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The aim of this study was to examine what type of knowledge and competence is needed and 

sought after in social work in health care and how the new university education for 

specialization in health counselling contributes to this knowledge from the student's 

perspective. A qualitative interview study with open semi-structured questions was carried out 

with four students that attend the specialization course in health counselling. An inquiry was 

sent out to the students via the course coordinator. The interviews were transcribed, analyzed 

and themed according to pre-identified themes and new themes that emerged while reading the 

transcriptions. The main findings in relation to three posited research questions were: 1) that 

the competence and knowledge needed in health counselling in general concerned competence 

in conversation methodology, knowledge about the legislation, a holistic and/or psychosocial 

perspective and some specific medical knowledge. 2) The main reason for the students to attend 

the program wasn’t a need for knowledge but rather so a symbolic value. The program was seen 

as a way into the profession of counseling and to be able to feel secure and confident in that 

role, as well as contributing to raising the status of the social worker in the medical context. 3) 

Regarding what knowledge was strengthened by the program a lot of different types of 

knowledge and competencies were mentioned by the students, and the internship during the 

program was the main source of knowledge mentioned by the interviewees.  
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1. Bakgrund 

1.1 Problemformulering 

Socialt arbete är ett yrkesutövande som ofta beskrivs som brett och som därför kräver en bred 

kunskapsbas (se t.ex. Framme 2014). Uppdraget handlar om att ge stöd åt människor i olika 

skeenden i livet med olika förutsättningar. För detta krävs kunskap om människors livsvillkor 

och vad det innebär samt att behärska samtalsmetodik för olika sammanhang. Socionomer 

måste också ha kunskaper kring lagar och regler, samt veta vilka hjälpåtgärder som finns och 

hur de fungerar. På grund av denna bredd är det svårt att definiera exakt vad socionomers 

kunskap är, en omständighet som föranleder att professionsforskare benämner yrket för en 

semi-profession (se Brante 2009). Det finns inget definitivt svar på frågan om socionomers 

kunskapsbas men många olika åsikter råder och ämnet diskuteras utifrån olika vinklar. 

 

Sedan en tid tillbaka finns exempelvis diskussionen om evidensbaserad kunskap och praktik. 

Evidensbaserad praktik, EBP, grundar sig i den evidensbaserade medicinen. Kärnan i 

evidensbaserad medicin är att ta fram bästa möjliga vetenskapliga belägg för praktiken. 

Diskussionen inom socialt arbete har handlat om huruvida den medicinska praktiken med sin 

grund i naturvetenskapen är lämplig eller möjlig att använda inom socialt arbete (Bergmark & 

Oscarsson 2016, s. 354). Diskussionen har varit intensiv och stundtals låst mellan dem som 

menar att socialt arbete i högre grad måste luta sig mot evidensbaserade tillvägagångssätt likt 

inom medicinen (Sundell et al. 2010), och dem som menar att detta inte är förenligt med det 

sociala arbetets kärna (Månsson 2007). 

 

Ett annat sätt som kunskapsfrågan tar sig uttryck är diskussionen om huruvida 

socionomutbildningen bör vara en generalist- eller specialistutbildning. Detta är också frågan 

jag intresserar mig för i denna uppsats. Socionomutbildningen i Sverige idag är generell vilket 

medför att nyexaminerade socionomer förväntas få vidare träning inom yrket på sin arbetsplats. 

När fördelarna med generalistprofilen innefattar sådant som en bred arbetsmarknad, 

uppdragsflexibilitet med mera finns också vissa svårigheter. Detta påvisas bland annat genom 

undersökningarna av Tham och Lynch (2019; 2014) och Healy och Meagher (2007). Healy och 

Meagher (ibid.) menar att professionen socialt arbete måste se över frågan om specialisering. 

Den generella socionomutbildningen har varit positiv för professionen då det har bidragit till 

att bredda det sociala arbetets fält. Å andra sidan visar samma studie att den generella 

utbildningen inte lägger en tillräcklig grund för interprofessionella och komplexa fält. Detta 
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påstående stärks av tidigare studier (Tham & Lynch 2019; 2014) som visat på osäkerhet hos 

svenska socionomstudenter avseende kompetens och kunskap efter avslutad utbildning.  

 

Inom hälso- och sjukvården har frågan tagit sig ett särskilt uttryck. Kuratorer har funnits inom 

hälso- och sjukvård i över 100 år (Olsson 1999). Kuratorns arbetsuppgifter har förändrats och 

utvecklats över tid och därmed också vilken kunskap en kurator inom hälso- och sjukvård 

behöver. Arbetsuppgifterna har utvecklats under 1900-talet från att hjälpa patienter med 

ekonomiska problem och tillvarata deras rättigheter till att också innefatta stödsamtal, 

gruppterapi och psykoterapi. Denna förändring kom tillsammans med begreppet psykosocialt 

arbete som förde med sig nya aspekter och breddade uppdraget. På grund av detta är det många 

som även idag kompletterar sin socionomutbildning med vidareutbildning i psykoterapi (ibid.). 

Idag karaktäriseras kuratorns arbete av att påverka hur människor ser på sig själva och sina 

problem samt att hjälpa och stötta både patienter och kollegor i svårigheter (Sernbo 2019).  

 

För att arbeta som kurator inom hälso- och sjukvård har det tidigare enbart krävts en 

socionomexamen. Det har alltså inte funnits en legitimation för kuratorer som det finns för till 

exempel läkare, psykologer och sjuksköterskor. Socialstyrelsen (2014) fick i uppdrag av 

regeringen att utreda behovet av en legitimation. De kom fram till att behovet fanns och 

grundade det på fyra kriterier; patientsäkerhet, yrkesrollens innehåll, utbildningens innehåll och 

nivå samt internationella förhållanden. Det främsta skälet för legitimationen var enligt 

Socialstyrelsen patientsäkerheten (ibid.). Legitimationen innebär att samhället kan ställa krav 

på yrkesutövaren vad gäller lämplighet för yrket samt kvalificerad utbildning. Socialstyrelsen 

bedömde att legitimationen ger mer tyngd åt det sociala arbetet inom hälso- och sjukvård. De 

menade att en socionomexamen gav en bra grund men att det krävdes fördjupade kunskaper för 

socialt arbete inom hälso- och sjukvård. Under hösten 2020 startade det en ny utbildning vid 

Lunds Universitet för hälso- och sjukvårdskuratorer som är legitimationsgrundande. 

Den legitimationsgrundande utbildningen för hälso- och sjukvårdskuratorer är tänkt som en 

form av specialisering. Den ska bidra med fördjupade kunskaper för socialt arbete inom hälso- 

och sjukvård. Mer specifikt ska den bidra med kunskaper om ”sociala faktorers konsekvenser 

för ohälsa, sjukdom och skador samt hur biopsykosociala synsätt påverkar synen på hälsa. 

Kuratorer behöver ha kunskap om olika sjukdomstillstånd och behandlingar samt om teori, 

metod, dokumentation och utvärdering av socialt arbete i hälso- och sjukvård” (Socialstyrelsen 

2014).  
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Socialstyrelsen har med sin rapport utrett vilken typ av kunskap kuratorer inom hälso- och 

sjukvård behöver och utifrån det formulerat vilken typ av kunskap hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet ska bidra med. Det är redan existerande Socialhögskolor vid 

universiteten som fått i uppgift att tolka och realisera detta uppdrag.  Socialstyrelsen har således 

sina idéer om vad denna kunskap är, universiteten har sina, men frågan är vad tycker 

kuratorerna själva att de behöver mer kunskap om?  

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammets första kull närmar sig slutet på utbildningen. 

Tidigare forskning har visat att socionomstudenter uttrycker en osäkerhet kring att vara redo 

för professionellt socialt arbete efter avslutad utbildning (Tham & Lynch 2014) samt att socialt 

arbete behöver se över specialiseringsfrågan (Healy & Meagher 2007). Hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet är som sagt ett försök till specialisering. Det finns även studier 

som berör kuratorer och vilken kunskap som är viktig för dem. Framme (2014) visar på att det 

psykosociala perspektivet framhålls som viktigt av kuratorer själva och Booysen och Stainforth 

(2017) menar att kuratorer behöver mer klinisk och medicinsk kompetens. Det finns således 

både idéer och förväntningar på vilken kompetens en hälso- och sjukvårdskurator behöver. 

Utifrån detta är det intressant att undersöka kunskap och kompetenser i kuratorsarbetet och mer 

specifikt vilka kunskaper och kompetenser studenter vid programmet upplever sig har stärkts 

genom utbildningen. Indirekt är detta ett sätt att undersöka vad en hälso- och 

sjukvårdskuratorlegitimation innebär i förhållande till den bredare kunskapsdiskussionen om 

vad socionomer egentligen ska basera sin yrkesutövning på. 

1.2 Syfte 

Syftet är att förstå vilken kompetens som studenter på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet 

efterfrågar i kuratorsarbetet och hur de menar att hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet 

bidrar till det 

 

1.3 Frågeställningar 

- Vilken kunskap och kompetens menar studenterna behövs och efterfrågas i 

kuratorsarbetet? 

- Vilka motiv uppger studenterna för att studera hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet? 

- Vilken kunskap och kompetens menar studenterna stärks genom hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet? 
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2. Kunskapsläget 

Litteratursökning har genomförts på Lubsearch och Google Scholar och både svensk och 

internationell forskning har eftersökts. Sökord som använts är: kurator*, kurator inom hälso- 

och sjukvård, kunskap, profession, social work in health care, counselling. Eftersom hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet är nytt i Sverige så finns det ännu inte så mycket peer-review 

forskning på detta specifika område. Bland sökresultatet fanns det många studentuppsatser som 

handlar om hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen utifrån olika ingångar. Dessa uppsatser 

har inte tagits med i följande avsnitt, däremot har deras referenslistor använts för att hitta 

relevanta studier. Dock finns det forskning som handlar om kuratorers kunskap och 

kunskapsutmaningar, liksom om professionsutövning och professionella strävanden för 

socionomer. Dessa två teman presenteras nedan var för sig. 

 

2.1 Kunskap och kunskapsutmaningar 

Både internationellt och i Sverige finns forskning som undersöker olika utmaningar för 

socionomer i allmänhet eller kuratorer i synnerhet kopplat till just den kunskap och kompetens 

de får under sin utbildning. Internationellt finns det exempelvis en australisk studie som 

efterfrågar mer egenterapi och självreflektion under utbildningen och möjligheter att identifiera 

olämpliga framtida socialarbetare (Brear et al. 2008). En nyzeeländsk studie konstaterar att 

socialarbetare som arbetar inom sjukvård är rustade med samtalsmetodik men måste utöka sin 

kliniska och medicinsk kompetens. Behovet måste dock balanseras mot bevarandet av 

samtalskompetensen (Booysen & Stainforth 2017). En amerikansk studie som undersökte 

effektiviteten av praktik för socionomstudenter kom fram till att alla kompetenser som 

undersöktes påverkades positivt av mer frekvent praktisk implementering (Fortune, Lee & 

Cavazos 2007). Resultaten i denna studie baserades på både studenters egna utvärderingar och 

handledares utvärderingar av studenterna. En annan australisk studie fokuserar på 

socialarbetare som arbetar med någon form av barnomsorg men diskuterar också frågan kring 

specialisering. De kommer fram till att i och med det sociala arbetets utveckling så förbereds 

socionomstudenter inte tillräckligt bra för interprofessionella och komplexa fält och att socialt 

arbete behöver en viss specialisering (Healy & Meagher 2007).  

 

I den svenska kontexten har bland annat Gunilla Framme (2014) undersökt psykiatrikuratorers 

bidrag i den medicinska kontexten. Kuratorerna i studien uppgav att det psykosociala 

perspektivet var viktigt för att kunna hjälpa patienter med kopplingarna mellan deras symtom 
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och deras sociala liv. Vad gäller kunskap så tyckte kuratorerna att deras egna personliga 

erfarenhet var den viktigaste källan till kunskap i deras arbete. Tham och Lynch (2014; 2019) 

fann i sin studie att svenska socionomstudenter inte upplevde sig redo för professionellt socialt 

arbete efter avslutad socionomutbildning. Det socionomstudenterna önskade mer av var praktik 

och kopplingar till fältet, då de upplevde att det var där de hade chansen att öva på sina 

professionella kompetenser. Sernbo (2019) undersöker vad som karaktäriserar socialt arbete 

inom hälso- och sjukvård. Resultaten visar att det som karaktäriserar socialt arbete inom hälso- 

och sjukvård idag är att påverka hur människor ser på sig själva och att stötta patienter och 

kollegor i svårigheter. Sernbo visar också på svårigheterna att positionera sig i förhållande till 

patienter, kollegor och organisationen.  

 

2.2 Professionsutövning och professionssträvanden 

Precis som gällande kunskap och kunskapsutmaningar finns det inom professionsutövning och 

professionssträvanden både svenska och internationella studier. I en kanadensisk studie av 

Craig och Muskat (2013) genomfördes intervjuer med fokusgrupper bestående av 

socialarbetare som arbetade på sjukhus i Kanada. Syftet med undersökningen var att låta 

socialarbetarna själva få berätta om deras yrkesroller i interprofessionella team. Utifrån detta 

fick de fram sju olika roller som var återkommande. Ett exempel på en roll som de kallade 

janitor eller vaktmästare (min översättning) innebär att utföra de mindre glamorösa 

arbetsuppgifterna utan att andra professioner visar tacksamhet eller förstår vikten av de 

arbetsuppgifterna. Abramson och Mazrahi (2003) genomförde en litteraturöversikt där de 

kollade på samarbetet inom interprofessionella team mellan läkare och kuratorer. De kom fram 

till att det finns olika typer av läkare och socialarbetare: traditional, transitional och 

transformational. De olika typerna av kuratorer och läkare samarbetar på olika sätt och har 

olika synsätt på vikten av psykosocialt arbete. Det visar på hur olika kuratorsarbetet kan vara 

beroende på arbetsplats och kollegor. En engelsk studie (Orme et al 2009) genomförde en 

utvärdering av den nya socionomutbildningen som infördes i England 2003. Utbildningen 

utökades med ett år, med ny läroplan för att öka kompetensen hos socialarbetare. En annan 

engelsk studie (Abendstern et al. 2020) undersökte kuratorers bidrag till vården i 

vuxenpsykiatrin. De kom fram till att tre aspekter påverkade detta: kuratorns uppfattning av sitt 

eget bidrag, de andra professionernas värdering av socialt arbete och ledarskap.  
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När det gäller den svenska kontexten har några studier om hur professionssträvanden och 

kunskapsutvecklingen tar sig uttryck för just kuratorer inom hälso- och sjukvården inte hittats. 

Däremot finns det flera studier som handlar om en förändrad kunskapsbas inom socialt arbete 

generellt och hur nya kunskapsformer tas in och andra tonas ner. Vissa studier fokuserar 

evidensbaserad praktik generellt (Bergmark & Lundström 2011), andra standardiserade och 

evidensbaserade metoder (Barfoed & Jacobsson 2012), eller statistik och kvantifiering (Hjärpe 

2020) vilka beskrivs få ökad betydelse för praktiken och bidra till nya sätt att både värdera och 

praktisera kunskap.  

 

I en avhandling av Suzanne Blomqvist (2009) undersöks kompetensutnyttjande i 

mångprofessionella psykiatriska team. Som del av avhandlingen genomfördes två 

undersökningar. Den första undersökningen visade att i möten med olika professioner 

diskuterades patienter främst ur ett socialt perspektiv, däremot när det kom till att fatta beslut 

angående vård eller orsaker till patienters problem var de psykologiska och fysiologiska 

perspektiven mest framträdande. I den andra undersökningen var fokus på att ta reda på varför 

mångprofessionella team har svårt att ta tillvara på olika professioners kompetenser. Detta 

gjordes genom en fokusgrupp med ett mångprofessionellt team. Resultaten visade att det var 

viktigt för mångprofessionella team att alla skulle känna sig deltagande i diskussionerna, att 

konflikter undveks och att alla är jämställda. Genom att prata om patienter ur ett socialt 

perspektiv kunde de använda sig av mer vardagligt språk. På så sätt försäkrades att alla i teamet 

förstod vad som sades. Som förklaring till att det användes mest psykiatriska termer vid 

beslutsfattande kring patienterna så blev slutsatsen att det har med hierarkier att göra. Läkare 

och psykologer ses som högstatusyrken till skillnad från sjuksköterskor, vårdare och kuratorer.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretiskt ramverk har två huvudsakliga ingångar valts: det professionsteoretiska 

begreppet semiprofession och en kunskapsmodell i socialt arbete. För det första används 

begreppet semiprofession för att på ett övergripande plan förstå de professionssträvanden som 

just socionomer har i en medicinsk kontext där de är omgärdade av andra klassiska professioner. 

För det andra används Drury Hudsons kunskapsmodell som identifierar fem mer konkreta 

former av professionell kunskap. Denna modell möjliggör en mer djupgående analys av den 

kunskapsanvändning och det kunskapsbehov som mina respondenter beskriver finns inom 
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ramen för denna professionssträvan. På så sätt kompletterar dessa två teoretiska utgångspunkter 

varandra.  

 

3.1 Semiprofession 

Professioner är de yrken som baserar sin verksamhet på forskning. Exempel på de klassiska 

professionerna är läkare, ingenjör, ekonom och arkitekt. En kort definition av dessa är att de är 

akademiskt förankrade och har hög status. Sedan finns det semiprofessioner. Brante (2009) 

beskriver semiprofessioner som kopplade till välfärdsstatens trygghet och införlivade i 

universitetsvärlden. Några exempel på vad som särskiljer en semiprofession från de klassiska 

professionerna är att de är betydligt mer styrda och har lägre självständighet gentemot politik 

och andra professioner. Semiprofessionella är också fler i antal och utbildningen för dessa är 

inte lika specialiserad som för de klassiska professionerna. Något annat som är karaktäristiskt 

för semiprofessioner är att de inte erhåller särskilt hög status eller lön. Ett speciellt distinkt drag 

för semiprofessionerna är spänningen mellan det akademiska och det praktiska arbetet. I 

samtliga semiprofessioner finns det dels personer som menar att det viktiga är att förbättra och 

öka teori- och forskningsanknytning och dels personer som menar att erfarenheten av det 

praktiska arbetet är grunden för ämnet i fråga. Som exempel på detta ger Brante (ibid.) just 

socionomer genom forskning inom socialt arbete. En socionom som arbetar inom sjukvården 

kallas kurator och arbetar i en kontext med andra professioner, till exempel läkare och 

sjuksköterskor. Framförallt läkare är exempel på en klassisk profession. Därav kan det bli en 

viss hierarki mellan den klassiska professionen och semiprofessionen. Brante (ibid.) menar att 

förhållandet mellan semiprofessioner och de klassiska professionerna inte är lineärt. Däremot 

erhåller de klassiska professionerna högst värde vad gäller lön, status och formell kunskap. 

 

3.2 Professionell kunskap 

Drury Hudson (1997) presenterar i sin artikel en modell för professionell kunskap för socialt 

arbete. Modellen eller kunskapen är uppdelad i fem kategorier: teoretisk-, empirisk- och 

procedurkunskap samt praktisk visdom och personlig kunskap. I korthet beskrivs de fem 

kategorierna som följer. 

 

Teoretisk kunskap 

Teoretisk kunskap innebär en uppsättning koncept, system eller referensramar som ger ett 

organiserat perspektiv kring ett fenomen och möjliggör för den professionella att förklara, 
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beskriva, förutse eller kontrollera omvärlden. Dessa koncept, system eller referensramar kan 

vara baserade på forskning eller sunt förnuft men Hudson (ibid.) menar att alla människor på 

något sätt verkar utifrån teori. Valet för praktikerna handlar därför inte om de ska använda en 

teori eller inte utan vilken teori de ska verka utifrån. Det finns de som menar att teori inte 

sammanlänkas med praktiken på ett effektivt sätt och att det leder till framförallt tre problem; 

socialarbetare som använder allmänna färdigheter i frånvaron av medveten användning av 

teorier, socialarbetare som lär sig en teori som de sedan försöker applicera i alla situationer och 

socialarbetare som tar delar av olika teorier och skapar en egen teori som sedan används i alla 

situationer. För att undvika dessa problem argumenterar Hudson för ett eklektiskt synsätt. Det 

innebär förmågan att vara medveten om många olika teorier för att kunna byta från en teori till 

en annan för att möta de krav som en unik situation eller klient ställer. 

 

Empirisk kunskap 

Empirisk kunskap är kunskap från forskning som på ett systematiskt sätt samlar och tolkar data 

för att dokumentera och beskriva erfarenheter, förklara händelser, förutse framtida tillstånd eller 

utvärdera resultat (Drury Hudson 1997). Att basera praktiskt arbete på empirisk kunskap hjälper 

till att minska risken för partiskhet och hjälper socialarbetare att undersöka alternativa 

förklaringar och perspektiv. Det gör även socialarbetare mer ansvariga i sitt arbete. Även om 

strikt forskningsmetodologi inte alltid är applicerbar inom socialt arbete så menar Hudson 

(ibid.) att socialarbetare inte ska helt bortse från empirisk kunskap. Istället bör fokus vara på 

alternativa ansatser som är lämpliga för att studera människor, samhällen och institutioner för 

att öka förståelsen av den sociala världen.  

 

Personlig kunskap 

De som argumenterar emot empirisk kunskap menar att tron på att kunskap bara kan komma 

från forskning leder till opersonligt socialt arbete där socialarbetaren blir en frånkopplad expert. 

Som motsättning till det finns den personliga kunskapen som Drury Hudson (ibid.) delar upp i 

tre former; kulturell kunskap, intuitiv kunskap och sunt förnuft. Intuitiv kunskap beskrivs som 

en spontan process som baseras på instinkt eller känsla. Socialt arbete betonar människors unika 

förmåga för självreflektion. Inbyggt i det perspektivet finns vikten av att förstå saker som 

känslor, värderingar och tro, och det kan endast förstås genom mellanmänsklig interaktion 

(ibid.).  
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Den andra formen av personlig kunskap är kulturell kunskap. Kulturell kunskap kommer från 

en kollektiv mening och delade erfarenheter hos en grupp av människor. Vår förståelse av 

världen är inte enbart baserat på fakta och observationer utan även på språk och kultur. Kulturell 

kunskap kan beskrivas som en form av gruppkunskap som hjälper oss att hitta struktur och 

mening i livet och händelser. Eftersom människor tillhör både större och mindre grupper så är 

varje individs upplevelse av kulturell kunskap unik. Den tredje formen, sunt förnuft, beskrivs 

som att se, tro och interagera utifrån riktlinjer om vad som är socialt accepterat. 

Sammanfattningsvis beskrivs personlig kunskap som kunskap som betonar det subjektiva i det 

sociala arbetets praktik. Motståndare till personlig kunskap som grund för det sociala arbetets 

praktik menar att det försvårar att upprätthålla en standard av konsekvens och ansvarstagande 

och att praktiken blir allt för individualiserad. 

 

Praktisk visdom 

Praktisk visdom definieras av Drury Hudson (1997) som kunskap från praktiskt socialt arbete. 

Denna kunskap formas genom att arbeta med flera fall med liknande problem. Alternativt 

genom arbete med olika problem vars olika aspekter går att överföra på liknande problem för 

att förstå dessa. Socialarbetare internaliserar de aspekter av sina erfarenheter som har visat sig 

vara lyckade. Det blir sedan principer eller tekniker som används i det praktiska arbetet för att 

få nöjda klienter. Praktisk visdom utvecklas genom konsultation och handledning av erfarna 

socialarbetare. Ett problem med praktisk visdom är att den kan vara specifik för en viss situation 

eller kontext och därför kanske inte är direkt överförbar på en annan situation. Praktisk visdom 

blir sällan nedskrivet. Istället lärs det ut mellan socialarbetare via workshops, handledning eller 

konsultation. På så sätt blir denna kunskap svåråtkomlig för många (ibid.).  

 

Procedurkunskap 

Procedurkunskap är kunskap om den organisatoriska, lagstiftande eller politiska kontext som 

socialt arbete finns inom. Dessa olika kontexter påverkar vilken typ av kunskap och praktik 

som socialarbetare använder. Organisationen påverkar till exempel hur problem är definierade 

och vilka interventioner som används. En svårighet med att förlita sig för mycket på 

procedurkunskap är att det kan resultera i en strikt praktik som inte tar hänsyn till individers 

behov och unika omständigheter (ibid.). 

 

Dessa fem kategorier bildar och bidrar tillsammans till professionell kunskap som Drury 

Hudson (ibid.) beskriver som följer. Den ackumulerade informationen eller förståelsen som 
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härrör från teori, forskning, praktik eller erfarenheter som anses bidra till professionens 

förståelse för sitt arbete och som fungerar som en vägledning för dess praktik. Det finns en viss 

överlappning mellan de fem kategorierna men forskning har visat att vissa kunskapsformer 

används mer än andra och därför är det användbart att skilja på dem. De kunskapsformer som 

socialarbetare främst baserar sin praktik på är praktisk visdom, procedurkunskap och det sociala 

arbetets värderingar. Teoretisk och empirisk kunskap används sällan som grund för beslut i det 

praktiska arbetet. Detta överensstämmer med det som beskrivits som semiprofessioner (Brante 

2009) jämfört med de klassiska professionerna med tanke på kopplingen mellan typ av kunskap 

och graden av självständighet i förhållande till angränsande professioner, status och politik. 

 

4. Metod 

I detta kapitel presenteras val av metod, metodologisk ansats och urvalsprincip. Här beskrivs 

även intervjuguiden och intervjuernas genomförande beskrivas. Därefter kommer 

tillvägagångssättet vid databearbetning och analys redogöras för samt studiens tillförlitlighet 

vad gäller autenticitet, pålitlighet och träffsäkerhet. Till sist redogörs det för de forskningsetiska 

principerna som använts.  

 

4.1 Metodologisk ansats 

Intresset för denna studie ligger i att undersöka studenter vid hälso- och sjuvårdsprogrammets 

upplevelser och perspektiv på kompetens och kunskap inom kuratorsyrket. Därför har en 

kvalitativ ansats valts. I studien har ett abduktivt arbetssätt tillämpats på så sätt att teorin har 

hjälpt till att forma intervjuguiden och sedan har teorin använts för att tolka empirin. Samtidigt 

har empirin använts för att nyansera och utveckla teorin, eller identifiera kunskapsområden som 

den valda teorin inte täcker. Genom den abduktiva ansatsen har arbetet med studien kunnat 

pendla mellan inläsning av teori och tidigare forskning och analys av det empiriska materialet. 

Dessa moment har informerat varandra och sakta har resultat tagit form (Dellgran & Höjer 

2003). Denna beskrivning är ett av flera sätt att tolka abduktion och just denna tolkning har 

valts för nuvarande studie. Jag har här inspirerats av det som Atkinson (2014) kallar för 

etnografisk abduktion som alltså berör en pendling mellan forskningsprocessens olika delar. 

Utifrån ovan beskrivna utgångspunkter föll också valet av metod på kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer. Med öppna frågor kan de områden som studien intresserar sig av 

utforskas och utifrån intervjupersonernas svar kan det komma upp ny information som är av 

intresse (Kvale 2014).  
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4.2 Urval 

För den här studien har det genomförts fyra intervjuer med studenter vid hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet vid Lunds Universitet. Det skickades ut en förfrågan till 

studenterna via programansvarig på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Genom 

förfrågan ställde tre personer upp på intervju och respondenterna ombads fråga personer i 

klassen om de ville ställa upp. På så sätt anmälde sig en fjärde intervjuperson. Det är därmed 

ett i första hand strategiskt urval, och i andra hand ett snöbollsurval, som tillämpats vid 

rekrytering av respondenter (Bryman 2018). Inom ramen för det strategiska urvalet har 

kriterierna varit att respondenten läser på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. På grund 

av att enbart fyra personer ville ställa upp på intervju behövdes det inte göras något 

lämplighetsurval gällande intervjupersonerna (Lind 2019). Rekryteringen landade slutligen i 

följande fyra intervjuer: 

 

Benämning Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 Intervjuperson 4 

Erfarenhet av 

kuratorsyrket 

Praktik på 

cancerhabilitering 

Praktik på 

vårdcentral 

Praktik inom 

psykiatri 

öppenvård 

Praktik på 

vårdcentral 

Övrig 

erfarenhet 

3 år inom 

socialtjänst 

2 år inom 

socialtjänst 

2 år inom 

socialtjänst 

3 år inom 

socialtjänst och 

på stödboende 

 

4.3 Intervjuguide 

Utifrån studiens frågeställning formulerades frågor på relevanta områden i en semi-strukturerad 

intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden innehöll, utöver bakgrundsfrågor kring 

arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund, tre teman. Dessa teman var kunskapsanvändning 

i vardagsarbetet, kunskapsluckor och efterfrågad kunskap och hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet. Frågorna var öppna med möjlighet till följdfrågor för att 

intervjupersonerna inte skulle påverkas av de teoretiska utgångspunkter som studien har och 

istället kunna svara fritt utifrån de teman som togs upp. Anledningen till att använda en semi-

strukturerad intervjuguide är att det ger möjlighet till att utveckla svaren samtidigt som 

intervjun kan hålla sig till vissa teman som är gemensamma i alla intervjuer. Detta har med 

studiens kvalitét att göra, mer om det följer i avsnitt 4.6  
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4.4 Intervjuernas genomförande 

På grund av pågående pandemi genomfördes intervjuerna via Zoom. Inledningsvis 

presenterades studiens syfte samt information om frivillighet, konfidentialitet och anonymitet. 

Samtliga intervjuer spelades in som ljudfil efter att intervjupersonerna gett sitt samtycke till 

detta. Utöver frågorna i intervjuguiden lämnades utrymme för att ställa följdfrågor kring saker 

som var intressanta för studien. Efter varje intervju genomfördes en transkribering för att 

underlätta bearbetning och analys. Nackdelar med att genomföra intervjun på zoom kan vara 

att det blir opersonligt eftersom det fysiska mötet uteblir och till exempel kroppsspråk inte blir 

lika tydligt. En annan aspekt är tekniska bekymmer med inspelning, internetuppkoppling och 

ljudkvalité. I denna studie uppkom det bara en intervju som stördes av tekniska bekymmer men 

det påverkade inte kvalitén i stort. Fördelar med intervju på distans upplevdes vara att det är 

mer flexibelt och att intervjupersonerna tyckte det var smidigt att ställa upp eftersom de kunde 

sitta hemma. Det blev inte lika tidskrävande för dem som att ta sig till en bestämd plats för att 

genomföra intervjun. 

 

4.5 Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades för att strukturera materialet inför analysprocessen. Upprepningar 

som till exempel ”mm” och ”ehm” samt även emotionella uttryck som skratt och suckar valdes 

att inte tas med. Anledningen till detta var för att studien inte syftar till att göra en detaljerad 

språklig analys där detta lämpar sig att skriva ut (Kvale 2014). Efter detta tillämpades en 

tematisk kodning av materialet utifrån vissa på förhand identifierade teman, som finns i 

intervjuguiden och beskrivs i avsnitt 4.3. Efter flera genomläsningar av materialet uppstod nya 

teman som uppmärksammades och tas upp i kapitel 5. Utifrån det abduktiva förhållningssättet 

som valts att arbeta genom, var det ett aktivt val att inte vara för låst vid de på förhand 

identifierade teman utan vara öppen för vad empirin innehöll. Drury Hudsons (1997) 

kunskapsmodell användes i utformningen av intervjuguiden och i arbetet med det insamlade 

materialet framkom tema kring professionssträvande vilket ledde till aktualiseringen av 

begreppet semiprofession (Brante 2009) i teoretiska utgångspunkter. I arbetet med bearbetning  

av empirin varvades inläsning av empiri med inläsning av teoretiska utgångspunkter. På så sätt 

underlättades utformningen av teman.  I analysarbetet användes teorin och olika teoretiska 

begrepp som stöd i resonemang kring empirin.   
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4.6 Metoddiskussion 

För att försöka mäta kvalitén på en kvalitativ undersökning används bland annat begreppen 

autenticitet, pålitlighet och träffsäkerhet. Autenticitet avser empirins äkthet, att informationen 

har återgetts på ett korrekt sätt (Lind 2019). Autenticiteten i denna studie har eftersträvats 

genom att intervjuerna spelades in och transkriberades. Pålitlighet syftar till att arbetet med 

studien genomförs på ett korrekt sätt och att utomstående ska kunna bedöma de 

tillvägagångssätt som använts. Pålitlighet i denna studie har försökts påvisas genom en 

noggrann beskrivning av tillvägagångssättet. Till sist, träffsäkerheten som innebär att empirin 

ger relevant kunskap om det som studien syftar till att undersöka. Eftersom intervjuguiden 

delades upp i teman kopplat till studiens frågeställning går det att anta att träffsäkerheten bör 

vara relativt hög. Något som skulle kunna dra ner träffsäkerheten något är om frågorna i 

intervjuerna varit för öppna så att intervjupersonerna har fått styra intervjun för mycket. Så 

bedöms dock inte fallet vara. 

 

Övriga kvalitetskriterier för intervjustudier som bland annat Kvale (2014) tar upp, och som har 

beaktats i studien är att 1) Intervjuerna innehåller flera spontana, rika, specifika och relevanta 

svar från intervjupersonen. 2) Fördelningen i samtalet är korta intervjufrågor och längre 

intervjusvar. 3) Att flertalet följdfrågor och förtydliganden efterfrågats under intervjuerna, på 

så sätt har tolkningarna av intervjupersonens svar under intervjuns lopp kunnat verifieras. 4) 

Under analysfasen har datan på flera sätt ”rapporterat sig själv” (Kvale 2014, s. 206) vilket 

innebär att empirin har varit tydlig och inte krävt ytterligare förklaringar. Det har delvis på 

grund av detta varit enkelt att skapa tydliga teman. Ytterligare anledningar till detta är dels de 

semistrukturerade intervjuerna som var utformad med på förhand identifierade teman och dels 

att det fanns en samstämmighet i intervjupersonernas svar. Även om det fanns nyansskillnader 

i empirin så hade intervjupersonerna en liknande bild av kuratorsarbete och kunskapsformer. 

Detta underlättade arbetet med att skapa teman och dra slutsatser utifrån empirin. Jag har haft 

en viss förförståelse eller idéer kring vad  resultaten skulle vara men trots detta  har jag varit 

öppen för empirin och inte låtit min förförståelse påverka resultaten. Ett exempel på detta är att 

jag trodde att resultaten kring studenternas motiv till att läsa hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet skulle vara grundat i ett tydligt kunskapsbehov. Resultaten 

överraskade mig och visade att studenterna hade andra motiv vilka presenteras i kapitel 5. Så 

trots min förförståelse kring studenternas motiv så har det inte färgat resultaten i denna studie.  
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Första punkten i listan är inget jag som intervjuare kan påverka så mycket mer än att ställa 

relevanta frågor. Andra punkten gäller korta frågor och längre svar vilket har präglat 

intervjuerna i denna studie. Intervjufrågornas formulering har tagits upp mer omfattande i 4.3. 

I intervjuerna har eventuellt otydliga svar försökt klargöras och tolkningar verifieras utan att 

påverka intervjupersonen.  

 

4.7 Forskningsetiska övervägande 

Studien är baserad på de forskningsetiska riktlinjerna inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (u.å) tagit fram. Riktlinjerna är 

uppdelade i fyra huvudkrav, de så kallade individskyddskraven.  

 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska informeras om studiens syfte och att 

deras deltagande är frivilligt samt att de kan avbryta sin medverkan. Detta krav uppfylls dels i 

förfrågan där studiens syfte beskrivs och dels i inledningen av intervjun där de informeras om 

syfte, frivillighet och att de uppgifter som lämnas enbart kommer användas till denna studie. 

Därefter får intervjupersonerna lämna sitt samtycke till att delta i studien vilket i sin tur 

uppfyller samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att endast jag har tillgång 

till inspelningarna och transkriberingarna. Utöver detta har intervjuerna endast spelats in som 

ljudfil för att göra det mer bekvämt för intervjupersonerna. I urvalsprocessen kontaktades 

respondenterna via programansvarig på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. 

Programansvarig vidarebefordra förfrågan om deltagande i studien och tog även upp det på ett 

seminarium. Respondenterna hörde sedan av sig till mig för att anmäla intresse vilket innebär 

att programansvarig inte vet vem som har valt att ställa upp på intervjuer. Något som ytterligare 

stärker konfidentialiteten. I transkriberingsarbetet har uppgifter som intervjupersonerna lämnat 

som kan kopplas till dem avidentifierats. Uppgifter om enskilda personer som samlats in i denna 

studie används endast till denna studie och kommer därefter raderas, därmed är nyttjandekravet 

uppfyllt. 

 

5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras först intervjupersonerna och sedan resultatet av studien i form av 

en analys av empirin kopplat till kunskapsläget och de valda teoretiska perspektiven. De teman 

som analysen är uppbyggd kring följer studiens frågeställningar på följande sätt: Det första 

temat Kuratorsarbetets kunskapskärna är som det framgår av rubriken kopplad till den första 
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frågeställningen om vilken kunskap och kompetens som efterfrågas i kuratorsarbetet. Temat 

syftar till att få en förståelse för arbetets grundläggande förutsättningar när det kommer till 

kunskapsanvändande, som en utgångspunkt för att förstå den fortsatta analysen om 

kunskapssträvanden. Följande tema Inträdesbiljett och professionssträvan syftar till att besvara 

den andra frågeställningen om vilka kunskapsrelaterade motiv som finns bakom valet att läsa 

vidare på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Slutligen identifierar två påföljande teman 

Stärkt kunskap och Specialiseringens begränsningar svar på den tredje frågeställningen om 

vilken kunskap som stärks (och inte stärkts) genom hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet.  

 

5.1 Intervjupersonerna 

Av de fyra intervjupersonerna hade ingen tidigare erfarenhet av att arbeta som kurator inom 

hälso- och sjukvård och baserade därför sina svar på erfarenheten från praktiken under hälso- 

och sjukvårdskuratorsprogrammet. Samtliga intervjupersoner hade arbetslivserfarenhet från 

socialtjänst men uttryckte en önskan om att arbeta som kurator i framtiden. Samtliga fyra 

intervjupersoner hade socionomexamen och en av de fyra intervjupersonerna hade 

vidareutbildning inom sexologi.  

 

5.2 Kuratorsarbetets kunskapskärna 

Intervjupersonerna uttryckte liknande idéer om kuratorns kunskapskärna, vilka kan 

sammanfattas som följande fyra områden: bredd och flexibilitet, helhetsperspektiv och 

psykosocialt perspektiv, viss avdelningsspecifik (ofta medicinsk) kunskap och slutligen 

kompetens i samtalsmetodik. Till att börja med lyfte intervjupersonerna fram den breda 

kunskap de behöver ha och det flexibla förhållningsätt de behöver inta för att anpassa sig efter 

patienternas behov. Det handlar om några olika kompetensområden som kuratorn behöver 

kunna plocka fram i olika sammanhang. Arbetsuppgifter som togs upp var att både hålla samtal, 

samverka med andra professioner och att hänvisa till olika myndigheter och samhällsinstanser 

som kan tillgodose patienternas behov. Några menade att kunskap om lagstiftning som hälso- 

och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen var särskilt viktig medan andra särskilt tryckte 

på samtalsmetodiken. Detta visar på kuratorsarbetets bredd. En intervjuperson beskrev 

arbetsuppgifterna som följer. 

 

I de stödjande samtalen så kan det ju se väldigt olika ut. Det kan ju vara med fokus 

på hur man hanterar saker i vardagen eller hur man kan bemöta sina känslor och 
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tankar. Det blir jättebrett, det blir ju vad patienten vill jobba med. Och sen är det 

stödja kollegor, alltså sjuksköterskor och läkare som behöver råd om det 

psykosociala perspektivet. (Intervju med intervjuperson 1) 

 

Denna beskrivning stämmer väl överens med det som Sernbo (2019) menar karaktäriserar 

socialt arbete inom hälso- och sjukvård idag: att påverka hur människor ser på sig själva och 

sina problem samt att hjälpa och stötta både patienter och kollegor i svårigheter. Dessutom, 

trots att alla intervjupersoner beskrev liknande variation i arbetsuppgifter så påpekade flera av 

dem att det kan se väldigt olika ut beroende på var man arbetar. De påpekade att det fanns en 

bredd inom kuratorsarbetet som kunde göra det svårt att generalisera kuratorns arbetsuppgifter.  

 

Nära kopplat till det breda uppdraget uttrycker samtliga intervjupersoner att en viktig del är 

helhetsperspektivet som de har med sig från socionomutbildningen samt det psykosociala 

perspektivet.  

 

… men nog främst det psykosociala perspektivet som man kan kalla som 

helhetsbilden eller helhetsperspektivet, att man ser hela patienten och inte bara 

det medicinska. (Intervju med intervjuperson 2) 

 

Framme (2014) är också inne på att det psykosociala perspektivet är mycket viktigt för 

kuratorer. Denna typ av kunskap är lite svårplacerad i Drury Hudsons (1997) kunskapsteori. 

Det kan, precis som samtalsmetodiken, både röra sig om teoretisk och praktisk kunskap 

eftersom det är ett perspektiv studenterna får med sig från skolan teoretiskt och som de sedan 

ska försöka omsätta och använda sig av i praktiken. Det kan tänkas att det utifrån ett från början 

teoretiskt perspektiv utarbetas och utvecklas till ett mer praktiskt verktyg. 

 

Utöver detta så tar intervjupersonerna upp att en kurator inte kan stanna vid ett 

helhetsperspektiv, utan beroende på den problematik man arbetar med på varje arbetsplats 

måste även en viss specifik kunskap tillägnas. Intervjupersonerna nämner olika kunskaper som 

de anser vara viktiga utifrån sina erfarenheter från praktikplatserna. En intervjuperson som haft 

sin praktik på en mottagning för en specifik diagnos uttrycker att kunskap kring den diagnosen 

var viktig och att en viss medicinsk kunskap kan vara användbart för kuratorer. Exempel på 

detta som ges i intervjuerna är cancerhabilitering och en ADHD-avdelning där 

intervjupersonerna efterfrågar mer specifik kunskap. 
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Kompetens i att hålla olika former av samtal var slutligen det mest framträdande 

kunskapsområdet som lyftes fram, och något som spänner över alla arbetsuppgifter i det breda 

uppdraget. En av intervjupersonerna beskrev det som att ”det absolut främsta är ju samtal, både 

behandlande och stödsamtal”. Det är också på detta område som intervjuerna kommer att 

handla om behov av vidareutbildning bortom koppling till hälso- och 

sjukvårdskuratorsutbildningen, utan till den sedan länge etablerade Steg-1 utbildningen. Andra 

intervjupersoner tycker också att kompetens inom exempelvis KBT kan hjälpa en att kunna 

bemöta flera olika människor i behandlande samtal. En intervjuperson påpekar att det kan vara 

viktigt med kunskaper inom kognitiv-beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk terapi (PDT). 

 

Någon form av KBT eller PDT är viktigt, jag tror det är viktigt. Det är någonting 

jag kan känna att jag saknar när jag pratar med patienter, att jag hade önskat att 

jag hade haft någon form av steg-1 kanske... (Intervju med intervjuperson 4) 

 

Att intervjupersonen här ger uttryck för en kompetens som innebär en ytterligare specialisering 

inom samtalsmetodik, här i form av specifika terapiformer, samtidigt som detta beskrivs som 

yrkets kärna, kan tolkas utifrån begreppet semiprofession (Brante 2009). Socionomerna har 

alltså inte från början samma specialiserade utbildning som de klassiska professionerna. Det 

kan ses som ett försök att närma sig de klassiska professionerna och den status de har. Den 

professionssträvan uttrycktes även på andra sätt också och det tas upp senare i detta kapitel. 

Steg-1 har varit den primära och är fortfarande den vanligaste vidareutbildningen för kuratorer. 

En annan intervjuperson vittnar om att arbetsgivare fortfarande ser så på saken.  Hen sa ”jag 

tycker nu senaste terminen har jag ju börjat söka jobb och det är ju mycket att folk vill ha steg-

1 utbildade socionomer främst…”. Detta tyder alternativt på att arbetsgivare inte är införstådda 

med vad den här utbildningen är och är tänkt att bidra med. Eller kan det betyda att steg-1 

utbildningen eventuellt fortfarande värderas högre än hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet 

av arbetsgivare.  

 

Sammantaget stämmer intervjupersonernas svar någorlunda överens med tidigare studier om 

att det psykosociala perspektivets vikt (Framme 2014) och att en viss medicinsk kunskap kan 

vara användbar (Booysen & Stainforth 2017). Kopplat till Drury Hudsons (1997) modell så ger 

intervjupersonerna uttryck för teoretisk kunskap i form av samtalsmetodik och 

procedurkunskap i form av lagstiftning. Samtalsmetodiken som ges uttryck för kan också ses 

som praktisk visdom då det också handlar om att faktiskt hålla i samtal och känna sig bekväm 
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i det. Helhetsperspektivet som flera av intervjupersonerna pratar om är svårt att placera in i 

Drury Hudsons kunskapsteori. Det skulle kunna ses som en form av teoretisk eller empirisk 

kunskap då de menar att det är ett perspektiv eller kunskap som de fått med sig från 

socionomutbildningen. Det kan också vara en form av personlig kunskap som baseras på 

instinkt och känsla. Eller så är det en form av kunskap som inte fångas in i Drury Hudsons 

(ibid.) teori om professionell kunskap. De kunskapsformer som intervjupersonerna upplevde 

som viktiga var främst teoretisk kunskap, procedurkunskap och praktisk visdom. Det fanns en 

avsaknad av empirisk kunskap, något som Drury Hudson skriver är vanligt. De gav också 

uttryck för en form av specialiserad kontextkunskap, kunskap som är specifik för den 

arbetsplats kuratorn arbetar på. Det var framförallt medicinsk kunskap som ansågs vara viktig 

för att kunna bemöta patienter med specifika diagnoser eller sjukdomar. 

 

Vad gäller intervjupersonernas upplevelse av andra professioners värdering av kuratorns 

kompetenser så framkom det ganska tvetydiga svar. Å ena sidan sades det att kuratorn, i 

intervjupersonernas upplevelse, värderades högt för sin kunskap och att de upplevde att det 

psykosociala perspektivet behövdes och uppskattades i den medicinska kontexten. Å andra 

sidan visade det sig att flera av intervjupersonerna gav uttryck för att kollegor inom andra 

professioner inte har en fullständig uppfattning av vad kuratorn ska göra för något. Här följer 

två citat som visar på det. 

 

Många kanske inte riktigt förstår vad kuratorn gör, eller vissa kanske inte förstår 

det, liksom att vissa kanske inte förstår att en kurator kan jobba behandlande till 

exempel. (Intervju med intervjuperson 4) 

 

Jag vet att på andra arbetsplatser kan det vara så att andra professioner kanske inte 

riktigt vet vad kuratorn gör. Att det är lite såhär, men vad använder vi kuratorn 

till, när ska kuratorn kopplas in. (Intervju med intervjuperson 1) 

 

I båda citaten framkommer tydligt det som Brante (2009) menar utmärker en semiprofession, 

nämligen en oklar kunskapskärna, här uttryckt genom formuleringar som ”andra inte vet” eller 

”andra professioner inte vet”. Två av intervjupersonerna nämnde också att detta kan resultera i 

att kuratorn till och med kan ses som en ”slasktratt” eller ”papperskorg” för de mindre roliga 

uppgifterna. Det kan tolkas som rollen janitor som berörs i studie av Craig och Muskat (2013), 

alltså någon som utför de mindre glamorösa uppgifterna. Abendstern et al. (2020) visade också 
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på att kollegors värdering av socialt arbete påverkar kuratorns bidrag i den medicinska 

kontexten. Det är dock svårt att dra några tydliga slutsatser kring detta i denna studie då svaren 

varit tvetydiga. Det finns alltså en bild hos intervjupersonerna av att kuratorn värderas högt av 

andra professioner men att de samtidigt inte vet vad kuratorns roll är. 

 

5.3 Inträdesbiljett och professionssträvan 

Detta tema behandlar de motiv eller skäl som intervjupersonerna hade för att gå hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet. Svaren på denna fråga handlade överraskande nog inte om 

ökade eller mer detaljerade färdigheter på de kunskapsområden som illustrerats ovan, det vill 

säga den kompetens de beskriver faktiskt behövs i det vardagliga arbetet. Några av 

intervjupersonerna uppgav förvisso att de upplevde vissa kunskapsluckor kopplat till 

kuratorsarbete efter socionomprogrammet, vilka kan vara skäl för vidareutbildning. 

Kunskapsluckorna de nämnde innefattade främst kompetens i samtalsmetodik och lagstiftning. 

En av intervjupersonerna sade exempelvis angående kunskapsluckor så här: ”det var ju det här 

med HSL (Hälso- och sjukvårdslagstiftningen)… Och mycket om kris, copingstrategier, 

samtalsmetodik”. Det som istället visat sig vara främsta skälet för intervjupersonerna att läsa 

hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet har varit av en mer symbolisk betydelse. Det är en 

kunskap som snarare kan beskrivas som viktig för att den är formaliserad. I grunden uttryckte 

intervjupersonerna att de i framtiden vill arbeta mer med behandling eller samtal än vad de gjort 

på tidigare arbetsplatser, därmed ett intresse för kuratorsarbete. Skälen som angavs var således 

att få in en fot på arbetsmarknaden som kurator, öka chanserna att få jobb som kurator, att det 

var spännande med en ny utbildning samt att det ledde till att man blir kurator. 

 

Det blir lite mer liksom jag får en legitimation, jag blir kurator och det känns som 

det är svårt att komma in i det yrket om man då inte har haft tur att ha sin praktik, 

sin VFU, som kurator… och det blir väl ett sätt att specialisera sig lite också för 

att som socionom är det ju mycket, det är ganska brett och man är lite så generalist 

medan som kurator blir det lite mer specialist, just inom det. (Intervju med 

intervjuperson 1) 

 

Utifrån detta kan följande fråga ställas: handlar det om faktiska kunskapsluckor eller om status 

och trygghet? Det som framkommit i denna studie pekar på att de främsta skälen till att söka 

hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet har handlat mer om status och trygghet. Det tydliga 
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kunskapsbehov som framkom hos personerna som intervjuades var sekundära i förhållande till 

att göra sig mer attraktiv för anställning som kurator och att kunna känna sig mer trygg i 

kuratorsarbetet.  

 

Ett annat skäl för att söka kuratorsutbildningen handlade inte heller om kunskap per se, utan 

om att öka kuratorsrollens status inom sjukvården. I citatet ovan tas begreppet specialisering 

upp, och kopplat till begreppet semiprofession (Brante 2009) som redan tagits upp, så ses just 

specialisering som en skillnad mellan semiprofessionerna och de klassiska professionerna. 

Detta kan tolkas som strävan efter mer status gentemot de andra professionerna. En av 

intervjupersonerna tar upp just detta kopplat till legitimationen. 

 

…så hoppas man ju på en förändring, att det psykosociala perspektivet blir lite 

viktigare och att kuratorn ska bära det ansvaret lite. Få lite högre status i 

förhållande till de andra. (Intervju med intervjuperson 2) 

 

Detta citat tillsammans med tidigare uttalande om att ”bli kurator” och att ”få legitimation” 

tolkas som att utbildningen förväntas ge något mer än bara kunskap i hur arbetsuppgifterna 

utförs. Utifrån intervjupersonernas upplevelse gör den en till kurator. Utbildningen bidrar med 

en tydlighet som intervjupersonerna hoppas stärka professionen kuratorer. Motivationen för att 

söka utbildningen grundar sig inte i ett konkret kunskapsbehov utan handlar mer om att komma 

in på arbetsmarknaden och kunna känna sig kvalificerad och trygg i rollen som kurator. Den 

syftar inte enbart till att hjälpa studenterna att lösa uppgifter bättre utan den ger möjlighet till 

ett jobb och status gentemot andra professioner.  

 

Ett tredje skäl för vidareutbildning och vad programmet bidrar med för studenterna är att sätta 

ord på vad de gör. 

 

Vi har pratat mycket om counselling och det är ju på något sätt att sätta ett ord på 

lite vad kuratorer gör i samtal… och ibland kan det kännas så flummigt och 

svävande så det är skönt att hitta ord för det så man på något sätt kan landa i att 

det är detta jag gör liksom. För inom psykiatrin och hälso- och sjukvården överlag 

så blir det så oerhört medicinskt, så det är bra att man har det helhetsperspektivet 

som socionom som man har med sig. Och det behövde jag nästan lite påminnas 
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om att juste, det är ju detta som är unikt med att vara socionom. Så det har vi 

verkligen fått under utbildningen. (Intervju med intervjuperson 3) 

 

Detta kan tolkas som att genom att sätta ord på det en hälso- och sjukvårdskurator gör kan 

kuratorn känna sig tryggare i sin profession. Detta visar också på att det finns ett behov av att 

sätta ord på vad det är för arbete som utförs och att det behovet kan fyllas av utbildningen. 

Vanligtvis arbetar hälso- och sjukvårdskuratorer nära de klassiska professionerna, till exempel 

läkare (Brante 2009). Intervjupersonerna tar upp att det finns en viss hierarki och att de i vissa 

fall behövt försvara varför en legitimation behövs och varför den utbildningen de går är 

nödvändig. På så sätt bidrar utbildningen till att kuratorerna som går den känner sig stärkta i sin 

profession genom att de kan sätta ord på vad de bidrar med. Följande citat visar på ett liknande 

tankesätt kring vad utbildningen ska bidra med. ”Man påverkar verkligen andras liv och hur de 

ser på sig själva och sin omgivning, och det känns skönt att kunna ha en utbildning bakom sig 

och veta att jag inte är helt ute och cyklar här.” Intervjupersonen är ute efter att utbildningen 

ska bidra med trygghet i sig själv. Det specificeras inte om det är kunskapen i sig som ska ge 

trygghet eller den mer symboliska betydelsen i utbildningen. Ytterligare ett motiv för att söka 

till hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet var att det skulle vara en ”mjuk övergång in i den 

medicinska världen” och för att ”inte börja på noll”.  

 

Praktiken som utbildningen innehåller var också en aspekt som lockade till hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet. Följande citat visar på det: ”Att det var praktik kombinerat med 

teori och det lockade jättemycket att få kunskap via skolan men sen också ut och praktisera det 

samtidigt”. Eftersom en stor del av motivationen för att gå programmet var att få in en fot på 

arbetsmarknaden är det inte förvånande att just praktiken lockade. Praktiken är en stor möjlighet 

att komma in på arbetsmarknaden som en av intervjupersonerna berättar: ”Jag hade 

klasskompisar (på socionomprogrammet) som fick praktikplats som kurator och då fick de in 

en fot den vägen men annars känns det som rätt svårt att komma in, liksom i kuratorsyrket.” 

Något annat som var intressant att ta upp inom ramen för detta tema var att samtliga 

intervjupersoner sa att de sökte in till programmet utan att ha några förhoppningar att komma 

in. Detta på grund av att urvalet för hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet ska ta hänsyn till 

arbetslivserfarenhet. Eftersom ingen av intervjupersonerna hade någon tidigare erfarenhet av 

att arbeta som kurator så sökte de in på chans. De uppgav att de blev förvånade men glada när 

de faktiskt kom in på utbildningen. 
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5.4 Stärkta kunskaper och kompetenser 

När det kom till frågan om vilken kunskap som stärkts hos intervjupersonerna under 

utbildningens gång så gavs lite olika svar. Till att börja med så upplevde ett par av 

intervjupersonerna att utbildningen innebar en uppfräschning av kunskaper som de lärt sig på 

socionomprogrammet. Det gällde till exempel viss lagstiftning och helhetsperspektivet. I övrigt 

så var samtalsmetodiken något som flera personer tog upp, det psykosociala perspektivet och 

vikten av det inom den medicinska världen togs också upp. Dessa tolkas som teoretisk kunskap 

i Drury Hudsons (1997) kunskapsteori, alltså teorier eller koncept som går att applicera i det 

praktiska arbetet. Exempel på procedurkunskap som stärkts togs också upp i form av kunskap 

om relevant lagstiftning och organisationer. En av intervjupersonerna tog upp att hen hade haft 

en personlig utveckling. ”Jag är ju verkligen fått utmana mig själv på praktiken, saker som har 

känts lite läskiga eller obehagliga att som ny och då är det ju en personlig utveckling”. Detta 

kan tolkas som både personlig kunskap och praktisk visdom. Personlig kunskap innefattar bland 

annat intuitiv kunskap som är en spontan process som baseras på instinkt eller känsla och 

bygger även på självreflektion. Det går också att tolka som praktisk visdom då det som beskrivs 

av intervjupersonen är att hen utmanat sig själv i det praktiska arbetet och genom det känner 

sig mer trygg. Den personliga kunskapen kan byggas upp genom erfarenhet, alltså genom 

praktisk visdom. Drury Hudson (ibid.) skriver själv att det finns en viss överlappning mellan 

de olika kategorierna av kunskap och det påvisas i exemplet ovan. 

 

Gällande vilken del av hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet som varit viktigast i deras 

kunskapsutveckling så var svaren mer samstämmiga. Samtliga intervjupersoner uppgav att 

praktiken var den viktigaste delen för kunskapsutveckling. En intervjuperson svarade så här 

”alltså jag måste ju säga praktiken faktiskt för det är mycket man lär sig på praktiken som man 

inte kan läsa sig till”. Vidare benämner intervjupersonen detta som ”tyst kunskap” och något 

som ”min handledare gör utan att tänka på det”. En annan intervjuperson belyser också detta i 

följande citat. 

 

Nu har jag läst mig till kunskap och ibland när jag berättar för min handledare om 

det som vi höll på med på kursen så kanske hon inte riktigt hängde med i de 

termerna som jag pratar i. Men hon hade ändå kunskapen när jag förklarade vad 

det var för någonting, att hon satt på en annan typ av kunskap och hade med sig 

det mer i ryggmärgen på något sätt. (Intervju med intervjuperson 2) 
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Den tysta kunskapen som beskrivs kan också tolkas som en kombination mellan praktisk 

visdom och personlig kunskap (Drury Hudson 1997). Det visar också på att innehållet i den 

teoretiska kunskapen som studenterna får med sig kan vara liknande innehållet i en erfaren 

kurators praktiska eller personliga kunskap. Det kan beskrivas som att det finns olika vägar till 

samma eller liknande kunskap. Gränserna mellan de olika kunskapskategorierna är som sagt 

inte helt tydliga vilket påvisas här.  

Två av intervjupersonerna menade att kombinationen mellan teori och praktik har varit särskilt 

viktig. Det beskrevs som att allting ”föll på plats” i praktiken. Det stämmer väl överens med 

den amerikanska studie som menade att mer frekvent praktisk implementering hade en positiv 

inverkan på kompetenser (Fortune, Lee & Cavazos 2007). Även kompetens kring samtal 

generellt lyftes upp som något som stärkts genom praktiken och genom en kurs i 

samtalsmetodik under utbildningen. Det blir här en kombination av praktisk och teoretisk 

kunskap. 

 

Övriga kunskaper som lyftes fram av intervjupersonerna som stärkta var att hålla i SIP-möte, 

kartläggande samtal, att skriva i journal och att göra suicidbedömningar. Dessa uppfattas också 

som praktisk visdom enligt Drury Hudsons (1997) teori då det är kunskaper och kompetenser 

som de fått genom att arbeta med det på sina praktikplatser. En intervjuperson exemplifierar 

procedurkunskap och personlig kunskap som stärkts: 

 

För sen när man kommer till en ny arbetsplats så är det ändå olika riktlinjer och 

rutiner som ska följas som man ändå måste sätta sig in i… som kanske inte känns 

jättekul men som är viktigt för att bli den trygga kuratorn. (Intervju med 

intervjuperson 2) 

 

Detta beskriver en typ av kunskap som är kopplad till den specifika arbetsplats studenten är på. 

Det är både en typ av procedurkunskap kopplat till organisationen och en form av personlig 

kunskap eller mer specifikt kulturell kunskap (ibid.). Intervjupersonen lyfter upp detta som 

viktigt för att kunna vara trygg i rollen som kurator. Det var inga andra intervjupersoner som 

lyfte upp detta specifikt med riktlinjer och rutiner men pratade mer generellt om att de hade 

förväntningar på att de skulle känna sig mer trygga inför kuratorsarbete efter utbildningen.  

 

Värt att notera är att ingen av intervjupersonerna nämnde någon kunskap som går att direkt 

koppla till empirisk kunskap (ibid.). Det går däremot att argumentera för att empirisk kunskap, 
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alltså kunskap från forskning, ligger till grund för den teoretiska kunskapen som 

intervjupersonerna pratar. Den empiriska kunskapen som hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet ska bidra med är tänkt ska komma genom uppsatsen som 

studenterna skriver. På grund av att de skriver uppsatsen samtidigt som denna studie genomförs 

så kan det eventuellt bidra till att de inte tar upp denna form av kunskap.  

 

5.5 Specialiseringens begränsningar 

Ett annat tema som kom fram under intervjuerna och bearbetningen av dessa handlade om 

specialiseringens begränsningar. Några av intervjupersonerna tog upp att 

socionomutbildningen är bred och att de tänkte att hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen 

skulle vara mer specialiserad men att de upptäckte att kuratorsyrket också är väldigt brett. Så 

här sade en person.  

 

När man läser till socionom kan man bli så oerhört mycket och nu när man läser 

specifikt kurator märker man att det blir nästan lika brett. För det är så oerhört 

stor skillnad mellan psykiatrin och så somatisk vård till exempel. (Intervju med 

intervjuperson 3) 

 

Flera av intervjupersonerna pratar om detta, hur det skiljer sig väldigt mycket mellan 

arbetsplatser. Att det krävs olika specifika kunskaper beroende på var man arbetar som kurator. 

Det efterfrågades mer specifik kunskap kring olika diagnoser och sjukdomar som studenterna 

kom i kontakt med på sin praktik. En intervjuperson resonerade som så att utbildningen ger en 

bred grund och sen är det upp till en själv att lära sig den specifika kunskap som kanske krävs 

för en viss arbetsplats. Tidigare forskning har också efterfrågat mer specialisering för att 

socionomer ska kunna arbeta i komplexa och interprofessionella fält (Healy & Meagher 2007). 

Även Booysen och Stainforth (2017) menar att det krävs mer specifik medicinsk kunskap 

samtidigt som samtalskompetensen bevaras. Andra tyckte att det var negativt att 

praktikplatserna var slumpmässigt tillsatta eftersom det krävs olika sorters kunskap och att de 

får ut olika saker av sin praktik beroende på vilken plats de tilldelades. Upplevelsen är att 

utbildningen inte täcker in specifik kunskap om till exempel specifika diagnoser eller 

sjukdomar och istället får studenterna lära sig det på respektive praktikplats. En annan 

intervjuperson efterfrågade mer fördjupning på programmet. 
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Man brukar ju säga att som socionom är man inte specialist utan generalist. Och 

det känns lite samma sak med denna utbildning, att på något sätt är vi inne och 

nosar på mycket men vi fördjupar oss inte i något egentligen. (Intervju med 

intervjuperson 3) 

 

Det efterfrågas alltså mer fördjupning på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Den 

specifika kunskap intervjupersonerna har uppgett att de fått med sig kopplas till praktiken, till 

exempel suicidbedömningar eller en viss samtalsform. Detta resonemang stärks genom 

Frammes (2014) studie som visar att kuratorer upplever erfarenhet som den främsta 

kunskapskällan. På så sätt blir den specifika kunskapen som studenterna får med sig från 

utbildningen slumpmässig då de inte själva får bestämma var de genomför praktiken. De gånger 

som hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet försökt med mer specifika uppgifter har det inte 

fungerat för alla. Exempel som ges av intervjupersonerna är att hålla i SIP-möte och etikrond. 

En intervjuperson upplevde att programmet främst riktade sig till kuratorsarbete inom 

psykiatrin.  

 

Vi hade en uppgift att man skulle hålla i en etikrond med olika professioner och 

inom psykiatrin så har de etikrond ibland. Men på vårdcentralen hade de inte hört 

talas om vad det var för något och det kändes lite jobbigt att behöva, liksom införa 

något nytt bara för att jag ska få godkänt. Det är skiljer sig ändå ganska mycket 

hur kuratorerna arbetar. (Intervju med intervjuperson 2) 

 

Detta visar på svårigheten med en kortare utbildning till ett så brett fält. Det kan vara svårt att 

hinna belysa alla delar av kuratorsyrket och därför tillfaller mycket av specialiseringen 

praktikplatsen. Det är också svårt att anpassa uppgifter för alla olika praktikplatser som 

studenterna befinner sig på. Trots dessa funderingar från intervjupersonerna uppgav samtliga 

att de var nöjda med utbildningen och att den levt upp till deras förväntningar.  

 

6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultaten utifrån studiens frågeställningar. 

Avslutningsvis ges några förslag till vidare forskning.  
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6.1 Diskussion av studiens resultat 

Den första frågeställningen i denna studie berörde vilken kunskap som behövs och efterfrågas 

i kuratorsarbetet. Resultaten här är baserade på de fyra intervjupersonernas svar och på grund 

av det kan denna studie inte nödvändigtvis ge ett heltäckande svar på denna fråga. Resultaten 

visade på flera aspekter. Kompetens i samtalsmetodik betonades av samtliga intervjupersoner, 

något som kopplades till både teoretisk kunskap om hur man skapar goda samtalsklimat, och 

praktisk visdom gällande själva erfarenheten och görande. Vidare betonades kunskap kring 

relevant lagstiftning vilket tolkades som procedurkunskap. Det främsta svaret var dock ett 

helhetsperspektiv, att kunna ta in ett nytt perspektiv, det psykosociala, i en medicinsk kontext. 

Detta perspektiv var inte lika lätt att placera i Drury Hudsons kunskapsmodell om professionell 

kunskap som använts som teoretisk modell i denna studie. Likt samtalsmetodik som diskuterats 

ovan skulle det kunna röra sig om både teoretisk kunskap där olika omständigheter och dess 

konsekvenser förstås och tolkas i ett sammanhang, och om praktisk färdighet i hur detta kan 

omsättas i mötet med patienten. En annan aspekt som togs upp var den mer specialiserade och 

kontextbundna kunskapen som kopplas till arbetsplatsen. Detta gällde till exempel mer 

medicinsk kunskap kring specifika diagnoser och sjukdomar, vilket jag också skulle benämna 

teoretisk kunskap. Steg-1 utbildning inom KBT eller PDT togs upp som en kunskap eller 

kompetens som kan vara bra att ha och som visade sig vara den största anledningen till 

vidareutbildning utanför hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Det är därför också ganska 

vanligt att kuratorer i hälso- och sjukvården har gått steg-1. Nu har det kommit ett alternativ till 

steg-1 i form av hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Trots detta så uttrycker 

intervjupersonen att det kan vara viktigt med steg-1 utbildning utöver hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet. Resultaten visar att det både behövs och efterfrågas en relativt 

bred kunskapsgrund inom kuratorsyrket men att av de fem kunskapsformer som Drury Hudson 

innefattar i den professionella kunskapen handlar det här i högre grad om teoretisk kunskap, 

procedurkunskap och praktisk färdighet och i mindre utsträckning om personlig och empirisk 

kunskap. 

 

Studiens andra fråga gällde motiv och skäl för att söka till hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet. Här framkom ett något oväntat tema som handlade om 

inträdesbiljett och professionssträvan, det vill säga symboliska kunskapsvärden snarare än 

faktisk kunskap om yrkesutövandet. Trots att intervjupersonerna uttryckte att de hade 

kunskapsluckor så framkom inget specifikt kunskapsbehov som anledning till att de sökte 

utbildningen. Istället var det alltså hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammets symboliska 
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betydelse som var viktig för studiens deltagare. Utbildningen sågs som en möjlighet att komma 

in på arbetsmarknaden och att kunna känna sig trygg i rollen. Även om detta kan tänkas vara 

kopplat till kunskap så var det inte det primära motivet för intervjupersonerna att söka 

utbildningen. Resultaten pekar alltså på att det som driver socionomer till en legitimerande 

utbildning är den symboliska betydelsen den medför. En annan intressant aspekt är att 

legitimationen i sig inte gavs mycket fokus av intervjupersonerna. Sedan är det möjligt att de 

som går utbildningen och har tidigare arbetslivserfarenhet som kurator har sökt av andra 

anledningar. De har säkert en annan bild av vad som krävs för att arbeta som kurator och har 

kanske upplevt konkreta kunskapsluckor som de vill fylla genom hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet.  

 

Den tredje frågeställningen handlade om vilken kunskap och kompetens som stärks genom 

hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Här uppgavs flera olika kunskaper och 

kunskapsformer som intervjupersonerna upplevt stärkts genom utbildningen. På många punkter 

stämde den kunskap som var stärkt överens med den kunskap som intervjupersonerna tyckte 

var viktig för kuratorer. Ett intressant fynd var att den teoretiska kunskap som studenterna får 

genom utbildningen kan ha samma innehåll som den mer erfarenhetsbaserade kunskap en mer 

erfaren kurator besitter. Detta tyder på att utbildningen ger relevant kunskap för kuratorsarbete 

samt att gränserna mellan de olika kunskapsformerna i Drury Hudsons (1997) teori inte är helt 

tydliga. Det finns olika sätt att nå samma kunskap. Vidare så visar resultatet att studenterna 

upplever praktiken som den viktigaste delen av utbildningen avseende deras 

kunskapsutveckling. Det kan kopplas till motiven till att läsa programmet som delvis var att få 

in en fot på arbetsmarknaden, för vilket praktiken ses som en bra möjlighet för detta. Även 

kring denna fråga kan det faktum att intervjupersonerna inte har tidigare erfarenhet av 

kuratorsyrket spela roll. En person som arbetat som kurator kommer in på utbildningen med en 

annan kunskapsgrund och kanske inte lika stort behov av det i praktiken. 

 

Det sista temat som togs upp i resultatdelen gällde specialisering. Temat är mer indirekt kopplat 

till den sista frågeställningen, men var ändå intressant att ta upp. Det visade sig att studenterna 

upplevde en bredd i kuratorsyrket som de kanske inte förväntade sig. Samtidigt efterfrågades 

det mer fördjupade kunskaper. Den specialisering som intervjupersonerna upplevde var istället 

kopplad till praktiken, antingen att de fick specifik kunskap genom erfarenheter eller att de 

själva fick läsa på kring specifik kunskap som var användbar på respektive praktikplats. 

Problemet med detta, som intervjupersonerna uppgav var att den mer fördjupade kunskap de 
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fick var kopplad till praktikplatserna som var slumpmässigt utdelade. Slutsatsen från detta tema 

är att hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet inte nödvändigtvis utbildar specialister, utan 

istället pekar resultatet på att de blir mer stärkta generalister på ett snävare område.  

 

Ett frågetecken som uppkom under studiens gång var det om urvalet till hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet. Det visade sig att ingen av intervjupersonerna hade tidigare 

erfarenhet av att arbeta som kurator trots att det ska tas hänsyn till detta i urvalet. Detta kan 

säkerligen ha påverkat resultatet i denna studie,  vilket berörts, men även utbildningen kan 

påverkas av detta. Eftersom studenter antas med varierande erfarenhet av kuratorsyrket, från 

inga till flera års erfarenhet, blir det svårt att veta vilken nivå utbildningen ska läggas på. Ett 

exempel från resultatet på denna studie är att intervjupersonerna upplevde en brist på 

fördjupning trots brist på tidigare erfarenhet. En person som då har flera års erfarenhet av yrket 

och redan besitter mycket kunskap kan tänkas vilja ha mer fördjupning. Det beror såklart också 

på personens motiv till att gå utbildningen. Om motivet är av mer symbolisk betydelse eller att 

bli legitimerad så spelar nivån på utbildningen mindre roll.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kan vara att gå in mer på specialiseringsfrågan för socionomer och 

undersöka det närmre. Frågan om specialiseringens begränsningar har lyfts i denna studie men 

det har inte varit det huvudsakliga syftet med den. Det hade även varit intressant att återkomma 

till hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet om några år när utbildningen kanske är mer 

etablerad. Att då kanske undersöka och utvärdera utbildningen närmre kring urval, dess 

symboliska betydelse och så vidare. Legitimationen berörs kort i denna studie och det verkar 

finnas förhoppningar om att den ska bidra med ökad status gentemot andra professioner. Det är 

därför även intressant att återkomma med en mer omfattande undersökning om vad 

legitimationen bidrar med när hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet och legitimationen är 

mer etablerad.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

För studenter vid hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. 

 

Introduktion 

Muntlig presentation av syftet med studien och vad intervjun ska handla om. Samtycke till 

intervjun inhämtas och information ges om anonymitet och konfidentialitet.  

 

Frågor 

Bakgrund 

 

1. Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom socialt arbete? Som kurator inom hälso- och 

sjukvård? 

 

2. Har du någon utbildning/vidareutbildning utöver socionomprogrammet? 

 

Kunskapsanvändning inom vardagsarbetet 

 

3. Vilka är dina huvudsakliga sysslor och vilken kunskap behövs för att utföra dessa? 

 

4. Vilken typ av kunskap anser du vara viktig för en kurator inom hälso- och sjukvård?  

 

5. Vilken av den kunskapen du använder värderas högt/lågt av dina kollegor? 

 

Kunskapsluckor och efterfrågad kunskap 

 

6. Vilken kunskap fick du med dig från grundutbildningen och vilken har du fått lära dig 

på plats? 

 

7. Kunskapsluckor idag? I så fall, vilken typ av kunskap upplever du att du saknar? 
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Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet 

 

8. Vilka skäl hade du för att börja studera vid hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet?  

 

9. Vilka förväntningar hade du på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet innan du 

började? 

 

10. Har utbildningen levt upp till dina förväntningar? Finns det någon annan kunskap som 

du hade gärna hade sett att utbildningen innehöll? 

 

11. Vilken del av utbildningen anser du har varit viktigast för din kunskapsutveckling? 

Praktik? Någon specifik kurs eller område?   

 

12. Vilken typ av kunskap har stärkts genom utbildningen?  

 

13. Några dilemman kopplat till detta med kunskap? Skillnader mellan kunskapen som 

utbildningen ger och vad som efterfrågas i praktiken? 

 

14. Har du något mer du vill tillägga? 
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