygren, Blom & Morén, 

2013). Ofta är det just teori- och faktaaspekten av kunskap som tillskrivs särskild betydelse för 

socialt arbete men i definitionen förekommer även två andra huvudfundament, nämligen 

värdebas och etik samt arbetsmetoder. Vid närmare granskning av vanliga arbetsmetoder som 

förekommer i socialt arbete e.x. kognitiv beteendeterapi eller lösningsfokuserad metod förefaller 

sig inte metoderna så systematiskt och entydligt strukturerade som man förväntar sig vid 

”metodanvändning”. De egenskaper som socialarbetaren utvecklar genom praktiskt görande hör 

även till metod i socialt arbete. Kunskapsbegreppet för socialt arbete blir således komplext och 

innefattar inte bara fakta och teorier om hur verkligheten är beskaffad utan även utövarens 

värderingar och handlande i förhållande till dessa (Nygren, Blom & Morén, 2013). 

Det finns olika huvudfundament för kunskap i socialt arbete, nämligen teori, värdebas och etik 

samt arbetsmetoder (Kalman, 2013). Hur kunskap bildas och används i socialt arbete måste alltid 

stå i relation till den arena där ämnet aktualiserats. Innebörden, förståelsen och betydelsen av 

http://www.ifsw.org/
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huvudfundamenten varierar således beroende på om kunskapen ska användas i utbildning, i 

forskning eller i praktisk verksamhet. Kunskap kan även nyttjas på många olika sätt för att 

uppfylla speciella ändamål. Kunskapsanvändning som syftar till att åstadkomma någonting 

kallas instrumentell, vilket är en vanligt förekommande typ av kunskapsanvändning i socialt 

arbete där kunskapen betraktas som ett redskap. Kunskapen kan tjäna många andra syften i vårt 

samhälle och kan utgöra en politisk-, taktiskt- eller upplysande funktion som skapar diskussioner 

om tankar, föreställningar och legitimitet. Eftersom att kunskapsbegreppet är väldigt omfattande 

och kontextbundet är det fördelaktigt att undersöka, analysera och diskutera den i relation till ett 

fokusområde. I utövandet av socialt arbete har två olika begrepp om kunskap varit speciellt 

framträdande, nämligen teoretisk kunskap samt praktiskt kunskap (Kalman, 2013).   

2.2.1. Teoretisk kunskap  

Teoretisk kunskap kan jämföras med uttrycket allmängiltig kunskap vilka syftar till kunskap som 

kan uttryckas som ett säkert påstående (Kalman, 2013). När begreppet skapades i antika 

Grekland avsåg den att förklara hur vi med intellekt och förnuft som redskap kan undersöka 

något med tanken. Till hjälp att studera fenomen och nå slutsatser om det observerade används 

logik, induktion, deduktion eller abstraktion som slutligen leder till säker kunskap, d.v.s. att man 

med säkerhet ”vet” att ett påstående stämmer (Kalman, 2013). Begreppet teoretisk kunskap kan 

beskrivas som logiskt härledda antaganden om samband mellan olika komponenter vilket, 

genom prövning av sambandsantaganden, kan leda till säker kunskap (Patel & Davidsson, 2003). 

Den gamla synen på erhållandet av teoretisk kunskap har i nutiden kommit att ersättas av 

vetenskapliga publikationer som bygger på empiriska observationer. Socialvetenskapen har även 

tillträdit den teoretiska kunskapsarenan genom att skapa egna krav för att uppnå allmängiltighet. 

Reproducerbaret och systematiskt förfarande i forskningen är förutsättningar för att generera 

teoretisk kunskap i form av faktakunskap såväl som teorier av intresse för socialt arbete 

(Kalman, 2013). 

Behovet av att professionalisera socialt arbete och att utveckla teoretisk kunskap inom socialt 

arbete påtalades under tidigt 1900-tal (Meeuwisse & Swärd, 2006). I Sverige inrättades ämnet 

socialt arbete som vetenskap under 1970-talet p.g.a. förändringen av socialvården. Utvecklandet 

av det sociala arbetets kunskapsstatus krävde djupare förståelse för hur den sociala verkligheten 

påverkar och ömsesidigt påverkas av människan. För att kunna förstå och förklara sociala 

fenomen måste man även kunna systematiskt undersöka dem. Socialt arbete som vetenskap 

behövde i professionsutvecklingen använda sig av vetenskaplig forskning för att generera 

allmängiltig kunskap, vilket i sammanhanget även kan benämnas som teoretisk kunskap 

(Nygren, 2006). Socialt arbete strävar i dagens samhälle efter utökad professionalisering i form 

av yrkeslegitimitet vilket även aktualiserar den teoretiska kunskapens betydelse för den praktiska 

verksamheten (Larsson, 2006). 

2.2.2. Praktisk  kunskap 

Praktisk kunskap bygger på färdighet vilket ger upphov till ett kunnande om hur ett moment ska 

utföras och resulterar i förmågan att genomföra det (Kalman, 2013). Praktisk kunskap skapas 

genom att aktivt använda kroppens- och tankarnas uppmärksamhet vid utförandet av en aktivitet. 

På så vis erhålls förtrogenhet och kännedom om den. Kunskapsformen i fråga brukar förknippas 

med uttrycket ”övning ger färdighet” men kan även refereras till som poiesis, vilket är den 

skapande kunskapen som resulterar i skicklighet, färdighet och kompetens. Kunskapsbegreppet 
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praxis härleds också från praktisk kunskap och blir även den bättre med övning, dock förutsätter 

utvecklandet av praxis en djupare förståelse för aktiviteten vilket utvecklas i samtal om den med 

andra människor. Kunskapsprodukten kan inte separeras från individen utan manifesteras istället 

som ett praktiskt förstånd och en visdom i handling (Kalman, 2013). Begreppet tyst kunskap 

förknippas även med praktisk kunskap och syftar till att beskriva hur vi spontant kan handla i 

eller uppleva en situation utan att exakt kunna beskriva grunden till våra upplevelser eller 

handlingsförfarande. Tyst kunskap framhålls som en värdefull erfarenhetsbaserad kompetens när 

det kommer till det sociala arbetets praktiska kunskap (Bergmark & Lundström, 2006). 

Den praktiska kunskap som utvecklas via erfarenhet har varit föremål för diskussion i socialt 

arbete som konsekvens av att den är svårförklarlig (Olsson, 2009). Användandet av den praktiska 

kunskapen i arbetsprocessen har liknats vid ett hantverk. Metaforen syftar till att förklara hur 

socialarbetare utgår från individuellt utvecklade tekniker i mötet med klienter och deras förmåga 

att anpassa sig efter situationen. Den praktiska kunskapen möjliggör för socialarbetaren att ta 

hänsyn till den komplexitet som uppstår i ett mellanmänskligt möte. Genom att anpassa sig efter 

situationens specifika premisser med individen i fokus tillförs kvalité i mötet med klienten 

(Perlinski, 2001). Några exempel på praktiska kunskaper i socialt arbete är relationsskapandet till 

klienten, den kliniska intuitionen eller kunnigt handlande baserat på tidigare erfarenheter 

(Olsson, 2009). 

2.3. Evidensbaserat socialt arbete 

Evidensbaserad praktik (EBP) har sedan slutet på 1990-talet blivit mer frekvent diskuterat och 

förespråkat i utövandet av socialt arbete (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Den 

evidensbaserade praktikens grundidé är att beslut och insatser i socialt arbete ska grundas på 

vetenskapligt beprövade metoder och teorier för att säkerställa kvalité i yrkesutövandet till 

förmån för klienten och välfärdsstaten. Det ska således tillförsäkra utsatta grupper i samhället ett 

bra, positivt och effektivit möte i kontakten med socialarbetare. Tillämpandet av EBP förväntas 

minska den frekvens där socialarbetare använder sig av svårdefinierade beslutsfaktorer i 

klientmötet, e.x. deras kliniska känsla och klientrelation, och istället låta vetenskaplig kunskap 

utgöra grunden för beslut. Vid tillämpning av EBP i praktiken kommer socialarbetare att frångå 

det auktoritetsbaserade arbetsätt där allmän popularitet och gamla traditioner tillåtits få alltför 

stort inflytande. Ur etiska aspekter förbättras klientens möjligheter till att vara delaktigt i valet av 

insatser i och med att man kan presentera de förväntade effekterna av insatserna utifrån 

vetenskapliga studier. Dessutom förväntas transperensen i arbetsförfarandet öka vilket skapar 

förutsättningar för professionell utveckling genom kritisk reflektion av arbetssättet (Bergmark, 

Bergmark & Lundström, 2011). 

Det är inte bara positiva lovord som omsvärmar tillämpningen av EBP utan brister med 

förfarandet har även påtalats (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Kritiker till EBP menar 

att kvalité i socialt arbete kan, i motsats till det vetenskapliga kravet som EBP ställer, genereras i 

klientkontakten. Det är delvis utifrån den svårförklarliga och kontextbundna interaktionen i 

klientmötet som väsentlig kunskap för insatsåtgärd kan inhämtas. Med det perspektivet i åtanke 

hämmar EBPs krav på vetenskapliga grunder i yrkesutövandet möjligheterna för 

socialsekreterare att utföra ett positivt, individbaserat och kvalitetsfyllt arbete. (Bergmark, 

Bergmark & Lundström, 2011).  
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Diskussioner har uppstått mellan de som hävdar att evidensbaserat socialt arbete ska bygga på 

just vetenskaplig evidens och de som hävdar att en sådan tillämpning försämrar praktikernas 

möjlighet till att utföra ett individanpassat kvalitetsarbete (Nevo & Slonim-Nevo, 2011). Med det 

som utgångspunkt har idén om evidensinformerad praktik introducerats. Där uppmuntras 

praktiker att söka kunskap i vetenskapliga studier och att sedan integrera dessa i arbetsprocessen. 

Teoretiskt underlag skapar tillsammans med utövarnas omdöme, som baseras på kliniska 

erfarenheter, möjlighet till bättre klientinsatser. På så vis berikas den praktiska kunskapen av 

teoretisk kunskap istället för att begränsas och hämmas av den (Nevo & Slonim-Nevo, 2011).    

2.4. Tidigare forskning  
Nordlander (2006) beskriver i sin avhandling att socionomer inom socialtjänsten till stor 

utsträckning använder sig av situationsbunden kunskap som ligger till grund för deras utredning 

och bedömning. Vetenskapligt producerade forskningsresultat och teoretisk kunskap refererades 

sällan till i utredningsunderlaget, vilket även var sant för den praktiska kunskapen. Resultatet bör 

dock inte tolkas som att socionomer i socialtjänsten inte baserar sina bedömningar på kunskap, 

utan att kunskapsanvändningen huvudsakligen hämtas från tidigare utbildning, litteratur samt 

erfarenheter, vilka både inrymmer aspekter av teoretisk- samt praktisk kunskap. Bristen av 

referenser till kunskapskällorna bör istället förstås som att socialsekreterare har svårigheter att 

härleda bedömningarna till deras inneboende kunskap. En liknande slutsats konstaderades av 

Brough, Wagner och Farrell (2014) gällande socialarbetare i Australiens hälso- och sjukvård. En 

undersökning av kuratorer i hälso- och sjukvårdens publicerade forskningsartiklar mellan 1990-

2009 visade på svårigheter att koppla samman teoretisk- och praktisk kunskap till 

arbetsförfarandet, vilket visar på en intrikat relation mellan dessa. En problematisk konsekvens 

av bristen på egen reflektion gällande sina kunskapsreferenser i handlandet hos socialarbetare 

påtalas av Beddoe (2011). Beddoe menar att utvecklandet av en egen yrkesidentitet och en klar 

yrkeslegitimation för socialarbetare försvåras i och med detta. För att kunna hävda att socialt 

arbete utförs professionellt måste man kunna förklara relationen mellan handling och beprövad 

tillförlitlig kunskap. Det är därmed viktigt för den fortsatta utvecklingen av det professionella 

sociala arbetet och dess yrkeslegitimation att aktivt sträva efter att göra denna koppling vare sig 

det gäller praktisk- eller teoretisk kunskap (Beddoe, 2011).  

Det sociala arbetets villkor är kontextuell i relation till det specifika området som det bedrivs 

inom. Det finns således både likheter och skillnader mellan villkoren och kraven för kunskap 

mellan ex. socialsekreterare och kuratorer i hälso- och sjukvården (Nygren, Blom & Morén, 

2013).  En skillnad som identifierats är att kuratorer i hälso- och sjukvården har större krav på 

sig att använda evidensbaserad kunskap som konsekvens av att de befinner sig i en medicinsk 

kontext med tradition att förfäkta tidigare nämnda kunskapskälla. Heiwe, Nilsson-Kajermo, 

Olsson, Gåfvels och Larsson (2014) har genom forskning påvisat att en övervägande majoritet av 

svenska kuratorer i hälso- och sjukvården såg evidensbaserat arbete som nödvändigt och viktigt, 

vilket stod i kontrast till andra arenor där socionomer var verksamma där övertygelsen inte var 

lika stor. Däremot ställde sig även en majoritet kritiska till att evidensbaserat arbetsätt sällan 

infångade den komplexitet som deras arbete innebär och påtalade  behovet av ett integrerat 

individualiserat och situationsbundet tankesätt i det evidensbaserade teorierna. Björkenheim 

(2014) har identifierat samma positiva inställning hos socialarbetare i Finlands hälso- och 

sjukvård gällande vikten av evidensteoretisk kunskap. Dock tillämpade inte majoriteten av 

forskningsdeltagarna evidensteorierna i sin helhet utan lät sig istället inspireras av dem i sin 
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arbetsgång. Stanhope och Solomon (2008) har dock i sin forskning framhållit begränsningar av 

evidensbaserat socialt arbete och påtalar andra elements centrala betydelse för socialarbetare i 

hälso- och sjukvården när det kommer till behandlingsresultat: En tillitsfull relation, en 

terapeutisk allians och vikten av empati.  

3. Metod  

3.1. Val av metod  
Med utgångspunkt från studiens syfte, som ämnar undersöka hur kuratorer refererar och 

reflekterar till den praktiska- och teoretiska kunskapsanvändningens del i arbetsprocessen, valdes 

kvalitativ metod med intervjuer som insamlingsmetod. Intervjuer är effektiva verktyg i 

kvalitativa undersökningar när man vill förklara hur och varför ett fenomen ser ut som det gör 

(Szklarski, 2009). Uppsatsens empiri utgörs av tre inspelade intervjuer med tre kuratorer från 

skilda avdelningar som är yrkesverksamma på Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. 

Intervjuerna genomfördes semistrukturerat, vilket innebär det fanns en på förhand utformad 

intervjuguide med två teman: bakgrund och kunskap i arbetsprocessen. Den sistnämnda hade 

underkategorierna utredning/anamnes, bedömning och behandling (se bilaga 2). 

Semistrukturerad intervjumetod utgår från på förhand utformade teman och frågor som ställs 

under intervjun. Intervjuguiden är flexibel vilket ger intervjupersonen frihet att ställa relevanta 

följdfrågor som är av intresse för studien och är fördelaktig när man arbetar utifrån ett tydligt 

syfte (Bryman, 2011). Valet av intervjumetod utgick från förtjänsterna med att vara flexibel 

under empiriinsamlingen och studiens bestämda syfte vars möjlighet till uppfyllnad kräver en 

genomtänkt struktur. Varje intervju pågick i ca en timme på intervjupersonernas arbetsplats. 

Intervjudeltagarna fick möjligheten att förbereda sig inför intervju genom att på förhand ta del av 

intervjuguiden. Beslutet att delge intervjuguiden på förhand baserades på att tidigare forskning 

identifierat svårigheter för socionomer att på rak arm redogöra för kunskapsanvändningen i 

arbetsprocessen (se sida 9), varav förberedelser innan intervjun resonerades kunna underlätta för 

intervjupersonerna att svara på frågorna. Intervjuguidens frågor utvärderades innan 

intervjuförfarandet genom att en bekant kurator till uppsatsförfattaren i hälso- och sjukvården 

intervjuades i en pilotstudie. För diskussion om detta, se sida 11 och 21.  

3.2. Urval och tillvägagångssätt  
Intervjupersonerna valdes genom ett strategiskt urval vilket innebär att intervjupersoner väljs 

utifrån deras egenskaper med syfte att antingen visa på det typiska för en grupp eller skapa bredd 

i en undersökning (Malterud, 2009). Urvalsmetoden valdes eftersom att studien eftersträvade att 

illustrera en mångfacetterad bild av kuratorer i hälso- och sjukvården och att skapa möjlighet för 

bredd och variation i resultatet. Urvalet genomfördes på Norrlands Universitetssjukhus (NUS), 

Umeå, med anledning av att författaren hade etablerade kontakter där, vilket resonerades 

underlätta tillskaffandet av intervjupersoner. Författaren använder sig av en redan existerande 

kontakt på Norrlands Universitetssjukhus och identifierade i överläggning med kontaktpersonen 

fem potentiella intervjupersoner från olika avdelningar och med varierande arbetslivserfarenhet.  

De potentiella intervjupersonerna kontaktades via ett informationsmail om studien (se bilaga 1) 

varav tre svarade att de ville medverka. Antalet intervjupersoner bedömdes som tillräckligt under 

analysprocessen då materialet från varje intervju till stor utsträckning speglade varandra varav 

inga fler intervjupersoner kontaktades.  De tre intervjupersoner som utgör urvalet är alla 
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verksamma som kuratorer på Norrlands universitetssjukhus och var sedan tidigare bekant med 

uppsatsförfattaren. 

3.3. Databearbetning  
Den analysmetod som användes var kvalitativ konventionell innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Analysmetoden bygger på identifierandet av meningsbärande enheter, kodning 

av dessa och sedan kategorisering av koderna för att åskådliggöra det manifesta, det utifrån 

empirin klart uttryckta, för att visa på användningsområden. Genom ett tolkande inslag kan man 

analysera det latenta, det utifrån empirin inte klart uttryckta, och bilda teman som tar fasta på 

helhetsbilden av analysresultatet. Analysmetoden innebär att tidigare forskning och på förhand 

formulerade intervjuteman inte tillskrivs avgörande betydelse vid skapandet av kategorier och 

teman. Metoden skapar således frihet för författarna att analysera och tolka resultatet (Graneheim 

& Lundman, 2004). Analysmetoden valdes med utgångspunkt i att uppsatsstudien önskade 

undersöka både empirins manifesta och latenta nivå varav en förutsättningslös analysmetod 

ansågs fördelaktig. I analysförfarandet transkriberades varje intervju, vilket genererade 26 sidor 

text som sedan genomlästes ett flertal gånger. Från genomläsningen identifierades 

meningsbärande enheter som var av relevans för uppsatsen som sedan kodades. Koder som 

relaterats till samma essens har sedan kategoriserats. Slutligen har kategorierna tematiserats för 

att åskådliggöra kategoriernas relevans och innebörd utifrån ett helhetsperspektiv. Tre 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier och ett tema genererades. Kategorierna 

omnämns som integrerad kunskapsbas, kunskapsbasens skapande och ursprung samt 

kunskapens funktion i kuratorsarbetet och temat kunskapskompetens – från praktiskt levd 

erfarenhetsgrund med teori som vägledning. Analysförfarande och kodning exemplifieras i 

bilaga 3.  

3.4. Material  
Uppsatsens kunskapsöversikt utgår dels från ämneslitteratur som lokaliserats och hämtats från 

Umeå Universitet via deras sökfunktion och dels från vetenskapliga artiklar som hämtats vid 

databaserna SocIndex, PubMed och Google Scholar. Sökord som använts är: Socialt arbete i 

hälso- och sjukvård, kurator i hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete, kunskap i socialt arbete, 

social work in health care och knowledge in social work.   

3.5. Forskningsetiska överväganden   
Uppsatsen har förhållit sig till de fyra individskyddskraven som beskrivs av Vetenskapsrådet 

(2002), nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Intervjupersonerna har innan intervjun informerats om forskningens syfte. Efter 

det har deltagarna delgivits information om forskningens tilltänka användningsområde, att 

medverkandet i studien är frivilligt och deras rätt att avbryta deltagagandet. Efter den initiala 

informationen har sedan samtycke inhämtats från intervjupersonerna. Empirin har anonymiserats 

i transkriberingen genom att fingera namnen på intervjudeltagarna för att tillförsäkra anonymitet 

och konfidentialitet. 

3.6. Kvalitetssäkring 
Uppsatsstudien har fortgående strävat efter trovärdighet genom att avgränsa studien till det som 

berör uppsatsens forskningsfråga. En pilotstudie av intervjufrågorna genomfördes på förhand för 

att säkra att intervjupersonerna skulle förstå frågorna samt att utvärdera frågornas möjlighet att 
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uppfylla syftet. Detta bidrog till att intervjuförfarandet gick bra och att intervjupersonerna 

lämnade fylliga och sanningsenliga svar. Med det som bakgrund har resultat av relevans för 

syftesuppfyllnaden redovisats och diskuterats. Tillförlitligheten har säkrats genom noggrann 

övervägning och redovisning av empirin i analysförfarandet. En kodningsmall som exemplifierar 

analysprocessen har bifogats. Det metodologiska förfarandet har även förklarats och försvarats 

vilket ökar replikerbarheten. För att åskådliggöra resultatets generaliserbarhet har 

urvalsförfarandets åskådliggjorts och fylliga beskrivningar eftersträvats i analysdelen. Dessutom 

har begränsningar med studien diskuterats på sida 21. 
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4. Resultat 
Uppsatsens resultat baseras på tre intervjuer genomförda på Norrlands Universitetssjukhus, 

Umeå. Respondenternas namn, exakta år verksamma som kurator på sjukhuset samt 

arbetsavdelning kommer inte att nämnas utifrån anonymitetsaspekter. Istället kommer de att 

benämnas som Kristina, Maud och Isabella. Intervjupersonerna är mellan 32 och 42 år gamla och 

har arbetat som kuratorer på sjukhuset mellan två och femton år. Samtliga intervjupersoner utför 

likartade arbetsuppgifter. 

Innehållsanalysen och databearbetningen identifierade tre huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier och ett tema. Tillsammans illustrerar de hur kuratorer i hälso- och sjukvården 

uppfattar samt refererar och reflekterar till den teoretiska respektive praktiska kunskap de 

använder i arbetsprocessen och dess betydelse och påverkan på arbetsförfarandet.  Kategorierna 

integrerad kunskapsbas, kunskapsbasens skapande och ursprung samt kunskapens funktion i 

kuratorsarbetet och temat kunskapskompetens – från praktiskt levd erfarenhetsgrund med teori 

som vägledning redogörs för nedan tillsammans med tillhörande underkategorier. I analysdelen 

kommer begreppet erfarenhetskunskap likställas med praktisk kunskap med utgångspunkt från 

sida 7. 

4.1. Integrerad kunskapsbas 
Kategorin integrerad kunskapsbas beskriver vilken teoretisk- och praktisk kunskap som kuratorer 

i hälso- och sjukvården refererar till i arbetsprocessen. Underkategorin teoretisk kunskap i 

kuratorsarbetet redogör för de teorier, faktakunskaper och evidensbaserade metoder som 

kuratorer i hälso- och sjukvården använder sig av. Praktisk kunskap i kuratorsarbetet åskådliggör 

de erfarenhetsbaserade kunskaperna som kuratorerna hänvisade till (se bilaga 3 för en 

exemplifiering av koder till respektive kategori). 

4.1.1. Teoretisk kunskap i kuratorsarbetet 

Intervjupersonerna uppvisade en stor samstämmighet kring de teoretiska kunskaper som används 

och refereras till i arbetsprocessen. Användandet av systemteori, en teori som intervjupersonerna 

förklarade bygger på alla människors ömsesidiga påverkan på andra system, hänvisades till av 

samtliga. 

”Jag känner väldigt varmt för systemteorin där alla ingår i system och att man ömsesidigt påverkar varandra och 

därför fångar jag medvetet upp familjesituationen och erbjuder stöd till anhöriga (Maud)”   

”Jag tycker det är intressant med systemteori… den kan få patienter att se annorlunda på sin livssituation om de 

blir varse andra system i deras närhet (Kristina).” 

En annan teoretisk utgångspunkt som intervjupersonerna härledde kunskap från var teorier om 

risk- och skyddsfaktorer. Även här påvisades en stor samstämmighet kring de faktorer som 

kuratorerna ämnade undersöka för att göra en adekvat bedömning av patientens situation. De 

livsområden som lyftes fram som speciella intressepunkter var familj, ekonomi, jobb och 

fritidsintresse. I samband med att ställa frågor kring patientens risk- och skyddsfaktorer 

refererade Kristina och Isabella till andra teoretiska aspekter som de tog hänsyn till, nämligen 

teorier om copingstrategier, resiliens och empowerment. 

”Jag lägger fokus på hur familjen, ekonomin, jobbet och intressena ser ut… vilka vänder man sig till när man har 

bekymmer? Hur trivs man på arbetet? Har man ett värdefullt fritidsintresse? Jag vill undersöka vilka resurser som 

finns i personens liv och vilka som saknas (Maud)”. 
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 ”Jag kan ha en patient som berättar att hon skilt sig och då frågar jag hur livet ordnat upp sig efter det. När vi 

pratar om den aktuella situationen kan jag återknyta till det och fråga hur hon klarade av den situationen. Då får 

jag höra vad hon har för problemlösningsförmåga och hon får också höra det själv (Kristina)” 

Baskunskaper i kristeori, anknytningsteori, psykiatri och psykisk ohälsa samt 

psykodynamiskpsykologi respektive kognitiv beteendeterapi nämndes av samtliga 

intervjupersoner som teoretiska kunskapskällor. I relation till omnämning av ovanstående teorier 

redogjorde kuratorerna för det som de ansåg vara teoriernas baspunkter. Kunskapens innehåll i 

kristeori förklarades av Isabella som vetskap om krisförloppet och dess innebörd efter 

traumatiska upplevelser. Baskunskaper i psykiatri och psykisk ohälsa refererades till av Kristina 

som förmågan att kunna resonera kring olika faktorers påverkan på patienten och att utifrån 

dessa kunna uppfatta varningssignaler. Den anknytningsteoretiska och psykodynamiska 

kunskapen beskrevs som kunskap om tidiga relationer och händelsers betydelse för och inverkan 

på patientens liv och nutida situation. Följande citat utgör en beskrivning av kognitiv 

beteendeterapi som teoretisk kunskap för kuratorsarbetet: 

”Att ge patienten en möjlighet att aktivt påverka sin situation och förändra den, att inte bara låta dem vara offer för 

sina omständigheter utan låta dem ta kommandot är de KBT-tankar jag influeras av (Maud).”      

4.1.2. Praktisk kunskap i kuratorsarbetet 

En form av erfarenhetsbaserad kunskap som intervjupersonerna hänvisade till var kunskap om 

hur man etablerar en god patientrelation. Vid närmare redogörelse för de komponenter som 

ansågs ha betydelse för relationsskapandet nämndes några som kuratorerna beskrev ömsesidigt 

påverkade varandra. Att visa öppenhet var en av dem. Maud beskrev förmedlandet av öppenhet 

som att hålla en öppen agenda gentemot patienten och att aktivt involvera denne i diskussionen 

om sin egen situation. Andra attributer vars användning identifierades av samtliga 

intervjupersoner var förmågan att vara nyfiken och en god lyssnare. Kuratorerna förklarade att 

genom att använda sig av ovan nämnda kunskap visar de ett genuint intresse för patienten vilket i 

sin tur förmedlar respekt och skapar tillit, vilket också ansågs vara praktiska kunskaper. 

”Jag försöker använda mig av min nyfikenhet och att visa på att jag är intresserad av min patient och vad denne 

har att säga… det är ett sätt att visa att jag bryr mig (Kristina).” 

”Jag har under åren lärt mig att skapa förtroende och att skapa tillit och det är något jag bär med min in i varje 

möte (Maud).” 

En annan praktisk kunskap som intervjupersonerna påtalade var den kliniska intuitionen som 

grundas i förmågan att uppfatta subtila känsloladdningar och att kunna resonera kring dess 

betydelse. I relation till det nämnde Isabella kunskapen att kunna lyssna efter det som patienten 

inte uttryckligen säger i ett möte, vilket kan uppfattas via bl.a. det helhetsintrycket som patienten 

ger genom sitt kroppsspråk och tonläge.  

”Jag kan få ledtrådar om hur min patient mår och vad som är det egentliga problemet i hans eller hennes liv genom 

att lyssna på hur patienten pratar om ett ämne men också hur patienten ser ut när denne gör det (Isabella)” 

Intervjupersonerna resonerade även kring att kunna anpassa sig efter situationens specifika 

sammanhang som en kunskap vilket innefattade förmågan att möta patienterna med en 

fingertoppskänsla och att besitta en flexibilitet i arbetsutförandet. Kristina och Isabella 

diskuterade att en del i flexibiliteten innebar att kunna anpassa sig till patientens känsloläge och 
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att förhålla sig till de emotionella signalerna, vilket de omnämnde som förmågan att ’’spegla 

patienten’’. 

”Från erfarenhet kommer också hur man på ett bra sätt kan mötas (patienten och kuratorn) på en likvärdig nivå… 

om jag sitter med en ledsen patient blir det väldigt fel om jag sänder ut en väldigt positiv energi (Kristina).”   

Att själv känna trygghet i sin yrkesroll och i sitt yrkesutövande och att kunna förmedla trygghet 

till patienterna påtalades även som en praktisk kunskap. I förhållande till att skapa trygghet hos 

patienten nämndes förmågan att kunna härbärgera dennes känslor, vilket enligt 

intervjupersonerna delvis möjliggörs av den egna tryggheten i sin yrkesroll, men även att verbalt 

lugna och trygga patienten i sin situation utifrån tidigare erfarenheter. 

”Jag kan försöka normalisera en situation genom att förklara att jag stött på samma problem förut och att 

patientens reaktion på omständigheterna är normala och att det är okej att känna som de känner (Kristina)” 

4.2. Kunskapsbasens skapande och ursprung 
Kategorin illustrerar vart den kunskap som kuratorer i hälso- och sjukvården använder sig av 

kommer ifrån. Samtliga intervjupersoner lade stor emfas på att mycket kunskap genereras genom 

erfarenheter. Erfarenhet förklarades som att ha mött många olika patienter och att via dessa 

möten erhållit insikt och förståelse för situationers innebörd och således vilka insatser som 

rimligen fungerar. Intervjupersonerna resonerade att erfarenhet som kunskapsmedium främst 

ledde till praktisk kunskap. De framhöll även att det är en distinkt skillnad mellan att ha läst sig 

till teoretisk kunskap om hur man ska agera i en situation och att faktiskt kunna använda den i 

praktiken. Viss information kan bara bli kunskap genom utövning. 

”Vissa saker går inte att läsa sig till… eller man kan läse om dem i böcker men det är när man faktiskt får se hur en 

fråga fungerar och en patients reaktion på den som man kan vidareutveckla och börja använda den på riktigt 

(Kristina)”. 

”Man kan omöjligt veta hur man ska agera när man möter människor i kris innan man faktiskt suttit med människor 

som är oroliga, gråter eller är hysteriska. Att lära sig att härbärgera det och hantera det… det blir något helt 

annorlunda än när man läser om det (Isabella)’’ 

Intervjupersonerna beskrev även att de tillägnar sig kunskap genom ’’kollegial 

kunskapsöverföring’’. Kunskapen skapas genom iakttagelse av kollegors arbetsutförande samt 

diskussion med dem om dessa. Kollegorna som intervjupersonerna hänvisade till var både andra 

kuratorer på sjukhuset men även deras intraprofessionella kollegor, e.x. läkare, sjuksköterskor 

eller dietister. Hur väl intervjupersonerna tyckte att den intraprofessionella 

kunskapsöverföringen fungerade varierade beroende på vilken avdelning de jobbade på och 

vilken attityd som fanns där gällande teamarbete. Handledning, där en utbildad och erfaren 

kurator eller psykoterapeut handleder en mindre grupp med kuratorer i deras arbetsförfarande, 

förespråkades av samtliga intervjupersoner som ett värdefullt medium till den kollegiala 

kunskapsöverföringen. Dessutom vägleder handledaren kuratorerna i att koppla ihop praktik med 

teori och forskning för att utveckla deras kunskapsbas och färdigheter.   

’’Jag har fått baskunskaper i psykiatri genom att jag jobbat med mobila teamet och varit med när de gjorde sina 

bedömningar och fått höra hur de resonerar (Kristina).” 

”Man kan bli positivt inspirerad och influerad av varandra när man jobbar med kollegor i en annan profession men 

jag tycker man kan bli mycket bättre på det (Maud).” 
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”Handledning är jätteviktigt… man lär sig av varandra och får kombinera praktisk och teoretisk kunskap 

(Isabella).”  

Studier och kurser uppgavs även som en kunskapskälla. Intervjupersonerna förklarade att 

universitetsstudier i socialt arbete gett dem kunskap som de använder i arbetet, inte minst en stor 

del av deras teoretiska kunskapsgrund. Utöver studier i socialt arbete berättade samtliga att de 

kontinuerligt gick på kurser och föreläsningar vilket uppmuntrades och till stor del bekostades av 

avdelningscheferna. Två av intervjupersonerna (Kristina och Isabella) berättade även att de läste 

vidareutbildning till psykoterapeut steg ett.  

”Mycket av den teori som jag använder i mitt arbete bär jag med mig från skolåren då jag läste till socionom, 

dessutom har jag passat på att gå många kurser… jag tror att det finns en positiv inlärningstradition på 

sjukhusen… man är aldrig färdiglärd och min chef ser positivt på att jag är ivrig vill lära mig mer (Isabella)’’ 

 

4.3. Kunskapens funktion i kuratorsarbetet 
Kategorin illustrerar den funktion som kuratorer i hälso- och sjukvården tillskriver den 

teoretiska- respektive praktiska kunskapen i arbetsprocessen. Kategorin kommer att redogöras 

för utifrån två underkategorier: den teoretiska kunskapens funktion samt den praktiska 

kunskapens funktion som var för sig åskådliggör kunskapens betydelse för och påverkan på 

arbetet (se bilaga 3 för en exemplifiering av kategorins kodord). 

4.3.1. Den teoretiska kunskapens funktion 

Samtliga intervjupersoner påtalade att teoretisk kunskap är betydelsefull i kuratorsarbetet men 

identifierade samtidigt svårigheter med att arbeta utifrån teoriers helhet. Kuratorerna förklarade 

att de inspireras av de teoretiska kunskaperna men anpassar dem efter arbetsuppgifterna och 

situationerna för att inte begränsas i arbetet.  

”Det går inte att strikt applicera teorier på situationer... då tappar man så mycket annat (Maud).” 

”Man uppfattar varningstecken från de teoretiska utgångspunkter man har med sig. Det är svårt att redogöra för 

dem på rak arm eftersom allting smälter samman men man har dem med sig i åtanke (Kristina).” 

Det framkom även att intervjupersonerna hade olika förhållningssätt till den teoretiska 

kunskapen och dess del i arbetsprocessen. Två av de intervjuade (Kristina och Isabella) berättade 

att de aktivt försökte använda sig av teori i arbetsprocessen medan Maud inte gjorde det. Maud 

resonerade att avsaknaden av strikta krav på klar teoretisk anknytning till arbetsförfarandet kan 

vara en del i förklaringen till detta. Dock menade Maud att den teoretiska kunskapen ändå 

inverkar på dennes arbete. 

 ”Jag tänker inte på teorier då jag arbetar… det finns inga uttalade krav vilket kanske gör att man inte tänker på 

det lika mycket som man skulle kunna gör men om jag träffar någon med ångestproblematik och jag inser att jag 

inte kan tillräckligt mycket måste jag göra en avvägning att vidareremittera patienten... det grundar sig nog i 

teoretisk kunskap (Maud).” 

Samtliga intervjupersoner påtalade förtjänster av att arbeta utifrån en teoretisk grund och 

förklarade att teoretisk kunskap kan ge djupare förståelse för patientens situation. Kuratorerna 

menade att det underlättar utifrån ett flertal arbetsaspekter. Den teoretiska kunskapen kan hjälpa 

dem att veta vilka frågor som är speciellt relevanta i den sociala anamnesen. Teoretisk kunskap 

ansågs även kunna underlätta i bedömningsfasen genom att kuratorerna kan resonera kring 
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faktorers betydelse utifrån eventuella konsekvenser som de teoretiska perspektiven framlyfter. 

Teoretisk kunskap framhölls dessutom kunna vägleda kuratorerna i långvariga samtalskontakter 

med en patient.  

”Jag tror att det är viktigt att man har den teoretiska kunskapen som grund och att man kan arbeta från den. Det är 

exempelvis viktigt att veta hur ett krisförlopp ser ut när man möter en traumatiserad patient så att man vet var den 

befinner sig i krisprocessen och vad som personen behöver (Kristina).” 

”Teorin får olika betydelse i olika situationer. Ibland träffar man någon som bara behöver prata av sig men ibland 

behövs det något mer… en struktur och ett genomtänkt upplägg på träffarna och där tror jag teoretisk kunskap blir 

viktig (Isabella).”  

Kristina och Isabella resonerad kring att den teoretiska kunskapen har betydelse för yrkesrollen 

och att den kan användas för att definiera och avgränsa deras specifika arbetsområde. Kristina 

påtalade även behovet av att framarbeta en egen arbetsmetod som bygger på teori för att 

förtydliga deras kompetens och att kvalitetssäkra patientarbetet.  

”Teoretisk kunskap är sammanlänkat med status och legitimitet. Att kunna förklara det jag gör och det jag kan 

erbjuda med teoretiska referenspunket gör att jag kan tydliggöra mitt kompetensområde (Isabella).” 

”Vi har plockat ihop en massa kunskap men vi har ingen klar egen teori som jag känner till i alla fall… en egen 

teori kanske skulle ge patienten bättre hjälp och vård och skulle göra det lättare för oss att visa vad vi kan 

(Kristina).” 

4.3.2. Den praktiska kunskapens funktion 

Samtliga kuratorer bedyrade att den praktiska kunskapens essentiella betydelse för deras arbete. 

Att etablera en bra relation till patienten som bygger på tillit, öppenhet och förtroende ansågs 

grundläggande för att kunna genomföra ett framgångsrikt arbete. Intervjupersonerna menade att 

arbetsprocessen genomsyras av att nyttja kunskap från tidigare erfarenheter och att därigenom 

kunna erbjuda ett bra patientbemötande. Samtliga intervjupersoner menade att den praktiska 

kunskapen är enklare att för en själv att relatera till i arbetsprocessen jämförelse med den 

teoretiska kunskapen. Dock framlyftes att intervjupersonerna tyckte att det var svårare att ta fasta 

på den praktiska kunskapen.  

”Att bygga förtroende och skapa tillit är a och o för att kunna ha ett fortsatt och lyckat arbete. Har patienterna 

inget förtroende för mig vill de inte träffa mig. Allt annat är mindre viktigt (Maud).” 

”Det är svårare att förklara och peka ut den kunskap man fått genom erfarenhet än den man fått genom teori men 

samtidigt är det den som sitter djupast och man har den största förståelsen för och tilliten till (K3).”       

Alla intervjupersoner menade att ett lyckat patientmöte bygger på att man själv känner trygghet 

och att man kan förmedla trygghet till sin patient. De framlyfte att ett mindre lyckat möte kunde 

bero på man haft ett lösningsfokuserat tänk i en situation där patienten är i behov utav någon som 

e.x. härbärgerar deras känslor och lyssnar på deras berättelser. Intervjupersonerna resonerade att 

det därför är viktigt att ha kunskap om hur man skapar trygghet hos andra och att man besitter en 

egen trygghet. 

”Det kan bli väldigt fel om man försöker lösa situationer med en patient som inte är där ännu. Det händer när man 

blir nervös eller orolig och då kompenserar man ofta genom att försöka hitta en lösning (Kristina).” 

Även om intervjupersonerna tyckte att det var svårt att ta fasta på den praktiska kunskapen 

förminskade de inte dess betydelse för arbetsprocessen. Kuratorerna menade att den kunskap 
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som man införskaffat via erfarenhet, men ibland inte kan förklara, är viktiga verktyg i ett 

patientmöte. Den praktiska kunskapen ansågs hjälpa i situationer där man möter något som man 

mött förut. Genom att applicera den kunskap som de fått från tidigare erfarenheter på den nya 

situationen underlättar det värderingen av situationen och tillsättandet av insatser. 

Intervjupersonerna framlyfte även att den känsla man får i ett möte och att kunna uppfatta det 

som inte uttryckligen sägs hjälper när det kommer till att ställa rätt frågor och inverkar på deras 

möjligheter att genomföra ett bra patientarbete. 

”Det är så komplext (om patientmötet)… man måste alltid vara på tå och lyssna efter någonting som kanske inte 

uttryckligen sagts (Isabella).”  

”Ibland går det inte att ta fasta på om någonting är fel utan det är bara en känsla man har och då är det viktigt att 

man lyssnar på känslan och vågar ställa de svåra frågorna och försöker förstå vad som ligger bakom (Maud).”  

Att vara flexibel, inkännande och att besitta en fingertoppskänsla i patientmötet var några 

faktorer som beskrevs ha betydelse för arbetsprocessen i och med att kuratorerna anpassar deras 

arbetssätt utefter det som de möter. Ett lyckat patientmöte speglar respekt och värdighet och 

skapas, enligt intervjupersonerna, genom att kuratorn varit inkännande av patientens situation 

såväl som känslotillstånd och att anpassat sig därefter. 

”Beroende på vem jag går in till lägger jag olika vikt på olika aspekter… går jag in till en patient som har obotlig 

cancer är den sociala anamnesen oviktig och istället ska jag då hantera en känsla. Det är något man lär sig av att 

ha mött många olika situationer (Maud).” 

”Det är viktigt med fingertoppskänsla för att möta patienten på rätt sätt i rätt situation. Jag tycker det är så man ger 

ett bra och värdig bemötande (Isabella).”    

4.4. Kunskapskompetens – från praktiskt levd erfarenhetsgrund med teori 

som vägledning 
Temat ”Kunskapskompentens – från praktiskt levd erfarenhetsgrund med teori som vägledning” 

illustrerar hur kategorierna och dess innehåll konstruerar en bild av hur kuratorerna ser på sin 

kunskapsanvändning. Den praktiska kunskapen som bygger på kunskap skapad och inhämtad 

från tidigare yrkeserfarenheter beskrevs som grundfundamentet i arbetsprocessen och villkorade 

möjligheterna att lyckas i patientarbetet. Intervjupersonerna uppgav att den praktiska kunskapen 

skapar en god patientrelation genom att tillförsäkra patienten trygghet, öppenhet och förtroende. 

Det var även den erfarenhetsbaserade kunskapen som låg till grund för den situationsbundna 

flexibilitet och fingertoppskänsla som förmedlar respekt och ett värdigt bemötande. Dessa 

faktorers essentiella betydelse påtalades av intervjupersonerna och förklarades påverka deras 

möjligheter att genomföra ett framgångsrikt patientarbete. Maud uttalade sig om skapandet av en 

god patientrelation som deras primära och viktigaste arbetsuppgift med tanke på att avsaknaden 

av en sådan skapar en ovillighet för patienterna att arbeta tillsammans med kurator. Denna åsikt 

fick även stöd från de resonemang som resterande intervjupersoner förde. Dessutom var det 

avsaknaden av eller felande i den praktiska kunskapsutövningen som beskrevs som faktorer i ett 

sämre patientmöte. Trots att den praktiska kunskapens ansågs aningen diffus och svår att förklara 

fanns även en samstämmighet hos intervjupersonerna angående den stora tillit och 

grundläggande betydelse för arbetsprocessen som de tillskriver den praktiska kunskapen.  

Den teoretiska kunskapen som bygger på kunskap om vetenskapligt framtagna fakta, teorier och 

metoder ansågs vara av betydelse för kuratorsarbetet och dess nytta för beskrevs som 
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vägledande. Samtliga intervjupersoner exemplifierade hur den teoretiska kunskapen kunde bidra 

med förståelse för patienten samt, med utgångspunkt från patientens problematik, ge 

implikationer för lämpliga insatser även den inte tillämpades i sin helhet. Några förtjänster med 

att använda teoretisk kunskap uppgavs vara att uppfatta varningstecken, resonera kring 

bedömningar och att bygga en struktur kring fortgående samtalsbehandling. Trots detta framhölls 

inte den teoretiska kunskapens betydelse för ett framgångsrikt patientarbete som lika 

grundläggande som den praktiska kunskapens. När intervjupersonerna resonerade kring de 

bidragande kunskapsfaktorerna som inverkar på ett lyckat patientarbete var majoriteten av dessa 

de praktiska kunskaper som redogjorts för ovan. Den teoretiska kunskapen hänvisades till som 

ett användbart instrument att vända sig till när de behövde utökat kunskapsunderlag. På så vis 

hänvisar intervjupersonerna till den teoretiska kunskapen som ett vägledande instrument vars 

betydelse aktualiseras när det kommer till att hitta referenspunkter för fortsatt behandling eller en 

djupare förståelse för patientens situation. 

5. Analys 

Många olika teoretiska utgångspunkter hänvisades till av kuratorerna i uppsatsstudien: 

systemteori, kristeori, copingstrategier, resiliens, empowerment, anknytningsteori, baskunskaper 

i psykisk ohälsa och psykiatri samt psykodynamisk teori och kognitiv beteendeteori. I relation 

till de teoretiska utgångspunkterna påtalas dock att dessa inte tillämpas i sin helhet utan anpassas 

efter situationen för att inte begränsa handlingsutrymmet i arbetet. De praktiska kunskaper som 

identifierades av intervjupersonerna var kunskap och förmågan att skapa en trygg och tillitsfull 

relation till patienten. I relation till ovan nämnda faktorer ansågs även flexibilitet, att kunna 

anpassa sig efter kontextbundna situationen, som en värdefull praktisk kunskap. Den kunskap 

som inhämtats via praktiken ansågs enklare att relatera till i arbetsprocessen än teoretisk 

kunskap, även om den upplevdes mer svårförklarad. Tidigare forskning har identifierat samma 

faktorers förekomst i kunskapsanvändningen, de teoretiska har påtalats av bl.a. Forinder och 

Olsson (2014) och de praktiska av Olsson (2009). Uppsatsresultatet påvisade att 

intervjupersonerna uppfattade den praktiska kunskapen som aningen diffus och svårförklarad 

men de räknade samtidigt upp ett flertal begrepp i relation till denna: relationsskapande, 

trygghet, öppenhet, aktivt involverande, nyfikenhet, god lyssnare, klinisk intuition och 

flexibilitet. Det motsägelsefulla resultatet aktualiserar frågan om varför de praktiska kunskaperna 

uppfattas som diffusa om det finns kännedom om dessa begrepp och en förmåga att verbalisera 

dem? Frågan kan analyseras utifrån att de situationer där den praktiska kunskapen aktualiseras är 

väldigt komplexa, vilket Perlinski (2010) framhållit. Resultatet indikerar att flera av 

kunskapskomponenterna aktualiseras och samverkar samtidigt, vilket kan gör dem svåra att 

individuellt urskilja och hänvisa till i handling. Norlanders (2006) forskning på 

socialsekreterares kunskapsanvändning har genererat liknande resultat. Frågan kan även 

diskuteras utifrån de krav som ställs på kuratorer i hälso- och sjukvården att använda sig av 

teoretisk kunskap (Nygren, Blom & Morén, 2013). Konsekventiellt blir den praktiska kunskapen 

ifrågasatt och kritiserad vilket möjligen har bidragit till att kuratorerna har svårt att få gehör och 

erkännande för deras verbaliserade praktiska kunskap och därmed själv börjat uppfatta den som 

”diffus”. Därav inte sagt att de förminskar den praktiska kunskapens funktion i arbetsprocessen 

vars essentiella betydelse framlyftes i studien.  
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Den teoretiska kunskapen och kunskapsanvändningen framhölls även av intervjupersonerna som 

komplex. Kuratorerna uttryckte sig om den teoretiska kunskapen som svår att redogöra för på rak 

arm, att den smälter in i sammanhanget och undermedvetet påverkar. Den beskrevs som 

situationsbunden, att delar av teorier väljs ut, anpassas och nyttjas för att berika istället för att 

begränsa handlingsutrymmet. Genom kuratorernas resonemang om den teoretiska kunskapen kan 

urskiljas att den uppfattas som integrerad i arbetssättet och, i likhet med den praktiska 

kunskapen, är svår att urskilja och förklara ur sitt sammanhang. Integrationen av den teoretiska 

kunskapen i arbetsprocessen och nyttjandet av situationsbunden teoretisk kunskap medför både 

för- och nackdelar. Å ena sidan försvårar denna integration en teoretisk härledning, vars vikt för 

kvalitets- och klientsäkring påtalats av psykosocial teori och förespråkare för EBP. Å andra sidan 

tillåts kuratorerna ett större handlingsutrymme som underlättar tillämpningen av 

individanpassade insatser. Förtjänsterna av det senare nämnda argumentet ansågs av 

intervjupersonerna överväga nackdelarna. Samma resonemang har identifierats i studier av 

kuratorers förhållningssätt till kunskap på Karolinska Universitetssjukhuset (Heiwe, Nilsson-

Kajermo, Olsson, Gåfvels och Larsson, 2014) och Finlands hälso- och sjukvård (Björkenheims, 

2014).  

 

Uppsatsstudien påvisade att kuratorer i hälso- och sjukvården anser att deras praktiska kunskap 

till största del kommer från erfarenhet av att möta många olika människor i olika livssituationer. 

Ett sätt att tolka detta är att den praktiska kunskapen är levd kunskap, då den kommer med tiden 

genom aktiv yrkesutövning. Den teoretiska kunskapen som kuratorerna använder i 

arbetsprocessen har enligt intervjupersonerna genererats via socionomutbildningen, vidare 

läsning av kurser, föreläsningar och handledning. Den teoretiska kunskapen kan således 

uttryckas som lärd kunskap. Kunskapen kan komma från två olika källor, teoretiskt lärd eller 

praktiskt levd vilket även Kalman (2013) påtalat. Även om kunskapsaspekterna har sina 

individuella definitioner problematiserar uppsatsstudien förståelsen av praktisk- och teoretisk 

kunskap som två skilda begrepp. Intervjupersonerna reflekterade kring att man inte alltid kan 

tillgodogöra sig kunskap genom inläsning av teorier och metoder utan att den riktiga förståelsen, 

och således kunskapen, kommer genom färdighetsträning. Resultatet indikerar att praktiskt levd 

kunskap och teoretiskt lärd kunskap har en intrikat relation och att de samverkar i 

kunskapsskapandet. Teoretiska kunskaper integreras till kunskapsbasen delvis genom praktiskt 

utövande. På liknande vis har Kalman (2013) beskrivit att teorier och metoder utvecklas utifrån 

studier av verkligheten och det praktiska utförandet. Uppsatsstudien illustrerar således att den 

praktiska- och teoretiska kunskapen inte enkelt kan separeras från varandra. Tvärtom är de 

beroende av varandra i genererandet av ny kunskap. De två kunskapsaspekternas förhållande till 

varandra är således viktigt att ha i åtanke när man separat diskuterar deras förtjänster respektive 

begränsningar och argumenterar för den bättre eller sämre kunskapskällan. Resonemanget är inte 

nytt utan har förts i tidigare forskning, bl.a. av Nevo och Slonim-Nevo (2011) som förfäktar ett 

evidensinformerat arbetsätt där både teoretisk- och praktisk kunskap tillåts att samspela och 

integreras med varandra.  

 

 

Intervjupersonerna resonerade att både den teoretiska- och praktiska kunskapen har betydelse för 

och påverkar kuratorsarbetet och framlyfte både likheter och skillnader mellan 

kunskapsformernas funktioner. Intervjupersonerna menade att båda kunskapsaspekterna var för 
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sig tillför en möjlighet att förstå och resonera kring patientens situation utifrån antingen 

vetenskapligt studerade teorier eller egen levd erfarenhet. En skillnad som påtalades var att den 

teoretiska kunskapen är ett accepterat verktyg när det kommer till att tydliggöra kompetens och 

således bidra till att utveckla en yrkeslegitimitet. En annan skillnad var att erfarenhet skapar 

förutsättningar att anpassa sig efter det man möter, ställa rätt frågor och att uppfatta subtila 

undertoner som patienten speglar vilket är essentiella komponenter i relationsskapandet. Att 

teoretisk kunskap är betydelsefull i vägen mot yrkeslegitimation har påtalats i tidigare forskning. 

Uppsatsresultatet påvisade att även om den teoretiska kunskapens funktioner framlyftes som 

viktiga utgör den praktiska kunskapen det grundläggande för arbetsprocessen och det som 

villkorar framgång. Med det som utgångspunkt finns anledning att argumentera för att den 

praktiska kunskapens funktion inte ska förringas i forskning och utvecklandet av EBP metoder 

utan bör värderas som en viktig komponent. Konceptet är inte nytt i forskning, Wampold (2013) 

framlyfter att den hjälpande relationen är avgörande för hur en klient upplever en insats effekt. 

Således är inte metoden det utslagsgivande utan istället den relation som utövaren upprättar med 

klienten vilket påverkas av utövarens skicklighet i utförandet av insatsmetoden tillika 

relationskompetenesen. Detta framhäver ytterligare en aspekt gällande praktisk- och teoretisk 

kunskap: vare sig det handlar om att utgå från teoretiska metoder som erhållits genom utbildning 

och inläsning eller praktiska metoder man lärt sig genom erfarenhet i patientrelationen är det 

utövarens skicklighet som kommer att vara avgörande för resultatet. Perlinski (2010) har i sin 

forskning i likhet med detta hänvisat till det praktiska utövandet av socialt arbete som ett 

hantverk.  Med det som utgångspunkt kan krav på att använda specifika teorier eller metoder 

begränsa socionomens handlingsutrymme och således försämra behandlingens effekt.  

6. Diskussion och slutsats  

Uppsattstudien har utförts på Norrlands Universitetssjukhus vilket gör att viss reservation till 

resultatet bör vidtas gällande generaliserbarheten till andra arenor inom hälso- och sjukvården 

där det finns märkbara skillnader på resurser och arbetsuppgifter. Även om det i uppsatsen 

använts ett strategiskt urval av intervjupersoner skulle resultatet kunna se annorlunda ut med 

hänsyn till studiens omfattning om kompositionen av intervjupersoner varit annan. För att 

minska denna påverkan har uppsatsen varit noga med att redovisa de synpunkter och den 

information som skiljer sig åt mellan intervjupersonerna. Att uppsatsförfattaren sedan innan är 

bekant med intervjupersonerna kanske har påverkat dynamiken. Å ena sidan kan påverkan varit 

positiv och underlättat för intervjupersonerna att diskutera och svara på frågorna. Å andra sidan 

kan påverkan vara negativ då den kan försämra intervjuernas replikerbarhet. Det finns även 

styrkor och svagheter med att låta intervjupersonerna på förhand ta del av intervjufrågorna. 

Förfarandet skapar bättre förutsättningar för att få genomtänkta och uttömmande svar som 

positivt bidrar till analysprocessen och ökar trovärdigheten. Dock uppkommer risken att 

naturligheten i svaren frångåtts något även om studiens intervjupersoner gav fylliga och 

autentiska svar vilket kan ge motsatt effekt. Uppsatsstudiens presenterade resultat bör således ses 

i sken av dess omfattning och begränsningar. 

Studien syftar till att undersöka kuratorernas uppfattning av kunskapsanvändningen i 

arbetsprocessen. För att uppfylla syftet har studien undersökt hur kuratorer i hälso- och 

sjukvården refererar till och reflekterar kring den praktiska- och teoretiska kunskapens betydelse 

för och påverkan på arbetsförfarandet. Resultaten som har presenterats och analyserats i avsnitt 

fyra och fem visar på att kuratorer i hälso- och sjukvården använder sig av både praktisk- och 



22 
 

teoretisk kunskap i arbetsprocessen som de identifierar och verbaliserar. Resultatet visar även att 

kunskapsbegreppen praktisk- och teoretisk kunskap, även om de är två separata begrepp, inte 

enkelt kan särskiljas från varandra i kunskapsgrunden. Båda kunskapsbegreppen resonerades 

tjäna både liknande och skilja funktioner där den praktiskt levda kunskapsgrunden beskrevs som 

grundläggande och den teoretiska kunskapen som vägledande.  

Uppsatsresultatet aktualiseras i sken av diskussionen om EBP i socialt arbete där begreppen 

praktisk- och teoretisk kunskap diskuteras och argumenteras som helt separata från varandra. 

Utifrån de fynd som gjorts i studien, där kunskapsbegreppens relation visat sig intrikat, påtalas 

risken med att förbise den ömsesidigt viktiga samverkan mellan kunskapsbegreppen och att 

förespråka den enas överlägsenhet över den andres. Både i uppsatsstudien och tidigare forskning 

har praktiker, även om de ställer sig positiva till EBP metoder och teoretiskt kunskapsunderlag 

för insatser, uppmärksammat att den praktiska kunskapen försummas i många existerande EBP 

metoder. Konsekventiellt kan detta leda till försämrade möjligheter att utöva socialt arbete i 

praktiken, inte bara inom hälso- och sjukvården utan även andra arenor där socionomer är 

verksamma. Den samstämmigheten visar på vikten att ta hänsyn till praktikernas åsikter i 

utvecklandet av nya arbetsmetoder. Professionsutvecklingen blir först positiv och funktionell när 

praktikerna sympatiserar och känner tillit till de metoder som de utövar.  

Uppsatsanalysen problematiserade i relation till ovanstående att dagens förespråkande för den 

teoretiska kunskapen kan påverka kuratorer i hälso- och sjukvården att ta avstånd från att 

verbalisera och hänvisa till den praktiska kunskapen som handlingsunderlag. Det är viktigt att 

kuratorer och socionomer i andra yrkesfält aktivt strävar mot att hänvisa till den praktiska 

kunskapen även om de är verksamma i en era och inom en arena som förespråkar teoretisk 

kunskap. Inte minst för att framhäva den praktiska kunskapens betydelse för deras arbetsprocess 

och således ökad förståelse och acceptans för den kunskapsformen men även i strävan mot att 

utveckla en yrkeslegitimation. Kuratorerna besitter kännedom om de praktiska kunskaperna, en 

förmåga att uttrycka den och det finns en väsentlig betydelse hos denna kunskap för deras 

arbetsprocess. Måhända förknippas den teoretiska kunskapen med legitimationsutveckling i 

socialt arbete men det bör inte glömmas att praktisk kunskap även är att anses som ett giltigt 

kunskapsunderlag om den kan verbaliseras och motiveras. 

Det finns vissa hinder för att uppnå denna utveckling, kanske främst den som påtalats tidigare i 

diskussionen, nämligen att dagens klimat i socialt arbete medför krav på att använda sig av 

bevisade effektiva metoder, där teoretisk kunskap tillskrivs särskild betydelse. För att främja 

utvecklingen av praktiskt kunskapsunderlag behövs den hårda uppfattningen av en uteslutande 

överlägsen kunskapsform problematiseras. Vidare forskning på den praktiska- och teoretiska 

kunskapens separata förtjänster men även ömsesidiga påverkan skulle utgöra viktiga 

debattunderlag i sken av en sådan utveckling. Det egna ansvaret för kuratorer i hälso- och 

sjukvården måste även poängteras. Praktikerna måste själva vara aktiva i denna diskussion och 

sträva mot att verbalisera och hänvisa till både praktisk- och teoretisk kunskap och deras 

funktion i kuratorsarbetet. På så vis möjliggörs en öppnare diskussion kring kunskapsunderlag 

för professionellt handlande i socialt arbete. 

Med det sagt finns ändå behov av att diskutera de båda kunskapsperspektivens separata 

förtjänster respektive begränsningar. Dagens förespråkande för EBP metoder i socialt arbete och 

teoretiskt kunskapsunderlag för handling är inte att anses som negativ. Tvärtom är det dessa krav 
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som medför ökad reflektion av kvalitetssäkring i klientmötet och utgör således en positiv 

inverkan på det praktiska sociala arbetet. Således innebär inte en ökad poängtering av den 

praktiska kunskapens funktion för handling att vikten av den teoretiska kunskapen ska 

undervärderas. Det är viktigt att påtala och utveckla kunskapshänvisning i handling men att 

ändra diskussionens fokuspunker och tillåta utrymme för den praktiska kunskapen som i 

uppsatsen och tidigare forskning identifierats som essentiell i klientmötet. I sken av en sådan 

förändring kan uppsatsstudiens resultat uppfattas som värdefulla. Kuratorer i hälso- och 

sjukvården anser att kunskapskompetensen skapas utifrån en praktiskt levd kunskapsgrund med 

teori som vägledande instrument i den fortgående arbetsprocessen. Måhända är det tid att låta 

diskussionen om vilket som är det bättre eller sämre kunskapsunderlaget vila och istället 

undersöka hur de kompletterar varandra, hur de interagerar och hur de gemensamt bidrar till 

arbetsprocessen. På så vis skapas möjligheter att utveckla en mer gynnsam praktik för utövare, 

klienter och välfärdsstaten i stort.   

7. Framtida forskningsfrågor  

Kandidatuppsatsens presenterade resultat om kunskapskompetensen och dess funktion i 

kuratorsarbetet kombinerat med nutidens hårda krav på evidensbaserat socialt arbete påtalar 

behovet av ytterligare forskning. För att skapa möjligheter att utveckla funktionella och effektiva 

metoder är det av intresse att vidare undersöka den praktiska- och teoretiska kunskapens 

individuella- såväl som samverkande funktion. Forskningen skulle fördelaktigen kunna breddas 

och även undersöka samma ämne på andra instanser där socialt arbete utövas. Ett fördjupat 

perspektiv av och förståelse för de båda kunskapsbegreppen och praktikernas uppfattning av dem 

skulle möjligen, i relation till sådan forskning, generera värdefull information för den framtida 

metodutvecklingen. 
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Bilaga 1 – Mejl till intervjupersonerna 
Hej, 

Jag heter Josefine Jonsson och har hänvisats till er av … med anledning av att jag skriver min 

kandidatuppsats och letar efter sjukhuskuratorer att intervjua. Jag vill därmed fråga om ni kan 

tänka er att ställa upp på en intervju? Intervjuerna kommer att ta max en timme. 

Uppsatsstudien syftar till att undersöka hur kuratorer i hälso- och sjukvården refererar och 

reflekterar till den kunskap de använder i arbetsprocessen och dess betydelse för samt påverkan 

på arbetsförfarandet; utredning, bedömning och behandling. 

Begreppet kunskap är väldigt brett och innefattar många aspekter. Kunskap i praktiska 

verksamheter kan vara relationskompetens, skicklighet i samtalsutövning och/eller andra viktiga 

egenskaper som man fått via yrkesutövning. Det kan även vara kunskap om fakta, teorier eller 

metoder av betydelse för arbetet som genererats via vetenskapliga studier. Då det kan krävas 

reflektion för att ta fasta på och även kunna förklara kunskapsanvändningens del i 

arbetsprocessen kommer deltagarna att få ta del av en intervjuguide på förhand så att ni får 

möjligheten att förbereda er inför intervjun. 

Intervjuresultatet kommer att sammanställas och redovisas i en kandidatuppsats. Deltagandet i 

uppsatsrapporten är frivillig och deltagarnas namn kommer att fingeras för att tillförsäkra 

anonymitet. Om ni väljer att delta finns även möjlighet att ta del av den färdigställda  

kandidatuppsatsen senare. 

Jag hoppas att höra från er inom en kort framtid för att boka in tid och datum för eventuell 

intervju.  

Tack på förhand 

Josefine Jonsson 

Kontaktuppgifter: 

Mailadress: josefine.j@hotmail.se 

Telefon: 070-251 63 79  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Tema 1: Bakgrund 

Berätta om den avdelning som du jobbar på? 

Hur ser dina arbetsuppgifter som kurator ut på avdelningen? 

Hur länge har du jobbat som kurator? Hur länge har du jobbat på specifik avdelning? 

 

Tema 2: Kunskap i arbetsprocessen 

2.1. Utredning/anamnes 

Vad är en utredning/anamnes? Vad är det som man vill undersöka med utredningen? 

Vilka kunskaper och/eller egenskaper skulle du säga att du använder i den sociala anamnesen? 

Hur har du fått/utvecklat dessa kunskaper och egenskaper? 

Hur kommer det sig att du använder dem? D.v.s. vilken betydelse anser du att de teoretiska 

kunskaperna har för arbetet? Vilken betydelse anser du att de relationella/erfarenhetsmässiga 

kunskaperna har för arbetet? 

Hur påverkar kunskapen dig i ditt arbete med den sociala anamnesen?  - Berätta om hur det ser 

ut när kunskapen hjälper dig som mest i utredningsfasen? Berätta om hur det ser ut när 

kunskapen inte hjälper fullt lika mycket?  

 

2.2. Bedömning 

Vad är en bedömning? 

Vad är det som man vill åstadkomma med en bedömning? 

Vilken kunskap och/eller egenskap skulle du säga att du använder i bedömningsfasen? 

Hur har du fått/utvecklat dessa kunskaper och egenskaper? 

Hur kommer det sig att du använder dem? D.v.s. vilken betydelse anser du att de teoretiska 

kunskaperna har för arbetet? Vilken betydelse anser du att de relationella/erfarenhetsmässiga 

kunskaperna har för arbetet? 

Hur påverkar kunskapen dig i ditt arbete med bedömningen? Berätta om hur det ser ut när 

kunskapen hjälper dig som mest i bedömningsfasen? Berätta hur det ser ut när kunskapen inte 

hjälper fullt lika mycket? 
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2.3. Behandling 

Vad är en behandling/insats? 

Vad är det som man vill åstadkomma med en behandling/insats? 

Vilken kunskap och/eller egenskap skulle du säga att du använder i behandlingsfasen? 

Hur har du fått/utvecklat dessa egenskaper och kunskaper? 

Hur kommer det sig att du använder dem? D.v.s. vilken betydelse anser du att teoretisk kunskap 

har för arbetet? Vilken betydelse anser du att de relationella/erfarenhetsmässiga kunskaperna har 

för arbetet? 

Hur påverkar kunskapen dig i ditt arbete med behandlingen? Berätta om hur det ser ut när 

kunskapen hjälper dig som mest i behandlingsfasen? Berätta om hur det ser ut kunskapen inte 

hjälper fullt lika mycket? 
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Bilaga 3 – Tema, kategorier och exempel på koder 

 

Tema Kunskapskompetens – från praktiskt levd 

erfarenhetsgrund med teori som 

vägledning 

  Latent 

nivå 

       

Kategorier Integrerad 

kunskapsbas 

Kunskapsbasens 

skapande och 

ursprung 

Kunskapens 

funktion i 

kuratorsarbetet 

Manifest 

nivå 

Koder Teoretisk kunskap 

i kuratorsarbetet 

 Den teoretiska 

kunskapens 

funktion 

  

  Kristeori som 

kunskap 

Kunskap utvecklas 

i egna studier 

Teori hjälper att 

resonera 

  

  Risk- och 

skyddsfaktorer som 

kunskap 

Kollegor överför 

kunskap 

Teori hjälper att 

skapa en plan och 

ge struktur 

  

  Anknytningsteori 

som kunskap 

Kunskap kommer 

med erfarenhet 

Teori hjälper att få 

en djupare 

förståelse 

  

  Systemteori som 

kunskap 

Kunskap kommer 

genom att göra 

Teori hjälper att 

utveckla yrket 

  

  Empowerment som 

kunskap  

Kunskap kommer i 

handledning 

Teori är 

betydelsefullt 

  

  Copingstrategier 

som kunskap 

Kunskapen 

kommer från 

utbildningen 

Teoretiska 

reflektionen förs 

inte fortgående 

  

  Praktisk kunskap 

i kuratorsarbetet 

 Den praktiska 

kunskapens 

funktion 

  

  Kunna förmedla 

trygghet 

 Erfarenhet hjälper 

att värdera 

  

  Intuition  Erfarenhet hjälper 

att skapa viktig 

trygghet 

  

  Känsla för 

situationen 

 Erfarenhet ger 

viktig trygghet 

  

  Kunna härbärgera  Erfarenhet är 

grunden för ett 

framgångsrikt 

arbete  

  

  Vara flexibel  Genom erfarenhet 

utvecklas en viktig 

patientrelation  

  

  Kunna skapa en 

patientrelation 

  Erfarenhet ger 

viktig flexibilitet  

  


