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Titel: ”Att plocka russinen ur kakorna” En studie om hur kuratorn inom hälso- och 

sjukvården arbetar med och utvecklar sin kunskap inom krisstöd. 

Författare: Lina Leijthoff Rock och Loreto Soto Saldana 

Antal ord: 18 531 

Abstract 

This thesis aims to explore how medical social workers/counselors perform their work 

with people during crisis and how they accumulate and practice scientific crisis 

knowledge. This study is an empirical research paper based on qualitative interviews 

conducted with eight medical social workers. The data was analysed with Kvales 

model for categorization, which constitutes the basis of the research. The results of 

the research was then analysed with the use of Cullbergs crisis theory and a model of 

evidence based practice which is described by Topor and Denhov. The results show 

that the medical social workers practice the evidence based practice model, described 

by Topor and Denhov, in combination with Cullbergs crisis theory. The medical 

social workers acknowledged the individuals’ experiences in their work as well as 

their own experiences and scientific knowledge. Our conclusion is that the practice of 

medical social workers/counselors is varying, depending on the varying needs of the 

individuals. The social workers/counselor accumulates most knowledge through their 

own and the individuals’ experiences, but also from scientific crisis evidence.  
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1. Inledning 
Kuratoryrkets utveckling inom den svenska sjukvården inleddes under tidigt 1900-tal. 

Kuratorns arbete har utvecklats från att vara ett varierande arbete med ett stort 

handlingsutrymme till ett varierande arbete med ett mindre handlingsutrymme. 

Kuratorns roll inom sjukhussektorn har genom alla år varit svårt att rama in, då 

kuratorns arbete i viss mån gränsar till andra professioners områden inom sjukvården 

(Olsson, 1999). Detta har gjort att kuratorns arbete i många avseenden kan utgöra ett 

diffust fenomen med en oklar arbetsroll.  

Kuratorn inom hälso- och sjukvården har idag en primär roll som psykosocialt 

stöd och rådgivare. Kuratorn fungerar som en länk mellan individen och det sociala 

skyddsnätet, men har också en människobehandlande funktion främst inom 

krisstödsarbetet. Inom hälso- och sjukvården hanteras olika typer av kriser som kan 

uppstå för en individ. Utöver behandling som medicinsk profession ansvarar för inom 

hälso- och sjukvården, kan en individ som genomgår en kris vara i behov av 

kompletterande psykosocialt stöd. Kuratorn inom hälso-och sjukvården har bland 

annat som uppgift att stödja individen samt att hjälpa denne att ta sig igenom sin kris. 

Kuratorns arbete med krisstöd ska grundas på beprövade teorier samt vetenskaplig 

forskning i enlighet med Socialstyrelsens (2008) riktlinjer för krisstödsarbete inom 

hälso- och sjukvården.  

Forskningen om hur professioner bör arbeta med krisstöd har presenterat 

motstridiga resultat och förespråkar olika arbetssätt. Nya rön idag, kan vara gamla rön 

imorgon. De senaste rönen inom krisforskning är exempelvis att professionen inte bör 

använda sig av metoden debriefing. Fokus ska istället ligga på att identifiera faktorer 

som utgör individens motståndskraft mot en eventuell psykisk ohälsa som kan följa av 

en kris. Det finns forskningsresultat som presenterar att metoden debriefing kan vara 

skadlig i ett tidigt skede av en kris. Dock finns det andra forskningsresultat som visar 

att användningen av debriefing kan vara positivt i ett senare skede (Bonanno, 2004; 

Michel, Johannesson & Lundin, 2006; Seery, Silver, Holman, Enche & Chu, 2008). 

Med anledning av de positiva resultaten har debriefing under en längre tid varit den 

mest använda metoden inom krisstöd (Hedrénius & Johansson, 2013). Deahl, 

Srinivasan, Jones, Neblett och Jolly (2001) skriver att det är för tidigt att utesluta 

metoden debriefing då det inte finns tillräckliga forskningsresultat av metodens 

effekter. Denna studie kommer att ha forskningens motstridigheter i åtanke vid 
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undersökningen men kommer att fokusera och lyfta fram kuratorn inom hälso- och 

sjukvårdens faktiska arbete med kris. Vidare kommer studien även att undersöka hur 

kuratorn inom hälso- och sjukvården utvecklar och använder sina kunskaper i arbetet 

med krisstöd. 
  

1.1 Problemformulering 
Enligt Socialstyrelsens (2008) riktlinjer ska hälso- och sjukvårdspersonal ha god 

kunskap, träning och medvetenhet om individens varierande behov vid krissituationer 

samt vad krisstöd innebär. Kunskaperna ska enligt Socialstyrelsen (2008) bygga på 

vetenskaplig forskning samt beprövade teorier. Teori och praktik ska inkorporeras i 

krisstödsarbetet och kunskaperna ska grundas på erfarenheterna från det praktiska 

arbetet. Forskningsresultat inom krisstöd utvecklas och förändras, likaså bör kuratorns 

arbete utvecklas och förändras.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kuratorn inom hälso- och sjukvården 

arbetar med krisstöd. Studiens syfte är vidare att undersöka hur kunskap inom krisstöd 

inhämtas samt hur denna kunskap tillämpas i arbetet. 
 

1.3 Frågeställning 
• Hur arbetar kuratorn inom hälso- och sjukvården med krisstöd? 

• Hur inhämtar och tillämpar kuratorn inom hälso- och sjukvården kunskap 

inom krisstöd? 
 

1.4 Relevans för socialt arbete 
Det sociala arbetet omfattar en mängd olika yrkesgrupper, professioner, ämnen osv. 

Kuratorn räknas in i en av de professioner som socialt arbete består av. Inom 

yrkesgruppen kuratorer innefattar arbetsuppgifterna bland annat att stödja människor 

till problemlösning samt att agera som en länk mellan individen och den offentliga 

verksamheten (Olsson, 1999). Kuratorn inom hälso- och sjukvården spelar en viktig 

roll i helhetssynen av en individs hälsa. Det är även viktigt för den vårdsökande 

individen att veta att de får god hjälp av den offentliga sektorn. 
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Under denna studies inledande skede där sökning av vetenskaplig forskning 

gjordes, påträffades inte mycket underlag inom just yrkesgruppen kuratorer. Därmed 

kan det anses viktigt att lyfta fram denna yrkesgrupp och studera det arbete som en 

kurator inom hälso- och sjukvården utför, då detta är en del av socialt arbete. 

Eftersom kuratorsyrket är relativt outforskat, kan det stödja relevansen att synliggöra 

kuratorn inom hälso- och sjukvårdens arbete. 

Som ovan nämnts ska yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, 

socialtjänsten m.m. enligt Socialstyrelsens (2008) rapport ha god kännedom, träning 

och vetskap om individers varierande behov samt vad krisstöd går ut på. Kunskaperna 

inom krisstöd ska enligt rapporten bland annat grundas på erfarenheterna från det 

praktiska arbetet. Dessa kunskaper ska därmed leda till en ökad förmåga för den 

yrkesverksamma att kunna upptäcka olika former av symptom som följer av 

reaktionen på den föregående krisen. Denna studie har relevans för det sociala arbetet 

då den ämnar belysa hur kuratorn inom hälso- och sjukvården arbetar praktiskt med 

krisstöd samt hur kuratorn tillhandahåller och tillämpar kunskaper inom krisstöd.  

Utifrån en samhällelig kontext har studien relevans för socialt arbete då 

krisstödsinsatser kan gynna en snabbare återhämtning för den drabbade. En snabbare 

återhämtning kan leda till att individen snabbare kommer tillbaka till 

arbetsmarknaden. Detta kan ur ett psykosocialt perspektiv medföra att individen 

känner sig återigen delaktig i samhället. 

 

1.5 Centrala Begrepp 
Kurator: En socialarbetare med socionomutbildning eller likvärdig utbildning, 

verksam inom bland annat sjukhus och vårdcentraler. Kuratorns arbetsuppgifter är i 

första hand av psykosocial natur men består även av rådgivning och behandling i 

samband med olika kriser. Kuratorn har även en samordnande och informativ 

funktion i sociala frågor (www.ne.se) I denna studie kommer begreppet kurator 

framöver att användas för att beskriva kuratorn inom hälso- och sjukvården. 
 

Kris: Ordet kris kommer från grekiskans krisis och innebär avgörande vändning, 

plötslig förändring, ödesdiger rubbning. Inom medicinskt språkbruk används 

begreppen psykologisk kris, psykisk kris och traumatisk kris för att förklara ett 

psykologiskt reaktionsmönster. Reaktionsmönstret sker då en individ drabbas av inre 
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och yttre svårigheter och problem samt för med sig upplevelser av övergivenhet, 

självförkastelse och/eller kaos. En kris kan även förklaras som en reaktion på en 

livssituation där individens tidigare erfarenheter inte räcker till för att kunna hantera 

situationen utan ett betydande psykiskt lidande. (www.ne.se). 
 

Trauma: Innebär en skada eller påverkan av människokroppen, oberoende av orsak, 

som ger en övergående eller kvarstående effekt. Vid ett psykiskt trauma utgörs 

skadan/påverkan utav en till exempel chockartad händelse vilket kan leda till kris. 

(www.ne.se) 
 

Posttraumatisk stress-syndrom (eng. Posttraumatisk stress-dissorder, förkortad 

PTSD): En psykisk störning som kan inträffa efter en traumatisk krisreaktion som 

individen inte har återhämtat sig från. Personer som har utsatts för mycket traumatiska 

händelser kan drabbas av PTSD. Karakteristiska för denna sjukdom är ett ständigt 

återupplevande av händelsen samt undvikande av allt som har att göra med den 

händelsen (www.ne.se). 
 

Evidensbaserad praktik (förkortad EBP): Evidensbaserad praktik innebär att en 

professions beslutsfattande ska grundas på tre huvudkällor: Forskningsresultat, Den 

praktiskt verksamma professionens erfarenheter samt Individens erfarenhet och 

preferenser (Socialstyrelsen, 2011). 
 

Motståndskraft (eng. resilience): Inom det psykosociala fältet innebär motståndskraft 

människans sätt att klara av motgångar och/eller återhämta sig från dessa. Människans 

motståndskraft är komplext och kan variera över tid. Det sociala stödet har visat sig 

vara betydelsefullt i denna process. Nyckelorden för motståndskraft är: förmåga att 

upprätthålla en stabil nivå, anpassning, återhämtning och utveckling (Hedrenius & 

Johansson, 2013). 

 

Debriefing: En form av krisstöd där man i grupp eller enskilt detaljerat går igenom 

intryck, tankar och reaktioner som uppkommit i samband med en allvarlig händelse. 

Kritiken mot denna typ av intervention i den akuta fasen är att det kan störa den 

naturliga återhämtningen (Socialstyrelsen, 2008). 
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1.6 Avgränsning 
En av de avgränsningar som gjordes i denna studie var att endast behandla själva 

arbetet med krisstöd samt dess förutsättningar. Som tidigare nämnts består en kurators 

arbete utav flera uppgifter. Bland annat arbetar kuratorn med administrativa uppgifter, 

är länken mellan individ och den offentliga sektorn, står för det psykosociala stödet 

samt arbetar med krisstöd i olika variationer. Denna studie har endast haft fokus på att 

undersöka en specifik del av flera arbetsuppgifter som kuratorn har, vilket var 

krisstöd. En ytterligare avgränsning gjordes till att endast studera kuratorer 

verksamma inom hälso- och sjukvården. Med detta menas kuratorer verksamma inom 

antingen sjukhus eller vårdcentraler. Anledningen till att kuratorn inom hälso- och 

sjukvården valdes framför till exempel kuratorer verksamma inom skolor var att 

studiens författare ansåg att de förstnämnda arbetade med krisstöd i en större 

omfattning.   

 

1.7 Uppsatsens design 
Denna uppsats inleds med en beskrivning av det valda ämnesområdet vilket sedan 

mynnar ut i problemformulering, syfte och frågeställning. Vidare presenteras varför 

denna uppsats är relevant för socialt arbete. Därefter förklaras centrala begrepp samt 

uppsatsens avgränsningar.  

Vidare presenteras ett avsnitt om tidigare forskning, där relevant forskning för 

denna studie behandlas. Detta avsnitt börjar med en bakgrundsbeskrivning av 

kuratoryrkets framväxt i Sverige samt hur arbetet ser ut idag. Vidare behandlar 

avsnittet olika studier om krisstöd, motståndskraft, debriefing samt evidensbaserat 

arbete. Avsnittet avslutats med en sammanställning av forskningen som presenteras 

samt var denna uppsats positioneras i forskningsfältet.  

Uppsatsen fortsätter sedan med att presentera vilka analytiska utgångspunkter 

som har används vid analys och tolkning av resultatet. I detta avsnitt presenteras en 

modell av evidensbaserad praktik (EBP) vilken beskrivs av Socialstyrelsen (2011) 

och Topor och Denhov (2008). Avsnittet presenterar även Cullbergs (2006) kristeori 

och avslutas med en diskussion kring för- och nackdelar med de valda 

analysredskapen.  

Uppsatsen fortsätter sedan med en presentation av forskningsmetoden där 

studiens datainsamling framställs. Under detta avsnitt beskrivs hur urvalet i denna 
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studie gått till samt hur empirisk data har analyserats. Här framkommer tre 

huvuddimensioner med tillhörande underkategorier utifrån Kvales (1997) 

kategoriseringsmodell för dataanalys. Huvuddimensionerna följer sedan genom 

studien som en röd tråd. Dock används underkategorierna endast under 

resultatavsnittet. Avsnittet innehåller även en diskussion kring validitet och reliabilitet 

samt avslutas avsnittet med en ytterligare diskussion om etik. 

Uppsatsen fortsätter sedan med att presentera studiens resultat, vilket är 

uppdelat i huvuddimensionerna och underkategorierna som framkom vid 

dataanalysen. Vidare följer en slutlig sammanfattning av resultatet.  

Uppsatsen fortsätter sedan med att presentera analys och tolkning av resultatet 

i relation till tidigare forskning. Den presenterar även analys och tolkning av resultatet 

i relation till modellen om evidensbaserad praktik samt till Cullbergs (2006) kristeori. 

Även under detta avsnitt delas analysen och tolkningen upp i de tre 

huvuddimensionerna som framkom vid dataanalysen. Dock användes inte 

underkategorierna från dataanalysen under detta avsnitt. Avsnittet mynnar slutligen ut 

i en sammanställning av analysen utifrån de tre huvuddimensionerna vilken följs av 

en diskussion där problem, metod och resultat knyts samman. Uppsatsen avslutas med 

en slutsats som presenteras tillsammans med en diskussion kring den valda metodens 

för- och nackdelar samt ett förslag till framtida forskning. 
 

2. Tidigare forskning 
Under denna rubrik presenteras tidigare forskningsresultat inom områden som denna 

studie rör. En avgränsning av det tidigare forskningsområdet har gjorts till studier och 

artiklar publicerade efter år 2000, med undantag av Olssons (1999) avhandling som 

behandlar sjukhuskuratorns framväxt i ett historiskt perspektiv. Varför detta undantag 

har gjorts är på grund av att författarna anser att Olssons (1999) resultat ej är 

föränderlig då den beskriver historien bakom sjukhuskuratorns arbete. All forskning 

som presenteras under denna rubrik är doktorsavhandlingar och kollegialt granskade 

artiklar. Detta gör att författarna vill uttrycka medvetenhet om att detta utesluter 

annan forskning och kunskap, så som icke kollegialt granskade studier. 
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Avhandlingar och vetenskapliga artiklar har sökts i följande databaser: 

Google Scholar, DIVA, Artikelsök, ProQuest, sub.su.se (Stockholms Universitets 

Bibliotek) samt LIBRIS. Vid sökprocessen användes både svenska och engelska 

sökord. Majoriteten av sökträffarna sållades bort genom dess titel och resterande 

forskning gallrades genom att läsa abstrakt. 

I det inledande skedet av sökningsprocessen granskades referenslistor från 

uppsatser inom olika nivåer, avhandlingar samt artiklar som behandlade kuratorn 

och/eller socionomen inom hälso- och sjukvården. Den inledande sökningen gjordes 

via Google.se där basala sökord användes såsom “sjukhuskurator”, “kurator”, 

“socionom” och “hälso- och sjukvård” i varierande kombinationer. Som en röd tråd 

genom underlaget som granskades utmärktes Olssons (1999) avhandling om 

kuratoryrkets framväxt i Sverige. Då en del av det påträffade underlaget behandlade 

samverkan mellan olika professioner inom vården utmärktes även Liljegrens (2008) 

avhandling om det professionella gränsarbete som finns inom detta område. 

Sökningen utökades sedan till de övriga ovanstående databaserna där endast kollegialt 

granskade artiklar och studier söktes.  

Arbetet med krisstöd förutsätter att kommunikation sker mellan två parter, 

därmed användes ordet ”kommunikation” i sökningen. Genom att använda detta 

sökord i databasen Sub.su.se kom Fossums namn upp. Namnet användes därefter som 

sökord vilket resulterade i Fossums (2003) avhandling Communication in the health 

service - two examples. Genom att använda sökorden “evidens” och “socialt arbete” 

kom Bergmark och Lundström fram som första träff på Google Scholar. Deras artiklar 

granskades för att sedan välja en artikel som passade till denna uppsats. Genom att 

använda de engelska sökorden “trauma”, “PTSD” och “resilience” kom två artiklar 

upp skrivna av Bonanno på första sidan i Google Scholar, vilka båda presenteras i 

denna uppsats. Vidare granskades Bonnanos resterande artiklar för att sedan använda 

de som ansågs mest lämpliga. Vid en sökning av ordet “resilience” tillsammans med 

sökordet “PTSD” hittades artiklar skrivna av Almedom. Vidare granskades även de 

ovanstående valda vetenskapliga artiklarnas referenslistor för att finna relevant 

underlag om studiens valda ämne. 
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Ovanstående beskrivning utgör ett exempel på hur forskningsunderlaget för 

denna studie har arbetats fram. Alla sökord har varierats och kombinerats i olika 

former samt har trunkering använts i sökningen. De primära sökord som har använts 

är: 
 

Svenska sökord: Kurator, Socionom, Socialt arbete, Evidens, Kris, Kommunikation 

Engelska sökord: Social work, Crisis, Crisis intervention, Evidens, PTSD 
 

Utifrån det forskningsunderlag som valts ut för denna studie följer nedan en 

presentation av kuratoryrkets uppkomst samt dennes framväxt i Sverige. Därefter 

följer bakgrundsinformation om hur kuratorns arbete ser ut idag. Det som även tas 

upp i det följande avsnittet är vilka olika aspekter om kris det finns inom forskningen 

samt hur det evidensbaserade arbetet formas och tillämpas inom yrkesområdet socialt 

arbete. 
 

2.1 Sjukhuskuratorns framväxt i Sverige 
I sin avhandling om sjukhuskuratorns framväxt skriver Olsson (1999) om detta 

förlopp utifrån både ett nationellt och internationellt perspektiv. Olsson (1999) skriver 

att det svenska kuratorsarbetet är influerat av det amerikanska, engelska samt tyska 

kuratorsarbetet. Olsson (1999) skriver att kuratorns arbete på sjukhus initierades på 

enskilda läkares initiativ. Kuratorns inträde på det medicinska området stöttades av 

den vetenskapliga filantropin inom kroppssjukvård samt mentalhygieniska rörelsen 

inom psykiatrin under sent 1800-tal i USA, England samt Tyskland. I dessa länder 

hade kuratorn under det initiala skedet ett varierande handlingsutrymme inom 

sjukvården. 

Olsson (1999) skriver vidare om kuratorns historiska framväxt i Sverige under 

tidigt 1900-tal. Som många andra yrkens framväxt fanns det ett samhälleligt behov. 

Samhällsförändringar och förändringar inom sjukvården i Sverige ledde till att ett 

behov växte fram av någon som kunde hjälpa patienten att komma tillbaka till 

samhället efter sjukhusvistelsen växte fram. Utifrån detta behov introducerades 

kuratorn in i sjukvården. Kuratorns arbetsuppgift var mycket brett under den tidiga 

perioden. De kunde exempelvis företräda en patient i behov av förmyndarskap, ha en 

rådgivande funktion inom barnpsykiatrin m.m. 
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Mot mitten av 1900-talet befann sig samhället i ekonomisk tillväxt där vården 

var inriktad på behandlingsarbete och rehabiliteringsarbete. Det fanns ett ökat intresse 

av sociala och psykologiska faktorer och en expansion på rådgivningsfronten. Därmed 

ökade behovet av kuratorns arbete inom sjukvården. Under denna tid förändrades och 

utökades även socionomutbildningen, vilket oftast är kuratorns utbildning. Under 

denna tid hade många sjukhuskuratorer, utöver socionomexamen, även 

sjuksköterskeutbildning. I och med den för denna tid gällande sociallagstiftning, 

rationaliseringar i samhället och organisationsförändringar inom vården började dock 

kuratorns arbetsuppgifter på sjukhusen att förändras (Olsson, 1999). 

Under den senare delen av 1900-talet underminerades kuratorns roll. Detta på 

grund av att den ekonomiska tillväxten minskade i samhället och det skedde 

omstruktureringar inom sjukvården. Kuratorerna inom hälso- och sjukvården började 

vidareutbilda sig inom psykoterapi under 1980-talet. Detta på grund av att 

arbetsuppgifterna många gånger var likartade andra professioner inom sjukvården 

(Olsson, 1999). Olssons (1999) studie visar att kuratorerna själva placerade sig före 

psykologerna som social position. Enligt Olsson (1999) är kuratorerna en arbetsgrupp 

som saknar behörighetskrav och det har varit svårt för denna arbetsgrupp att skapa 

ensamrätt och legitimering i det arbetet de utför. Detta menar Olsson (1999) riskerar 

deras sociala position. 
 

2.2 Kuratorns arbete idag 

Att hjälpa människor i socialt utsatta situationer är en viktig arbetsuppgift för 

kuratorn. Dock har kuratorns arbetsfält utvidgats idag och omfattas av ett utökat 

människobehandlande område med tillkommande administrativa inslag. I det sociala 

arbetsfältet möter kuratorn flera yrkesgrupper. Dessa yrkesgrupper består av 

exempelvis psykologer, läkare och sjuksköterskor, vilka alla är yrkesgrupper med 

stark samhällelig ställning då samtliga innehar en statlig legitimation (Liljegren, 

2008). Kuratorn saknar legitimation och utifrån denna aspekt befinner sig således en 

kurator inom hälso- och sjukvården ensam i ett arbetsfält omgiven av en legitimerad 

profession. 

Liljegrens (2008) avhandling belyser socionomens gränsarbete samt dennes 

anspråk på kontroll över arbetsuppgifter. Avhandlingen fokuserar dels på hur 

aktörerna i sammanhanget gör anspråk på ett professionellt territorium samt hur den 
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interna konkurrensen mellan interprofessionella grupper skapas. En socionom ska å 

ena sidan utgöra en etablerad yrkesgrupp, samtidigt som den saknar en statlig 

legitimation. Avsaknaden av samhällets legitimering gör att det blir viktigt att 

avgränsa sig gentemot andra yrkesgrupper skriver Liljegren (2008). Genom att betona 

sin psykosociala kompetens och därigenom sin särskilda helhetssyn kan socionomer 

verksamma inom hälso- och sjukvården utmärka och stärka sin roll inom den aktuella 

verksamheten. 

McLeod och Olsson (2006) har gjort en utvärdering av sjukhuskuratorns 

betydelse inom akutsjukvården utifrån äldre mångbesökares perspektiv. Författarna 

betonar kuratorsarbetet som ett viktigt moment då kuratorn fungerar som en länk till 

det sociala skyddsnätet, främjar omedelbar och långsiktig hälsa samt bidrar till en god 

vårdkvalitet (McLeod & Olsson, 2006). En ytterligare faktor som har stor betydelse 

inom hälso- och sjukvården är kommunikationsaspekten. Sjukhuskuratorn 

psykosociala arbete omfattas bland annat av att utföra behandlingar i form av 

exempelvis krisstöd och samtal med den vårdsökande. Kommunikation är därmed en 

viktig beståndsdel i kuratorsarbetet då det ligger till grund för en större förståelse 

mellan både vårdgivaren och vårdtagaren. Fossums (2003) studie om 

kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare tar bland annat upp vilka 

avgörande faktorer i beteendet som underlättar eller försvårar kommunikationen i 

mötet mellan dessa två. Fokusen i studien ligger på kommunikation och förståelse då 

detta har en stor betydelse inom hälso- och sjukvården. Patienter som söker vård och 

får instruktioner eller behandlingar som de inte förstår är enligt studien inte 

hälsoekonomiskt, etiskt eller mänskligt. Vidare skriver Fossum (2003) att ett så kallat 

klientcentrerat förhållningssätt och ett helhetstänkande har visat sig vara mer 

gynnsamt och effektivt. Detta då det klientcentrerade förhållningssättet ökar den 

vårdsökandes följsamhet i eventuella behandlingar. Att hälso- och 

sjukvårdsverksamheten innehar ett helhetsperspektiv gentemot den vårdsökande är 

således en avgörande faktor för dennes behandling samt fortsatta hälsa. Kuratorn har 

utifrån detta synsätt en viktig roll i det hälsobefrämjande arbetet. 

I en artikel publicerad av Hartman-Shea, Hahn, Fritz Kraus, Cordts och 

Sevransky (2011) skriver artikelns författare om en granskning som de gjort av olika 

studier vilka alla behandlar socionomens roll inom hälso- och sjukvården. Studierna 

som granskades avhandlade olika aspekter av det praktiska sociala arbetet, bland 

annat den primära rollen som psykosocialt stöd och rådgivning har inom hälso- och 
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sjukvården. Gemensamma teman som identifierades var bland annat krisinsatser, 

psykosocial bedömning, palliativ vård samt praktisk hjälp. Socionomen roll inom 

hälso- och sjukvården framhölls även som professionell rådgivare samt 

kommunikatör. Hartman-Shea m.fl. (2011) konstaterade att de empiriska studier som 

fanns om socialarbetare inom hälso- och sjukvården var få till antalet, vilket artikelns 

författare ansåg utgjorde ett begränsat resultat av studien de hade gjort. Dock kom 

artikelns författare fram till flera slutsatser vid denna granskning som gjordes. En 

slutsats som Hartman-Shea m.fl. (2011) framhåller var att socionomen inom hälso-

och sjukvården innehar en särskild kompetens att ge råd och stöd inom sitt 

yrkesområde. Detta främst med tanke på den kommunikation och 

informationsöverföring som sker då patienter och deras anhöriga kommer till en 

hälso- och sjukvårdsavdelning. Vid dessa tidpunkter ställs det stora krav på patienter 

och deras anhöriga att ta in och förstå exempelvis invecklad medicinsk information, i 

en för dem obekant sjukhusmiljö. Patienter och/eller anhöriga behöver även många 

gånger ta svåra beslut inom korta tidsramar. Enligt Hartman-Shea m.fl. (2011) visade 

olika studier på att informationstillgången var ett av de viktigaste behoven bland 

anhöriga till den drabbade. Det var även en grundläggande faktor inom 

krisintervention, vilket förstärkte socionomens roll inom hälso- och sjukvården då 

dennes funktion som kommunikatör och rådgivare fick en väsentlig betydelse. Detta 

kan kopplas till Fossums (2003) ovanstående resonemang om kommunikationen inom 

vården. Hartman-Shea m.fl. (2011) skriver slutligen att insatserna som socionomen 

inom hälso- och sjukvården stod för hade en avgörande betydelse för patienter samt 

deras anhöriga. Detta i synnerhet när det gällde patienternas och deras anhörigas 

upplevelse av vården, då en socionom inom hälso- och sjukvården bidrog till minskad 

ångest, samt förbättrad kommunikation. 
 

2.3 Krisforskningens olika aspekter 
De senare årens forskning som behandlar krisstöd bygger mestadels på kollektiva 

trauman och majoriteten är forskning från USA. Seery m.fl. (2008) har gjort en studie 

som bygger på terrorattacken den 11 september 2001 i USA. Studien kan anses vara 

ovanlig då de använde sig av en redan befintlig nationell panel, där det fanns underlag 

för individernas hälsa. Därmed kunde panelens hälsa jämföras både innan och efter 

terrorattacken (Seery m.fl., 2008). Studien undersökte även återkopplingen till ett 
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kollektivt trauma. Med kollektivt trauma menas en händelse som påverkar ett stort 

antal individer, så som terrorattacken i USA 2001 eller Estoniakatastrofen i Sverige 

1994. Seery m.fl. (2008) skriver att ett kollektivt trauma även kan påverka de 

individer som inte har någon personlig koppling till händelsen. Den nationella 

panelen som studien grundade sig på utgjordes av individer som på ett eller annat sätt 

hade någon form av koppling till terrorattacken. Några av individerna hade följt 

terrorattacken exempelvis i media. Andra hade anhöriga som- eller personligen hade 

befunnit sig i World Trade Center. Direkt efter terrorattacken skickades det ut en 

enkät till individerna där de gavs möjligheten att uttrycka känslor och svara på frågor 

kring terrorattacken. Därefter gjordes en återkoppling kring individernas hälsa två år 

efter attacken. Seerys m.fl. (2008) resultat av undersökningen visade att de individer 

som inte uttryckte sina känslor, eller uttryckte lite känslor direkt efter attacken hade 

ett lägre symptom av PTSD under de följande två åren. Detta i jämförelse med de 

individer som hade valt att uttrycka sina känslor i enkäten. Seery m.fl. (2008) kom 

fram till att desto mindre individerna uttryckte sina känslor direkt efter terrorattacken, 

desto bättre psykiskt välmående visade panelen sig ha på längre sikt.    

Bonanno, Galea, Bucciarlli och Vlahov (2006) har också gjort en studie kring 

händelsen den 11 september 2001 där de fokuserade på de uteblivna PTSD-

symptomen efter en kris. Studien genomfördes sex månader efter händelsen och data 

baserades på individer som var vittnen, hade mist en eller flera anhöriga eller hade 

själva varit närvarande vid händelsen. Individerna delades in i kategorier där 

bidragande faktorer jämfördes. Bonanno m.fl. (2006) presenterade i sitt resultat att 

motståndskraft kunde hittas i 65,1 procent av urvalet. Siffran motsvarade de individer 

som hade ett eller inget symptom av PTSD. Av de personer som fysiskt närvarade i 

World Trade Center under terrorattacken, var vittnen till- samt de som hade mist en 

anhörig i samband med terrorattacken, hade 53-54 procent av dessa inget eller ett 

symptom av PTSD. De två lägsta procentuella siffrorna av motståndskraft hittades 

hos de individer som var fysiskt närvarande och blev skadade under terrorattacken, 

samt de som var vittnen och hade anhöriga som dog i samband med terrorattacken. 

Bonanno m.fl. (2006) skriver att det fanns lägre motståndskraftiga kategorier, men att 

siffran aldrig var lägre än en tredjedel av den sammanlagda studien. 
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2.4 Motståndskraft 
Studier som på senare år har presenteras inom området kris har en annan inställning 

till krisarbete än den forskning som presenterats genom åren. Bonanno (2004) skriver 

i en artikel att det har funnits en viss skepsis mot individer som inte uppvisar 

symptom på PTSD efter kris. Bonanno (2004) tar ställning mot denna skepsis och 

skriver att detta är ett tecken på motståndskraft. Almedom (2005) skriver att den 

mentala ohälsan, däribland depression, inte är allmänt spritt bland människor som har 

varit med om kriser, såsom den allmänna uppfattningen har varit. Även Almedom 

(2005) skriver att motståndskraft är ett fenomen som inte har fått tillräckligt utrymme 

inom krisforskningen. Vidare skriver Almedom (2005) att forskningen samt den 

allmänna uppfattning som finns inom krisarbete fokuserar till stor del på de negativa 

aspekterna av krisen, vilket leder till att de positiva aspekterna uppfattas som något 

som avviker från normen. Detta resonemang styrks även av Bonanno (2004). 

Bonanno (2005) skriver att motståndskraft utgör den vanligaste utsagan efter 

en potentiell traumatisk händelse. Bonanno (2005) skriver även att det finns ett flertal 

faktorer som påverkar en individs motståndskraft. Många gånger är dessa faktorer 

samma omständigheter som främjar en vuxen individs hälsa i allmänhet, vilket 

inbegriper en individs sociala situation i likhet med individuella faktorer. Exempelvis 

kan vikten av ett gott socialt nätverk vara en av de avgörande faktorerna som kan 

främja en individs hälsa i en krissituation. I en avhandling vilken behandlar 

krisstödsarbetet efter branden i Göteborg 1998, skriver Nieminen Kristofersson 

(2002) att arbetet med att förenkla för anhöriga att ta sig till Göteborg kan upplevas 

som ett professionellt arbetssätt. Detta genom att mobilisera det sociala nätverket i 

syfte att stärka individen, vilket därmed styrker Bonannos (2005) samt Michels m.fl. 

(2006) (som presenteras nedan under rubriken 2.5 Debriefing) resonemang om det 

sociala stödet som en av faktorerna som kan påverka en individs motståndskraft. 
 

2.5 Debriefing 
Debriefing är en metod som har och fortfarande används som ett arbetssätt vid 

krisstöd. Denna metod innebär att individer snarast efter en kris ska detaljerat gå 

igenom och prata om den specifika händelsen. Detta kan utföras både enskilt och/eller 

i gruppsammanhang. Ett flertal forskare kritiserar denna metod och i vissa fall menar 

att den kan vara skadlig. Bland andra skriver Bonnano (2004) att ett brett 
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tillämpningsområde av debriefing kan sjukförklara normala reaktioner hos en 

människa i kris. Detta kan i sin tur mynna ut att individens egen motståndskraft trycks 

undan. Även Michel m.fl. (2006) har skrivit en artikel som bygger på studier som 

visar att debriefing kan vara skadlig för en individ. Det professionella stödet vid milda 

tecken på PTSD ska vara utformat att samla det sociala stödet till individen samt att 

stödja dennes egen motståndskraft. Det terapeutiska stödet bör erbjudas senare om det 

visar sig finnas ett behov (Michel m.fl. 2006). Individer som uppvisar många 

symptom av PTSD bör i det initiala läget istället erbjudas mer stöd för att 

tillfredsställa de akuta behoven och problemen. Även här ska stöd riktas åt individens 

egen motståndskraft (Michel m.fl., 2006). 

 Deahl m.fl. (2001) har gjort en studie om mätningsmetoder som används vid 

utvärdering av metoden debriefing. Deahl m.fl. (2001) skriver att symptom av PTSD 

har används som det enda mätinstrumentet i de studier som visar att debriefing inte 

ger positiva effekter. Deahl m.fl. (2001) skriver att det finns andra utsagor av en 

potentiellt traumatisk händelse och man bör därmed inte endast använda PTSD som 

mätinstrument. Deahl m.fl. (2001) ställer sig frågande till att andra mätinstrument 

kring följderna av en potentiell traumatisk händelse inte är tillräckligt undersökta i 

förhållande till metoden debriefing. Därmed efterfrågar Deahl m.fl. (2001) ett bredare 

forskningsresultat om effekterna av metoden debriefing. På grund av den bristande 

omfattningen av studieresultat om denna metod, är det för tidigt att helt utesluta 

metoden debriefing enligt Deahl m.fl. (2001). 
 

2.6 Evidens i socialt arbete  
Evidensbaserad praktik (EBP) har en stor inverkan inom det medicinska 

arbetsområdet, samt andra hälso- och vårdgivande yrkesområden skriver Gilgun 

(2005). Inom det sociala arbetet anses EBP fortfarande vara i det begynnande stadiet, 

då det inte finns tillräckligt många studier som behandlar alla aspekter i denna 

arbetsform. Dock kommer Gilgun (2005) fram till slutsatsen att EBP inom det sociala 

yrkesområdet är baserad på fyra hörnstenar, vilka är: 1) Forskning och teori, 2) 

Praktisk kunskap eller det professionen lär sig från individen den möter, vilket även 

inkluderar yrkets värderingar, 3) Personen bakom professionens egna värderingar, 

personliga antaganden, fördomar och den egna världsbilden, samt 4) Individens egna 

förutsättningar och erfarenheter. Gilguns (2005) artikel syftar till att lyfta fram denna 
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arbetsform inom ett större vetenskapligt sammanhang. Detta för att kunna lära av 

andra yrkesgruppers erfarenheter med, samt genomförandet av EBP i arbetet. Det som 

framkom vid Gilguns (2005) analys var att det sociala arbetet, liksom det medicinska, 

kunde gynnas av att ta del av andra yrkesgruppers evidensbaserade praktiska arbete. 

Likväl gynnades det sociala arbetet av att ha en mer omfattande tillgång till forskning 

och praktisk kunskap. Enligt Gilgun (2005) bör ansvariga för de yrkesverksamma 

inom socialt arbete möjliggöra för dem att ta del av tillgänglig forskning, bland annat 

genom att ge förutsättningar i form av tid och utbildningsmöjligheter. Detta för att de 

verksamma inom socialt arbete skall vara väl förtrogna med den forskning som är 

relevant för det arbete de utför inom sina yrkesområden. 

I en enkätstudie gjord av Bergmark och Lundström (2002) om 

socialarbetarens attityder gentemot kunskapsutveckling, kom de fram till att det fanns 

stora brister kring socialarbetarens uppdatering av kunskap inom socialt arbete. 

Enkätstudien presenterade att det fanns många hög- och vidareutbildade inom socialt 

arbete. Bergmark och Lundström (2002) skriver dock att det fanns svårigheter vid 

tillämpningen av nya forskningsresultat i det sociala arbetet. Vidare skriver Bergmark 

och Lundström (2002) att mindre än en av tio yrkesverksamma läser 

forskningsartiklar samt relevanta böcker mer än en eller två gånger per år. De 

presenterar även att endast ett fåtal socionomer når upp till SSR:s kriterier för 

auktorisation. 

    Det finns forskare som vill öppna upp för kritik mot EBP. Enligt Gambrill 

och Gibbs (2002) är EBP en process och inte grundprinciper. Denna process ser ut 

enligt följande: Professionen gör en individuell bedömning där forskning som rör 

individens problem sökes. Professionen bedömer om evidensen kan appliceras på 

individen. Professionen väger därefter ihop evidensen, individens värderingar och 

individens förväntningar. Beslut fattas därmed enligt Gambrill och Gibbs (2002) i 

samverkan med professionens enskilda kunskaper, forskningsresultat och individens 

erfarenheter samt förutsättningar. Gambrill och Gibbs (2002) skriver att processen 

belyser en osäkerhet från professionen i sitt beslutsfattande av lämpligt stöd till 

individen. Processen ger individen utrymme att vara delaktig i beslutsfattandet, och 

effekterna av denna process är något som Gambrill och Gibbs (2002) ställer sig 

frågande till. EBP-processen minskar professionens osäkerhet inför detta 

beslutsfattande. Gambrill och Gibbs (2002) skriver att det för närvarande endast finns 

ett fåtal studier kring EBP och dess effekter samt att processen inte är tillräckligt 
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kritiserat. Det finns inte någon slumpmässig studie där effekterna av EBP jämförs i 

förhållande till konventionell praktik. Gambrill och Gibbs (2002) skriver därmed att 

de vill uppmuntra till studier och kritik mot EBP för individens skull. 

 

2.7 Övergripande sammanfattning av forskningsfältet 
Slutsatsen av forskningsfältet är att det är spretigt inom kuratorsverksamheten. 

Forskning redovisar bakgrund kring kuratoryrkets framväxt och utveckling. Dock 

ligger fokus sällan på kuratorns praktiska arbete idag. Forskning behandlar kuratorn 

inom hälso- och sjukvårdens handlingsutrymme och gränsarbetet i samverkan med 

legitimerade professioner. Flera studier beskriver samspelet mellan socionom och 

klient, dock ej med inriktning på yrkeskategorin kurator. 

Majoriteten av den vetenskapliga forskningen inom krisstöd utgörs av 

kvantitativa amerikanska studier som presenteras i vetenskapliga artiklar. 

Det finns flertalet studier om EBP, både på nationell och internationell nivå. 

Dock framställs det i olika studier att det ej finns tillräckligt mycket forskning kring 

effekterna av EBP. 
 

2.7.1 Denna studies positionering 

Denna studiens position i förhållande till forskningsfältet är att den lägger ihop tre 

forskningsområden: krisstöd, EBP samt kuratorn inom hälso- och sjukvården. Studien 

belyser och kopplar ihop dessa tre forskningsområden för att tydliggöra kuratorn inom 

hälso- och sjukvårdens arbete med krisstöd.  
 

3. Analytiska utgångspunkter 
Två analysredskap har valts ut för att analysera denna studies resultat. Den första är 

en modell av evidensbaserad praktik (EBP) vilken beskrivs i Socialstyrelsen (2011) 

samt av Topor och Denhov (2008). EBP-modellen kommer utgöra det huvudsakliga 

analysredskapet för resultatet. EBP förklarar tre olika dimensioner som samverkar i 

en professions beslut kring individuella insatser (Socialstyrelsen, 2011; Topor & 

Denhov, 2008). EBP-modellen förklaras även av Gilgun (2005) under avsnitt 2.6 där 

modellen består av fyra hörnstenar, men som i grunden är likvärdig den modell som 
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kommer att användas i denna studie. EBP-modellen har valts ut för att förklara och 

belysa kuratorns praktiska arbete, samt kan modellen även förklara hur kuratorerna 

utvecklar och tillämpar kunskapen i sitt arbete med krisstöd. Modellen kan även 

hjälpa till att förstå olika faktorer som kan påverka och stödja kuratorn i sitt arbete. 

Det andra analysredskapet som har valts ut för att analysera resultatet är 

Cullbergs (2006) kristeori. Cullbergs (2006) kristeori har valts ut på grund av att 

studien kretsar kring krisstöd. Denna teori ger därmed möjlighet att förklara och 

förtydliga begrepp i resultatet som kuratorerna använder sig av, samt tankegångar 

bakom kuratorernas arbetssätt. 
 

3.1 Evidensbaserat arbete 
Det finns flertalet böcker, rapporter och studier om evidensbaserad praktik (EBP). 

Författarna till dessa böcker, rapporter och studier hänvisar till varandra. Grunden till 

EBP kommer ifrån evidensbaserad medicin (EBM), vilken har samma tre hörnstenar 

som EBP (Socialstyrelsen, 2011; Topor & Denhov, 2008). I denna studie används 

Topor och Denhovs (2008) beskrivning av EBP, vilken även förklaras i 

Socialstyrelsen (2011). Topor och Denhov (2008) skriver om det tre källorna till 

evidensbaserade insatser vilka alla bör uppfyllas för att arbetet skall ses som 

evidensbaserat. Källorna är följande: 1) Forskningsresultat, 2) Den praktiskt 

verksamma professionens erfarenheter, samt 3) Brukarens erfarenheter och 

preferenser. När beslutsfattande sker kring insatser ska besluten grundas på evidens, 

som i sin tur ska utgöra valet av insatser. Om en profession ska arbeta evidensbaserat 

är förutsättningen att kunskap inhämtas från alla tre ovanstående källorna. Att arbeta 

evidensbaserat innebär att insatserna alltid blir individuella. Topor och Denhov (2008) 

förklarar att en specifik insats eller metod aldrig kan i överlag appliceras på ett 

specifikt problem, utan att det alltid ska handla om individuella bedömningar av 

insatser. Nedan följer en beskrivning av de tre källorna som anger grunden för 

evidensbaserat arbete enligt denna modell. 

 

3.1.1 Källa 1: Forskningsresultat 

Den första källan som ligger till grund för EBP är forskningsresultat. Med detta avses 

den forskning som finns inom ett specifikt område som en profession kan tillgodogöra 

sig. Inom det sociala arbetet finns det en efterfrågan på forskningsresultat som ger 
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klara och tydliga svar på vilka eller vilken modell som ska användas i arbetet (Topor 

& Denhov, 2008). Forskningsresultatet som finns kan i många avseenden vara 

oförenliga och mångtydiga. Topor och Denhov (2008) ställer sig kritiska till vilken 

typ av forskningsresultat som anses vara EBP då resultatet av randomiserade 

kontrollerade studier väger tyngst hos svenska myndigheter. Topor och Denhov 

(2008) ställer sig även kritiska till bortfallet av andra forskningsstudier inom det 

sociala arbetet där denna metod inte används men ändå kan ge betydande resultat. 

Implementeringen av randomiserade kontrollerade studier i det praktiska sociala 

arbetet kan vara svårt. Topor och Denhov (2008) efterlyser ett erkännande till att 

andra forskningsmetoders status höjs till samma status som randomiserade 

kontrollerade studier. Vidare trycker Topor och Denhov (2008) på en utveckling av 

samspelet mellan brukaren och professionen, då de anser det som viktigast. 
 

3.1.2 Källa 2: Den praktiskt verksamma professionens erfarenheter 

Den andra källan som EBP består av är de professionellas erfarenheter. Med detta 

menas all den erfarenhet som professionen under arbetets gång har införskaffat sig. 

Dessa erfarenheter bygger på det vardagliga arbetet som utförs på den specifika 

verksamheten som den professionelle arbetar inom. Erfarenheterna leder till en form 

av erfarenhetsbaserad kunskap vilken utgör en grundläggande del av EBP (Topor & 

Denhov, 2008). Erfarenheterna som införskaffas utgår ifrån kunskaper, resurser samt 

de rutiner som finns disponibla inom verksamheten. Dessa kan i sin tur, tillsammans 

med den professionellas personliga egenskaper samt dennes ställning på arbetsplatsen 

utgöra vissa motstridigheter professionerna emellan (Topor & Denhov, 2008). Dessa 

motstridigheter kan vara både positiva och negativa. Det negativa består av att den 

oförståelse som kan uppstå professioner emellan kan leda till konflikter av icke 

konstruktiv karaktär. Motstridigheter kan även ha en positiv inverkan då det öppnar 

upp för en arbetsform baserat på flera perspektiv och synsätt (Topor & Denhov, 

2008). 

 

3.1.3 Källa 3: Brukarens erfarenheter och preferenser 

Den tredje källan i EBP innefattar brukarens egna erfarenheter och preferenser. Med 

detta menas att hänsyn bör tas till brukarens önskemål, erfarenheter samt kunskap. 

Topor och Denhov (2008) skriver att det är viktigt att ta del av individens erfarenheter 
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vid mötet mellan profession och brukare. Dock är detta något som inte har fått 

tillräckligt mycket utrymme då brukaren ofta fastställs utifrån dennes otillräcklighet. 

Topor och Denhov (2008) skriver att inställningen och fokusen på brukaren mer och 

mer har flyttats från brukarens problematik och dennes otillräcklighet till brukarens 

andra egenskaper. Vidare skriver Topor och Denhov (2008) att det är en förutsättning 

och ytterst nödvändigt vid EBP att individen får utrymme att berätta om sina egna 

erfarenheter och kunskaper. Det krävs därmed ett intresse från professionens sida att 

ta del av brukares livserfarenhet och kunskap samt brukarens individuella situation. 
 

3.1.4 Förutsättningar för evidensbaserad praktik 

För att arbeta evidensbaserat krävs det att alla tre ovanstående källor ska praktiseras. 

Utöver sin egen erfarenhet krävs det av professionen en tillit till andra kollegors 

erfarenheter. Det krävs även att professionen tar del av brukarens erfarenhet och 

preferenser samt att professionen håller sig uppdaterad inom forskning. Lösningen på 

ett givet problem kan inte endast finnas i brukarens diagnos eller i en särskild 

behandling. Lösningen ligger i samarbetet och samverkan mellan de tre källorna 

(Topor & Denhov, 2008). Nedan illustreras den evidensbaserade praktiken (EBP).  

             

(Illustration gjord av författarna utifrån Socialstyrelsen, 2011) 
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3.2 Cullbergs kristeori 
Cullbergs bok “Kris och utveckling” utgavs första gången 1975 och har sedan under 

årens lopp reviderats ett flertal gånger. Revideringarna har bland annat tagit hänsyn 

till ny forskning och svensk utveckling inom krisstöd. Dock har bokens grundteori 

inte förändrats. ”Kris och utveckling” är en av Sveriges mest sålda fackböcker och 

används flitigt i utbildningssammanhang inom människovårdande yrken. Den senaste 

omarbetade upplagan är från år 2006, vilken har valts ut till denna studie.  

 

3.2.1 Kristillståndets fyra aspekter 

När en persons tidigare erfarenheter eller invanda reaktionssätt inte är tillräckliga för 

att personen ska hantera och förstå sin livssituation, uppstår enligt Cullberg (2006) ett 

kristillstånd. Det finns fyra aspekter som definierar den psykologiska krissituationen 

enligt Cullberg (2006). Dessa är följande: 

Man behöver för det första veta vilken den utlösande situationen är. Cullberg 

(2006) skiljer här på olika livssituationer som utlöser kristillstånd. Normala 

livshändelser kan utlösa kriser, dessa kallas för utveckling- eller livskriser. Detta kan 

exempelvis handla om barnafödelse, giftermål eller att pensioneras. Kriser som 

utlöses av plötsliga och oförutsedda påfrestningar och därigenom hotar ens sociala 

identitet, personliga säkerhet och den fysiska existensen kallas traumatiska kriser. 

Exempel på traumatiska kriser kan vara en nära anhörigs död, plötslig uppsägning 

från arbete eller att få besked om allvarlig sjukdom. 

En annan aspekt som den psykologiska krissituationen består av enligt 

Cullberg (2006) är att man måste fråga sig vilken inre och personlig innebörd det som 

inträffat har för den som har blivit drabbad. Det är viktigt att ha en viss kunskap om 

den drabbades tidigare utveckling och historia. Denna kunskap ger den som behandlar 

en förståelse för varför en händelse kan få en person att reagera till exempel väldigt 

kraftigt, medan en annan person kanske inte reagerar lika starkt. Alla människors 

erfarenheter under livets början har betydelse för hur vuxenlivets svårigheter upplevs 

och hanteras enligt Cullberg (2006). 

Den tredje aspekten av den psykologiska krissituationen som Cullberg (2006) 

tar upp är kunskapen om vilken aktuell livsperiod som den drabbade befinner sig i. 

Beroende på i vilken åldersperiod man befinner sig i har olika livshändelser olika 
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slags innebörd. Vissa typer av påfrestningar kan drabba en fyrtiofemåring på ett 

annorlunda sätt än en tjugofemåring. 

Den fjärde och sista aspekten av krissituationen är betydelsen av de sociala 

förutsättningar som finns. Cullberg (2006) menar att familje- och arbetssituationen 

kan ses som ett system där varje del är sammanlänkad till varandra. Ett väl 

fungerande nätverk kan vara stödjande för den drabbade, samt kan en sådan 

gruppkonstellation också påverkas om en medlem har svårigheter. 
 

3.2.2 Den traumatiska krisens olika faser 

Cullberg (2006) delar in den traumatiska krisen i fyra olika faser; först kommer 

chockfasen som sedan övergår i reaktionsfasen, vilken följs av bearbetningsfasen som 

slutligen leder till nyorienteringsfasen. Faserna kan enligt Cullberg (2006) ibland vara 

sammanlänkade, ibland kan en fas vara invävd i en annan och ibland kan en fas helt 

utebli. Dock har varje fas sitt egna karakteristiska innehåll samt har faserna olika 

innebörd för den drabbade. Denna modell är en förenkling av krisens förlopp och har 

som syfte att fungera som ett orienteringsredskap inom krisarbete. 

 

1. Chockfasen 

Denna fas kan variera i längd, från en kort sekund till flera dygn. Under denna fas har 

den drabbade ingen möjlighet att ta in eller bearbeta det som har hänt. Istället kämpar 

den drabbade med all sin kraft att hålla verkligheten ifrån sig. Det är i efterhand svårt 

att minnas vad som skett eller sagts när man befinner sig i denna fas. Man bör ha i 

beaktande att viktig information som delges en person i detta tillstånd kan komma att 

glömmas bort. En person som befinner sig i chockfasen kan på även ytan verka 

välordnad men under ytan råder kaos. Det är framförallt i denna fas som 

sjukvårdspersonal kommer i kontakt med den som har drabbats av kris. 
 

2. Reaktionsfasen 

Reaktionsfasen börjar oftast när den drabbade börjar inse och ta in den inträffade 

händelsen. Det sker under denna fas en stor påfrestning för den drabbade då 

verkligheten blir påtaglig, försvarsmekanismer utlöses samtidigt som man försöker 

hitta någon mening i en kaotisk situation. Frågan varför ställs gång på gång, 

orealistiska skuldkänslor kan dyka upp och vid en nära anhörigs bortgång kan man 
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tycka sig höra dennes röst vilket enligt Cullberg (2006) är psykets sätt att ”hålla kvar” 

den döda. Chock- och reaktionsfasen tillsammans benämns som den akuta krisen och 

bör inte pågå längre än fyra till sex veckor. Under den akuta krisen är kroppen utsatt 

för en långvarig påfrestning i form av hög ångestnivå, sömnsvårigheter, dålig 

mathållning mm. vilket även aktualiserar olika stressymptom. 

 

3. Bearbetningsfasen 

När den akuta krisen börjar avta följer bearbetningsfasen vilken är mest tydlig ett 

halvt eller ett år efter traumat. Hur länge denna period pågår är individuellt och beror 

på betydelsen samt innebörden av händelsen. I denna fas börjar den drabbade att 

vända sig mot omvärlden igen istället för att vara uppslukad av traumat. 

Försvarsmekanismerna är mindre påtagliga och stressymptom avtar mer och mer. 

Tidigare aktiviteter återupptas och man börjar bli mer mottaglig för nya erfarenheter 

(Cullberg, 2006). 
 

4. Nyorienteringsfasen 

Denna fas har inget egentligt slut utan pågår under hela livet. Den drabbade försonas 

med det som har hänt och kan förhålla sig till händelsen som en del av livet. 

Händelsen blir som ett ärr som alltid finns kvar men som inte begränsar den 

drabbades livskontakt. Självkänslan återupprättas vilket leder till en öppenhet för nya 

erfarenheter och relationer. Starka känslor kan väckas av årsdagar eller liknande 

påminnelser om händelser eller det som förlorats trots att den drabbade har gått vidare 

med sitt liv, dock får livet fortsätta sin gilla gång (Cullberg, 2006). 
 

3.3 Fördelar och nackdelar med vald teori och modell 
Den valda modellen av EBP är till fördel för studiens analys då den tydligt kan hjälpa 

till att förklara hur kuratorernas arbete ser ut. EBP-modellen kan hjälpa till att förklara 

olika faktorer som kan påverka en kurators arbetssätt. Enligt modellen krävs det att 

man tar hänsyn till olika faktorer för att utforma en individuellt anpassad insats. 

Gambrill och Gibbs (2002) efterlyser forskning kring effekterna av att en profession 

involverar individen i beslutsfattandet. Då effekterna av EBP inte är tillräckligt 

beforskade kan detta utgöra en nackdel med denna valda modell då detta kan leda till 

problematik vid analysen eller att kritiska punkter kan missas. Den bristande 
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forskningen kan utgöra ett hinder i att andra aspekter och eventuella infallsvinklar inte 

lyfts fram vid analysen.  

Fördelarna med Cullbergs (2006) kristeori som har valts i denna studie är att 

den är väl använd inom forskningsvärlden och inom arbetet med kris. Den kan hjälpa 

till att förklara de begrepp som kuratorerna använder sig av i resultatet. Cullbergs 

(2006) kristeori kan även belysa vilka utgångspunkter och grunder som kuratorerna 

har i arbetet med kris. Nackdelar med Cullbergs (2006) kristeori kan vara att den har 

används vid ett flertal gånger och det därmed kan finnas andra, eventuellt bättre 

teorier som inte kommer fram. 

Det finns ett flertal andra teorier och modeller som hade kunnat användas för 

att analysera och tolka detta resultat, såsom exempelvis teorier om kommunikation 

eller motståndskraft. De olika val som finns av analys- och tolkningsredskap samt 

dess konsekvenser var något som författarna var medvetna om och har tagit ställning 

till. Dock har valet av analys- och tolkningsverktyg slutligen hamnat på den modell 

och den teori som ansetts vara mest relevant för ämnet i fråga.  

 

4. Forskningsmetod 
Den valda forskningsmetoden för denna studie är av kvalitativ ansats med intervjuer 

som grund för datainsamling. Studiens intervjumetod kan liknas vid Kvale och 

Brinkmanns (2009) beskrivning av forskningsintervju. Denna intervjumetod kan 

uppfattas som ett samtal, men följer en halvstrukturerad intervjuguide som är 

koncentrerad kring teman och möjliggör följdfrågor. Inom denna kvalitativa metod 

spelas forskningsintervjuer in och transkriberas, vilket senare utgör det grundläggande 

materialet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskningsintervjuer utgör en form 

av samtalsteknik där kunskap samlas in i ett samspel mellan intervjuaren och 

informanten. Syftet med att göra intervjuer är enligt Esaiasson m.fl. (2012) att fånga 

in och kartlägga intervjupersonernas olika tankekategorier och uppfattningar inom 

ämnesområdet som ska undersökas. Detta för att därefter kunna utveckla och 

definiera olika begrepp och kategorier inom det valda undersökningsområdet. 
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4.1 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
Intervjuer genomfördes med totalt åtta kuratorer (informanter) inom hälso- och 

sjukvården, verksamma på sjukhus samt vårdcentraler i Stockholms län. Intervjuerna 

genomfördes under en två veckors period. Hur rekryteringen av informanterna gick 

till presenteras under avsnitt 4.2 Urval. Informanterna fick själva välja plats och tid 

för när de hade möjlighet att bli intervjuade. I enlighet med Kvale och Brinkmanns 

(2009) ståndpunkter om hur informerat samtycke bör förhållas till i en 

intervjuundersökning, skickades ett informationsbrev till informanterna cirka en 

vecka innan intervjudagen (se bilaga 1). I informationsbrevet beskrevs bland annat 

vilka denna studies författare var, syftet med denna studie och att intervjuerna skulle 

spelas in. Brevet innehöll även information om att det endast var endast studiens 

författare som skulle ta del av det inspelade materialet, vilket efter bearbetning 

(transkribering) skulle raderas. Informationsbrevet byggde på Vetenskapsrådets fyra 

etiska principer (www.vr.se), samt innehöll brevet även information om vilka teman 

intervjun skulle komma att kretsa kring.  

Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av inspelningsfunktionen som fanns i författarnas mobiltelefoner. 

Inspelningarna gjordes med båda författarnas mobiltelefoner för att undvika tekniska 

problem, som exempelvis att en inspelning inte blev av eller kvaliteten på 

inspelningen. Detta möjliggjorde att det fanns en reserv om något skulle gå fel vid 

inspelningen. Innan intervjuerna påbörjades informerades informanterna återigen om 

att inspelningen endast skulle lyssnas av studiens författare, samt att inspelningarna 

efter bearbetning skulle raderas, vilket tidigare hade lovats. Dock sparades de 

anonymiserade transkriberingarna tills dess att detta arbete slutförs. 

En intervjuguide utformades bestående av totalt tretton frågor som användes 

vid intervjuerna (se bilaga.2). Intervjuguiden skickades inte i förväg till 

informanterna. Detta för att intervjusituationen skulle upplevas som ett samtal med 

naturligt flöde. Ett samtal med naturligt flöde ansågs inte vara möjligt att få om 

informanterna i förväg hade tagit del av intervjuguiden och därmed hade förberedda 

svar på frågorna. Dock fick de tillgång till de olika teman som intervjun kretsade 

kring genom att dessa tydliggjordes i informationsbrevet. 

Intervjuguiden utformades med hjälp av Johannesen och Tuftes (2003) 

beskrivning av vilken vägledande funktion intervjuguiden ska ha vid en 
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halvstrukturerad intervju. Intervjuguiden ska enligt Johannessen och Tufte (2003) 

utgöra en lista över teman och generella frågor som ställs under intervjuns gång.  

Temana ska i förväg ha utvecklats utifrån ämnet som den aktuella studien ska 

undersöka samt ska de tematiserade frågorna härleda till att informanten ges möjlighet 

att fördjupa och utveckla sina svar (Johannesen & Tufte, 2003). Intervjuguidens 

frågor utformades således efter den aktuella studiens frågeställningar och 

undersökningsområde. Tre centrala delteman identifierades utifrån studiens 

frågeställningar och undersökningsområde. Deltemana var: ”Den första kontakten”, 

”Hur arbetet går till” samt ”Kunskapsutveckling”. Tio frågor utformades sedan utifrån 

ovanstående delteman. Intervjuguiden bestod av ytterligare två inledande frågor som 

berörde antal yrkesverksamma år, utbildning och samverkan med andra professioner. 

En sista fråga märkt “Övrigt” fanns med för att ge informanterna utrymme att tillägga 

något som eventuellt inte framkom under intervjun. Därmed bestod intervjuguiden av 

totalt tretton frågor. 

Intervjuerna varierade i längd, den kortaste intervjun tog cirka 17 minuter att 

utföra och den längsta intervjun tog cirka 55 minuter att utföra. Författarna turades 

om med att vara den ansvariga intervjuaren, medan den andra hade rollen som 

kontrollant så att rätt frågor ställdes under intervjuns gång. Båda ställde eventuella 

följdfrågor oberoende av vilken roll som hades vid intervjutillfället. Följdfrågorna 

som ställdes avvek inte från ämnet som undersöktes, utan de ställdes endast vid vissa 

tillfällen för att informanterna skulle utveckla svaren. Den författaren som ledde 

intervjun transkriberade även därefter intervjun. Detta gjorde att varje författare fick 

leda och transkribera fyra intervjuer var. När en transkribering gjordes av den ena 

författaren kontrollerades transkriberingen av den andra författaren för att säkerställa 

det transkriberade materialet. Transkriberingarna lades slutligen in i ett gemensamt 

dokument som endast författarna hade tillgång till. Transkriberingarna bearbetades 

sedan genom tematisering enligt Kvale (1997). Transkriberingarna kodades 

alfabetiskt från A-H och utgick ej ifrån någon specifik ordning. Detta för att 

underlätta vid bearbetningen inför resultatet samt för att kunna hänvisa vid ett 

specifikt citat. 
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4.2 Urval  
Informanterna till denna studie rekryterades genom tre olika urvalsmetoder: 

strategiskt urval, första-bästa urval och snöbollmetoden. Informanterna valdes i första 

hand genom strategiskt urval. Då kvoten av intervjuer inte uppnåddes genom detta 

urval, togs vidare kontakt med en av författarnas bekanta, vilket utgör första-bästa 

urval. Informanterna hänvisade även författarna vidare till andra kuratorer som kunde 

ställa upp på en intervju, vilket utgör snöbollsmetod (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

4.2.1 Rekrytering av informanter 

Rekrytering av informanter skedde i fyra omgångar och gjordes med hjälp av mail 

samt muntlig kontakt. Mailadresserna till kuratorerna eller ansvariga hittades på 

sjukhusens och vårdcentralernas egna hemsidor. 

Vid den första omgången skickades ett mail med intervjuförfrågan till fyra 

sjukhus i Stockholms- samt Upplands län. Två utav de fyra mailen skickades direkt 

till verksamhetschefen för kuratorer och två mail skickades till registratorn för 

respektive sjukhus. Verksamhetschefen vid två av sjukhusen vidarebefordrade mailet 

till enhetscheferna för kuratorer, med uppmaningen att de skulle skicka ut förfrågan 

om intervjuer till berörda sektionschefer utifall någon kurator kunde tänka sig att bli 

intervjuad. Sektionscheferna vidarebefordrade i sin tur önskemålet om intervjuerna 

till kuratorerna i sina sektioner. Vid detta tillfälle svarade två informanter vilka 

bokades in för intervju. Registratorn vid det tredje sjukhuset svarade att mailet skulle 

vidarebefordras till avdelningen där kuratorer arbetade. Inget svar mottogs dock, 

varken från det tredje eller fjärde sjukhuset. 

Vid den andra omgången mailades intervjuförfrågan till två sjukhus och två 

vårdcentraler i Stockholms län via respektive verksamhets webbformulär. Vid detta 

tillfälle svarade en informant vilken bokades in för intervju. En vårdcentral tackade 

nej till intervju via mail. Ett sjukhus svarade att mailet skulle vidarebefordras till 

kuratorn, vilken sedan ej svarade. Likaså svarade ej den fjärde och sista 

verksamheten. 

Vid den tredje omgången skickades mailet med intervjuförfrågan till 

ytterligare tre sjukhus samt två vårdcentraler i Stockholms län. Ett av sjukhusen 

svarade inte. Ett av sjukhusen svarade att de skulle vidarebefordra mailet till två olika 

avdelningar, där den ena avdelningen svarade att de ej hade kuratorer och den andra 
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avdelningen svarade inte alls. Ett av sjukhusen svarade att de ej kunde ta emot 

studenter för intervju. De två vårdcentralerna kontaktades genom respektive 

vårdcentralernas webb-formulär. Dessa två vårdcentraler svarade inte på detta mail. 

Under dessa tre omgångar bokades totalt tre informanter in. 

Vid den fjärde och sista omgången av rekryteringen bokades informanter in 

genom muntlig kontakt. En av författarna tog kontakt med en bekant som arbetar som 

kurator vilken bokades in för intervju. Efter några genomförda intervjuer frågade 

några kuratorer om behovet av ytterligare informanter fanns. På detta sätt bokades 

därmed fyra informanter in. Totalt bokades fem informanter in genom detta 

tillvägagångssätt, vilket ledde till den uppnådda kvoten på åtta intervjuer. 

 
 

4.3 Analys av data 
Analysen av det insamlade empiriska materialet har gjorts med hjälp av en 

kategoriseringsmetod som beskrivs i Kvale (1997). Denna typ av analys har används 

under en längre tid inom kvalitativ metod. Det är en form av empirisk metod för 

analysering av intervjutexter med syfte att avdela naturliga meningstexter, för att 

sedan utveckla huvudteman eller kategorier. Kategorierna urskiljs genom bearbetning 

av materialet där forskaren urskiljer ett mönster i intervjutexten. Dessa delas sedan in 

i huvuddimensioner och underkategorier. Vissa kategorier kan enligt Kvale (1997) 

även urskiljas i förväg innan intervjuerna. Detta hade gjorts i detta fall med följande 

tre kategoriseringar som urskildes från frågeställningarna: “Den första kontakten”, 

“Hur arbetet går till” samt “Kunskapsutveckling”. Dock användes dessa tre kategorier 

endast vid intervjuguiden. De kategorier som fortsättningsvis används i studien 

uppkom från det empiriska materialet. Kvale (1997) skriver att bearbetningen med 

kategoriseringen från det empiriska materialet ska ske av två personer oberoende av 

varandra. I det fall det uppstår avvikande åsikter kring kategorierna ska detta 

diskuteras tillsammans tills ett möjligt svar uppkommit. För att kategorisera denna 

studies empiriska material bearbetade författarna materialet oberoende av varandra. 

Materialet delades upp i två delar det vill säga fyra intervjuer var, som sedan togs hem 

och kategoriserades. Vid ett senare tillfälle diskuterades valet av kategorier. Vid detta 

tillfälle bytte även författarna de fyra intervjuerna med varandra vilka även dessa togs 
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hem och kategoriserades om på nytt oberoende av varandra. Slutligen diskuterades 

det fram sju stycken kategorier baserade på det empiriska materialet, vilka blev: 

• Individen i centrum 

• Kuratorns praktiska kunskap 

• Kuratorns formella kunskap 

• Helhetssyn 

• Basalt arbete 

• Anpassat arbete 

• Normalisering 

Författarna var överens om dessa kategoriseringar. Benämningen av kategorierna 

diskuterades samt om alla kategorier skulle vara med och/eller att vissa gick in i 

varandra. Tre huvuddimensioner resonerades därefter fram: 

• Individen i centrum 

• Kuratorns praktiska kunskap 

• Kuratorns formella kunskap 

Resterande kategorier (helhetssyn, basalt arbete, anpassat arbete och normalisering) 

ansågs passa in som underkategorier till ovanstående huvuddimensioner. Dessa 

underkategorier användes vid flera tillfällen i resultatavsnittet under de givna 

huvuddimensionerna då de går in i varandra, vilket följer Kvales (1997) beskrivning 

av kategorisering. Dock presenteras inte alla underkategorierna under varje 

huvuddimension i resultatet, utan dessa används där det anses vara relevant utifrån det 

empiriska materialet. 
 

4.4 Metoddiskussion kring validitet och reliabilitet 
Det är inte studiens syfte att få fram mätbara resultat utifrån informanternas svar som 

därmed kan generaliseras på hela målgruppen. Studiens resultat kan istället utgöra en 

naturalistisk generalisering som innebär att tyst kunskap förklaras med ord. Detta kan 

ge studien en påståendekunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). I den kvalitativa 

forskningsintervjun utgör forskaren instrumentet. Detta ställer krav på forskaren då 

denne kan påverka kvaliteten på intervjun och därmed resultatet (Backman, 2008). 

Johannessen och Tufte (2003) skriver om olika omständigheter som kan påverka en 

intervju. Exempel på dessa omständigheter kan vara relationen som skapas mellan 

intervjuns deltagare, det vill säga forskaren och informanten, samt situationen eller 
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ramen kring själva intervjun. Enligt Johannessen och Tufte (2003) är platsen där 

intervjun genomförs en väsentlig faktor, då detta kan göra att informanten känner sig 

underlägsen alternativt avslappnad i intervjusituationen. Kuratorerna i denna studie 

gavs möjlighet att själva välja tid och plats för intervju, vilket kan tänkas ha bidragit 

till en avslappnad atmosfär där deltagarna kunde fokusera på intervjun. 

Andra omständigheter som kan skapa avstånd eller närhet mellan informanten 

och intervjuaren enligt Johannessen och Tufte (2003) kan vara hur intervjuaren 

uppfattas av informanten. Uppträdande, ålder, kön, etnisk tillhörighet och liknande 

egenskaper kan vara sådana omständigheter. Det som kan ha påverkat denna studies 

intervjusituationer är författarnas uppträdande. Detta då författarnas ord och 

kroppsspråk kunde bekräfta informanten i sin berättelse. Att vara trevliga och artiga 

var något som författarna tänkte på. Vid ett tillfälle blev dock författarna 10 minuter 

sena till en intervju på grund av tekniska problem. Detta kan ha påverkat informanten 

negativt då informanten kunde ha annat planerat i sin arbetsdag. Även forskarens 

intresse för informantens svar är en viktig del av intervjusituationen då ett ointresserat 

uppträdande kan resultera i att informanten tystnar eller kortar av sina svar 

(Johannesen & Tufte, 2003). Exempel på ett bra uppträdande i en intervjusituation 

kan handla om att visa intresse och ge uppmuntrande och erkännande reaktioner 

under intervjuns gång. Detta var något som författarna tänkte på att göra under 

intervjuerna, särskilt i de fall där informanterna ibland stannade upp i sina svar eller 

där det ansågs finnas behov av att få vissa svar utvecklade.  

En annan påverkan som Johannessen och Tufte (2003) nämner är ålder. 

Författarna har stor åldersskillnad mellan varandra. Detta kan ha påverkat 

intervjusituationen både positivt och negativt då ålder kan representera olika 

åldersgrupper som en informant kan relatera till. Det positiva med denna 

åldersskillnad kan vara att författarna jämnade ut varandra och täckte en bredare 

relateringsgrupp. Om båda författarna hade varit unga studenter kan det tänkas att 

informanterna hade uppfattat dessa som exempelvis oseriösa, då de i vissa fall kunde 

ha representerat informanternas barn. Detta kunde ha lett till att intervjusituationen 

hade utgjords av en ”förälder-barn situation”, vilket i detta sammanhang inte hade 

varit produktivt. Om båda författarna hade varit äldre studenter kan det tänkas att 

informanterna kunde ha uppfattat dessa som exempelvis forskare eller jämbördiga 

arbetskollegor. Då en högre ålder i vissa avseenden kan representera en högre 

kunskap, kunde intervjusituationen därmed ha blivit stel och informanterna kunde 
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varit rädda att svara fel. Dessa relateringsexempel är vad den symboliska 

interaktionismen beskriver. Symboliska interaktionismen beskriver att människan 

som subjekt tolkar olika symboler (egenskaper, attribut) i samspel med andra 

människor (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2009). Detta kan därmed påverka en 

intervjusituation och förklara ovanstående resonemang. Författarnas olika 

åldersgrupper kan därmed utgöra ett utjämnande av de olika relateringarna som kan 

uppstå och vidare skapa en avväpnad situation. En avväpnad situation kan trygga 

informanten att känna sig öppen till att svara fel. Negativa aspekter kring författarnas 

olika åldrar kan vara att informanterna svarade olika beroende på vem som 

intervjuade vid ett givet tillfälle. Då författarna ledde intervjun varannan gång, kunde 

dessa relateringar ha trätt fram utifrån vilken författare det var som intervjuade. 

Svaren kan därmed ha skiftat beroende på vem som vid tillfället intervjuade. Även 

kön är en faktor som Johannessen och Tufte (2003) skriver kan påverka en 

intervjusituation. Då båda författarna är kvinnor och majoriteten av informanterna var 

kvinnor kan även detta vara en faktor som påverkade intervjun. Denna faktor kan 

både vara positiv och negativ, då personer av samma kön kan känna en tillhörighet 

och därmed vilja hjälpa varandra. Det negativa med att båda författarna är kvinnor 

och majoriteten av informanterna var kvinnor kan vara att det skulle kunna uppstå 

rivalitetskänslor. 

Hur forskaren presenterar intervjun och framför intervjufrågorna är också 

avgörande för intervjuns slutresultat enligt Johannessen och Tufte (2003). 

Grundläggande är att intervjufrågor ska vara enkla och korta, då frågor med långa 

meningsuppbyggnader anses försvåra informantens möjligheter att kunna ge bra svar. 

Frågor där flera svar efterfrågas samtidigt bör också undvikas av samma anledning 

(Johannessen & Tufte, 2003). Intervjuguidens fråga nr. 9 upptäcktes vara en sådan 

fråga som författarna diskuterade ifall den mätte vad som skulle mätas. Fråga nr. 9 

löd: “Finns det tillfällen då det lämpar sig bättre att samtala med en person som 

befinner sig i kris - i så fall när/vilka? -Finns det tillfällen då det lämpar sig mindre 

bra att samtala?” Denna fråga var i själva verket fyra frågor inbakade i en, vilket 

upptäcktes vara problematiskt redan under den första intervjun som utfördes. 

Informanten svarade på den delen av frågan som var inriktad på när man inte kan 

prata med en person i kris och inte på de andra delarna av frågan. Vid detta tillfälle 

valde författarna ändå att behålla frågan som den var i sin helhet även vid de övriga 

intervjuerna. Detta för att alla informanterna skulle ha samma förutsättningar inför 
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intervjun. Flera av informanterna visade sig reagera på frågan och ville bland annat få 

den upprepad och majoriteten svarade på endast en eller vissa delar av den frågan. 

Detta resulterade i att informanterna inte svarade som tanken var bakom den givna 

frågan. En pilotstudie kunde ha utförts innan de riktiga intervjuerna genomfördes. 

Detta för att testa intervjuguiden och se att frågorna mätte vad som var avsett att mäta 

samt ändra om det uppstod oklarheter. Detta kunde ha varit ett bra test att genomföra 

på grund av den senare upptäckten med fråga nr.9. 

Inspelningen av en av intervjuerna som genomfördes var på vissa ställen svår 

att höra vad som sades. Dock var de två separata inspelningarna till hjälp, detta på 

grund av det andra inspelningsmaterialet var i detta fall av bättre kvalitet. Därmed 

kunde svaren urskiljas och transkriberats med hjälp av den andra inspelningen. 

En av författarna var bekant med en av informanterna som intervjuades. Detta 

kan ha påverkat hur denna informant svarade och följaktligen studiens resultat. Dock 

anser författarna inte att detta har skett i denna situation.  

Johannessen och Tufte (2003) skriver om strukturen i den kvalitativa 

forskningsintervjun samt rollfördelningen som är knuten mellan intervjudeltagarna. 

Johannessen och Tufte (2003) skriver om obalansen som råder i intervjusituationen 

mellan informant och forskaren. Detta då det är forskaren som kontrollerar situationen 

i en intervju, vilket kan detta leda till att informanten kan känna sig i underordnad 

position. Detta kan ha förstärkts i denna studie då det var två intervjuare och en 

informant i intervjusituationen. Dock kan detta ha balanserats upp genom att intervjun 

skedde i en miljö som informanten hade bestämt och i och med detta känt sig mer 

bekväm med. 

Inför denna studie har författarna tillägnat sig kunskap om krisarbete genom 

att se till studier, forskning och annan litteratur som finns tillgänglig just nu. 

Eventuellt kan detta ha bidragit till att författarna format en förutfattad mening om 

vad som gäller vid krisstöd. Detta kan både medvetet och omedvetet ha påverkat 

utformningen av intervjuguiden samt själva intervjusituationen. Detta är något som 

författarna reflekterade kring innan intervjusituationen för att kunna utföra intervjun 

med ett öppet sinne och en icke värderande inställning.  

Bandspelare eller annan ljudupptagningsteknik kan påverka en 

intervjusituation. Detta genom att exempelvis informanten svarar utefter social 

önskvärdhet (Craaford, 2000). Detta är en faktor som inte kan bortses ifrån men inte 

heller undvikas. De utförda intervjuerna hade kunnat utföras utan teknisk hjälp genom 
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att endast göra minnesanteckningar och observationer. Detta hade dock inte haft den 

önskade tillförlitligheten som ett inspelat material hade gett, samt även påverkat det 

slutliga resultatet. 

Dessa olika faktorer är vad som kan ha påverkat det slutliga resultatet och 

därmed uppsatsens trovärdighet. 

 

4.5 Etik 

I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra etiska principer, vilka är: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet 

(www.vr.se). Alla informanter var vuxna yrkesverksamma kuratorer inom hälso- och 

sjukvården. Innan intervjuerna genomfördes tillfrågades informanterna om de tagit 

del av informationsbrevet som hade skickats ut, vilket innehöll relevant information 

grundat på de fyra etiska principerna. Brevet innehöll information om vad författarna 

hade för skyldigheter gentemot informanterna samt vad informanterna hade för 

rättigheter till sina egna utsagor. Det som kan anses vara etiskt problematiskt kan vara 

att informanterna var behjälpliga i att få fram nya informanter (snöbollsmetoden), 

vilket innebar att vissa informanter kände till varandra och visste om varandras 

medverkan. Detta är något som kan ses som etiskt problematiskt då anonymiteten inte 

har försäkrats i dessa fall. Dock är detta något som författarna har haft i åtanke och 

tagit hänsyn till vid presentationen av resultatet. Detta genom att presentera resultatet 

så att informanterna inte kan utskilja vem som har sagt vad.  
 

5. Resultat 
Det empiriska materialet som inhämtats genom intervjuer utgör grunden för 

nedanstående presenterade resultat. Presentationen av resultatet delas upp i de tre 

huvuddimensioner som framkom av kategoriseringen (se 4.3 Analys av data). Vidare 

används de underkategorierna som framkom av kategoriseringen under de olika 

huvuddimensionerna (se 4.3 Analys av data). Alla underkategorier redovisas inte 

under alla huvuddimensioner, utan endast där det anses vara relevant. Dock används 

alla underkategorier någon gång under någon huvuddimension. 

Samtliga kuratorer som har intervjuats har socionomexamen som grund samt 

någon form av vidareutbildning inom socialt arbete. Flera kuratorer har även 
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Psykoterapiutbildning steg 1. Kuratorerna beskriver att de kommer i kontakt med 

patienter genom remisser, via muntlig kontakt av medicinsk personal eller genom att 

de akut blir tillkallade till en individ. I vissa fall kan patienter även komma i kontakt 

med kuratorerna direkt under deras telefontid. Bedömningen om en individ är i behov 

av stöd från en kurator sker mestadels uteslutande från medicinsk personal. Det skiljer 

sig i vilket skede av krisen som kuratorerna kommer i kontakt med individerna. Där 

de kommer i kontakt med individerna direkt befinner individerna sig i ett tidigt skede 

av krisen. Sker kontakten via remiss kan individen befinna sig i ett senare skeden av 

krisen. 

Begreppet ”kris” kan vara ett stort begrepp och ha varierande betydelse i 

förhållande till ett givet sammanhang. Kuratorerna ombads att i första hand definiera 

kris utifrån det egna arbetet. Detta för att få en klarare bild och förtydliga vilken typ 

av kris de arbetar med samt hur de tänker kring vad kris innebär i förhållande till det 

egna arbetet. Nedan följer två kuratorers beskrivning av kris: 
 

Alltså klassiska formuleringen när det gäller kris är ju att det är en händelse där man inte kan 

använda sina gamla erfarenheter. Man står inför någonting där man inte vet hur man 

reagerar, så är det ofta här. Att man ställs inför liksom, liv och död, på något sätt. Och man 

har aldrig varit i den situationen förut kanske och har inga gamla erfarenheter att ta till. Det 

är liksom den formuleringen som jag tycker är kris. 

(Kurator E) 

 

Kris är när någonting plötsligt händer och man som regel hamnar i ett chocktillstånd. När det 

plötsligt händer något traumatiskt i livet. 

(Kurator F) 

 

Kuratorerna beskriver fem kriterier som definierar kris utifrån deras eget arbete: 

Något händer (traumatisk eller plötslig händelse), En ny situation, Där tidigare 

erfarenheter saknas, Man är främmande kring den egna reaktionen samt att Man 

hamnar i ett chocktillstånd. Dessa kriterier tar flertalet av kuratorerna upp vid deras 

definition av kris. En av kuratorerna använder sig av begreppet “kriskurva” som 

kuratorn förklarar med hjälp av en illustrerad modell av Cullbergs fyra krisfaser. 

Denna använder sig kuratorn av vid samtal med en individ för att illustrera vad som 

kan uppkomma under en kris. Kriskurvan visar vilka olika faser en person kan 

genomgå och slutar med att man lämnar krisen bakom sig och går vidare. Kuratorn 

förklarar även att individen kan falla tillbaka i kurvan om en ny kris inträffar.  
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På en följdfråga om patienten upplevs reagera annorlunda då denne får upprepande 

kriser i förhållande till första gången de upplever en kris svarar kuratorn följande:   
 

Alltså den som aldrig varit med om någonting i livet och är skyddad verkstad, den blir ju så 

ofta chockad att den vet ju inte… den kan ju inget av de här reaktionerna från förr. Någon 

som har gått igenom det vet ju ungefär vad som händer vilket är skitjobbigt, för du vet hur 

jobbigt det är. Men samtidigt så har du ju faktiskt kommit igenom det en gång. Man vet att 

jaja det kan ju gå. Så lite olika tycker jag att det verkar vara, för de som går runt här [i 

kriskurvan]  

(Kurator H) 

 

5.1 Individen i centrum 
Med huvuddimensionen ”Individen i centrum” avses att kuratorerna arbetar med 

fokus på individen och dennes erfarenheter i centrum. Under denna huvuddimension 

urskiljs tre underkategorier: Anpassat arbete, Helhetssyn samt Normalisering. Dessa 

underkategorier belyser huvuddimensionens grundläggande innebörd. Resultatet visar 

att kuratorerna anpassar arbetet utefter den enskilde individens behov. Anpassningen 

görs genom att de ser till olika faktorer som kan påverka individens krisreaktioner och 

hantering av en kris. Detta anpassningsarbete urskiljs från det empiriska materialet 

genom att kuratorerna beskriver att de bland annat ser till vad individen har för 

nätverk, var individen befinner sig (känslomässigt) samt att de möter individen ”där 

den är”. 
 

5.1.1 Anpassat arbete 

För att ha möjligheten att bemöta den enskildes individuella behov arbetar kuratorerna 

utifrån ett anpassat arbetssätt vilket de beskriver enligt följande: 
 

/.../ man måste ju hela tiden kolla först var är patienten? Det är en vanlig fråga. Var befinner 

du dig idag? Vad tänker du på? Vill du berätta om olyckan? Och, vad minns du eller är det 

för jobbigt? Men mycket… möta det man möter, alltså man måste se var patienten är 

någonstans. 

(Kurator H) 

 

Ett mönster urskiljs genom att flertalet kuratorer använder sig av uttrycket: Var 

befinner sig patienten? I detta inledande arbete försöker kuratorerna utforska var 



	   39 

individen befinner sig känslomässigt och hur denne mår samt vilken typ av 

krissituation individen har varit med om. När detta är identifierat anpassar kuratorerna 

sitt arbete till den enskilde individens behov. En kurator beskriver följande på frågan 

om hur arbetet går till i möte med en person i kris: 
 

Ja, det är ju väldigt individuellt. Ja, personer som är i de här svåra situationerna, när någon 

har dött, det finns ju inte möjlighet att bearbeta, det kan man ju inte prata om då. Då är man 

mer medmänniska och tröstare. Fråga hur de har det liksom runt om kring. 

(Kurator G) 
 

Arbetet anpassas utefter vad som har hänt individen och i vilken fas individen 

befinner sig i. Ovanstående citat beskriver även att kuratorns arbete i detta fall riktas 

till att vara en tröstande person som samtidigt försöker fånga upp vad individen kan 

vara i för behov av annat stöd. Kuratorn försöker se vad och om det finns människor 

runt omkring individen som kan tänkas vara till hjälp i krisen. 

Det anpassade arbetet beskrivs på olika sätt, exempelvis genom att de ”känner 

av” situationen. I nedanstående citat beskriver en kurator andra faktorer som kan 

påverka en individs reaktion vilka denne tar hänsyn till och anpassar sitt arbete 

därefter. På frågan ifall det finns tillfällen då det lämpar sig sämre att samtala med en 

person som befinner sig i kris, skildrar kuratorn följande: 
 

Du måste följa personen. Är det någon som är på väg in i en psykos måste du vara medveten 

om det. Så att du inte ställer de frågorna som gör att det tippar över. Men prata kan man 

alltid göra. Sen ska man inte alltid prata om det som är traumat, för det kanske inte är det du 

behöver göra i krisen. Utan då är det ett omhändertagande. 

(Kurator B) 

   

Citatet synliggör hur kuratorn gör en avvägning mellan olika faktorer som kan 

påverka en individ som befinner sig i en krissituation. Kuratorn menar att det alltid 

går att samtala med en person som befinner sig i kris, dock behöver det inte alltid vara 

nödvändigt att prata om själva krishändelsen. Kuratorn rättar sig därmed efter den 

enskilda individens situation. 
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5.1.2 Helhetssyn 

Kuratorerna beskriver att det är viktigt att ha en helhetssyn av individen samt att se till 

vad individen har för tidigare erfarenheter och förutsättningar. Detta görs genom att 

bland annat se till vad individen har för socialt nätverk. Nätverkets betydelse urskiljer 

kuratorerna genom samtal samt genom att se till vilka personer som kommer för att 

träffa och stötta individen, eller om det inte kommer någon alls. En av kuratorerna 

uttrycker sina tankar om individens förutsättningar enligt följande: 
 

Är det en patient med ett gott nätverk och stöd runtomkring sig där man samtalar bra? Är det 

en ensam människa så behöver man något annat. Har man egna resurser att hantera sina 

egna reaktioner och känslor, eller är man psykiskt skör sedan innan? Vad har den här 

människan för bagage liksom? 

(Kurator A) 
 

Kuratorn belyser olika faktorer som denne tar hänsyn till för att kunna få en 

helhetsbild och för att kunna tillgodose individens enskilda behov. Citatet belyser 

också kuratorns tankegångar kring vikten av ett helhetsperspektiv. Kuratorn ställer sig 

frågan om hur det sociala nätverket ser ut och vilka livserfarenheter patienten har 

sedan tidigare, vilket var något som flertalet kuratorer nämnde att de tog hänsyn till. 

Kuratorn försöker även se till individens tidigare psykiska hälsa vilket kan vara 

viktigt för att avgöra hur individen ska klara av den nuvarande situationen. Flera 

kuratorer beskriver att ett bra socialt nätverk är en förutsättning för hur väl individen 

tar sig igenom en kris. Nedan beskriver en kurator följande: 
 

Säg att ett barn dör och föräldrarna har ett välfungerande nätverk och är välfungerande i 

vanliga fall själva. Då kanske man bara behöver ett samtal med mig och sen går de vidare 

ändå. 

(Kurator F) 

 

Det sociala nätverket har stor betydelse för hur arbetet riktas till den enskilda 

individen. Genom att identifiera hur individens nätverk ser ut, kan kuratorn urskilja 

faktorer som ett befintligt eller obefintligt nätverk kan innebära för den drabbade 

individen. Därmed kan kuratorn fokusera på vad den enskilde individen är i behov av 

för stöd utifrån ett helhetsperspektiv. I de fall individerna har ett välfungerande 

nätverk beskriver flertalet kuratorer att arbetet fokuserar på ett behandlande samtal 

kring den uppstådda krisen. För de individer som inte har ett välfungerande nätverk 
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ligger arbetets fokus på ett detaljerat och praktiskt tillvägagångssätt i att hjälpa 

individen att hantera sin kris. Detta kan bestå av att hjälpa individen att bibehålla en 

fungerande vardag genom att exempelvis upprätta listor med basala instruktioner. 

Flertalet kuratorer beskriver att denna form av detaljerat arbete ej behövs vid ett 

välfungerande nätverk då vardagsrutiner upprätthålls och tillgodoses av individens 

familj och anhöriga. 
 

5.1.3 Normalisering 

Flertalet kuratorer skildrar att de arbetar genom att bekräfta individens känslor och 

reaktioner. Kuratorerna beskriver att kriser många gånger kan innebära att individer 

inte känner igen sina egna känslor, något som kan upplevas som stigmatiserande. 

Stigmatiseringen ligger i att individen som befinner sig i en krisfas ibland upplever 

sina reaktioner, som följer av krisen, som onormala. Individen känner inte igen sina 

egna reaktioner vilket kan få individen att ifrågasätta sitt beteende och sina känslor. 

Detta kan enligt kuratorerna göra att individen upplever sig själv som avvikande. Ett 

normaliserande arbete är därmed en viktig utgångspunkt för att individen ska kunna 

förstå att dennes reaktioner är normala. Det normaliserande arbetet görs bland annat 

genom att kuratorerna delar ut broschyrer som innehåller information om vanliga 

reaktioner som kan uppkomma under en kris. Detta innebär att kuratorerna arbetar 

med att normalisera individernas känslor för att inte stigmatisera dem och därmed 

eventuellt förvärra en krissituation. 
 

Och sen så är det ju självklart också information från min sida, information kring vanliga 

reaktioner i sådana här situationer. Ofta får jag frågan ”men håller jag på att bli knäpp 

liksom?” ”Nej, jag känner mig inte särskilt orolig över det” kan jag säga då liksom. ”Din 

reaktion är normal utifrån dina förutsättningar”. /.../ Så det handlar ju mycket om att försöka 

förmedla något slags lugn och normalisering. Och hjälpa att få bitarna på plats liksom igen. 

(Kurator A) 

 

Arbetet utgår ifrån en normaliserande utgångspunkt i samtalet med en individ som 

befinner sig i en krisreaktion. Kuratorn bekräftar reaktionen hos individen och hjälper 

individen att reda i oredan. Även efterföljande citat redogör för hur en kurator 

använder sig av en normaliseringsprocess i mötet med individen som befinner sig i 

kris.  
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Då jobbar vi mycket mera med sorgeprocesser, normalisering och så. Ingen reaktion i sorg är 

fel. Alla reaktioner är normala, så att säga, så att man inte ska känna att man är konstig för 

det är många som känner det eftersom de inte känner igen sina egna reaktioner. 

(Kurator E) 

 

5.2 Kuratorns praktiska kunskap 
Med ”Kuratorns praktiska kunskap” menas all den erfarenhet som kuratorerna har 

förvärvat genom åren som de har arbetat, samt genom kuratorernas egna 

livserfarenheter. Under denna huvuddimension har en underkategori skiljts ut: 

Anpassat arbete. Resultatet visar att kuratorernas olika erfarenheter hjälper dem i det 

dagliga arbetet. Genom erfarenheterna utvecklas ett individuellt arbetssätt baserat på 

den praktiska kunskapen. Kuratorerna beskriver att de olika erfarenheterna hjälper 

dem att anpassa sig för att kunna nå ut till de olika individerna som de möter i sitt 

arbete. 
 

Min tidigare erfarenhet från allt möjligt konstigt gör att jag kan fråga en byggarbetare om 

han har en viss typ av grävskopa eller en vad det nu är. Det hjälper, då kan man skapa de 

kontakterna som behövs. Eller att jag har träffat barn med konstiga sjukdomar, gör att jag 

förstår hur föräldrarna reagerar. 

(Kurator C) 

 

Kuratorn använder sig av sina tidigare livserfarenheter för att hitta en väg in i samtalet 

eller för att kunna etablera en relation med individen. Tidigare erfarenheter i arbetet är 

även till hjälp för kuratorn i samtalet, för att individen ska kunna relatera till den 

pågående krissituationen. I ett annat patientfall beskriver kuratorn användningen av 

denna arbetserfarenhet enligt följande: 
 

Om föräldrapar nummer ett säger att det känns såhär och såhär, då kan jag fråga föräldrapar 

nr två, om det är ungefär samma sjukdom och säga: ”En del föräldrar upplever det såhär, gör 

ni det?” För att ge dem ord, för ibland har man inte alltid någon som uttrycker det man 

känner. På det viset kan jag använda den kunskapen. 

(Kurator C) 
 

De arbetslivserfarenheter kuratorn har fungerar som en vägledande funktion vid 

samtalet med individerna som kuratorn träffar. Ovanstående citat beskriver 
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arbetslivserfarenheten som ett hjälpmedel för att ge den enskilda individen ord på de 

känslor som kan uppstå vid en kris. Detta då kuratorn beskriver att individer kan ha 

svårt att sätta ord på sina känslor, något som kuratorn kan hjälpa individen att göra 

med hjälp av sin egen arbetslivserfarenhet. 

Att införskaffa sig lärdomar från individerna man träffar nämner flera 

kuratorer är en del av kompetensutvecklingen. Lärdomarna från individerna samt 

situationerna kuratorerna erfar, bidrar till både den arbetsrelaterade utvecklingen samt 

den personliga utvecklingen resonerar bland annat nedanstående kurator: 

 
Och sen lär jag mig jättemycket av patienterna. Och förhoppningsvis lär jag mig någonting 

om mig själv också. Så på det viset utvecklas man ju. 

(Kurator G) 

 

Kuratorerna beskriver ett flertal olika arbetsmetoder som de använder i arbetet med de 

individer de möter. Det kan handla om att strukturera upp arbetet med olika 

hjälpmedel såsom broschyrer, formulär, kriskurvor osv. Hjälpmedlen använder 

kuratorerna både för eget stöd samt för att hjälpa individen förstå en kris. En kurator 

beskriver följande: 

 
Broschyren om kris och sen det är ju klart, kriskurvan. /…/ Alltså det är ju Johan Cullbergs 

kriskurva. Den är ju inte dum, den är ju fiffig. /…/ Jag vet inte var kriskurvan är ifrån men det 

är ju Johan Cullbergs termer. Det är bara en sån himla bra bild som man kan visa patienter 

också. 

(Kurator H) 

 

En annan arbetsmetod som kan urskiljas är kuratorernas användning utav olika former 

av intuition. Detta beskrivs bland annat genom att kuratorerna använder sig av 

uttrycken “magkänsla”, ”att känna av” och “det som man inte kan sätta fingret på”. På 

frågan om användningen av någon form av metod eller teori för att bedöma om en 

person befinner sig i en kris svarar en kurator följande: 
 

Jag kan inte säga att jag utgår ifrån någon form av bok jag har läst eller någon mall för hur 

jag ska göra i olika faser i olika situationer. Jag går väldigt mycket på magkänsla, försöka 

vara här och nu, och finnas till hands. 

(Kurator D) 
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Kuratorn beskriver att denne inte förhåller sig till någon specifik bok eller mall utan 

förlitar sig på den egna intuitiva känslan under arbetets gång. 
 

5.2.1 Anpassat arbete 

Resultatet visar att kuratorerna anpassar sitt arbete till den enskilde individen genom 

att använda sig av sin praktiska- och formella kunskap, samt sin livs- och 

arbetserfarenhet. 

 
Framför allt, jag har jobbat ett tag. Jag har en syn, min syn är att varje patient som kommer 

in i rummet ska får det bästa möjliga. Inte att jag ska följa en teori eller metod. Utan teorier 

och metoder dem har man på ett smörgåsbord. Sen plockar man, mer eller mindre omedvetet 

efter ett tag vilken metod som är bäst för dig eller dig. Jag har ett antal formulär som jag kan 

ta fram som stöd, men framför allt är det ju min kliniska, alltså det jag känner som styr 

samtalet. Eller det dem vill ha. 

(Kurator B) 

 

Genom att utgå ifrån individens problematik och var i krisen individen befinner sig, 

visar de genomförda intervjuerna att kuratorerna inhämtar specifika delar från sina 

praktiska- och formella kunskaper. En kurator beskriver olika metoder och teorier 

som denne arbetar efter. Bland annat uttrycker kuratorn att denne kan använda sig av 

KBT vid de tillfällen som kuratorn anser det passa. Dock redogör kuratorn att denne 

inte följer de olika metoderna strikt.  
 

Utan då anpassar jag. /.../ går ni till någon annan kurator, inte jobbar dem som jag inte tror 

jag. Alltså var och en jobbar ju utifrån sina olika livserfarenheter. Jag vill också säga att jag 

plockar russinen ur kakorna. 

(Kurator G) 

 

Kuratorerna återger att de plockar från de teorier och metoder som de anser lämpar 

sig bäst i en given situation. De utvalda delarna kombineras sedan med erfarenheterna 

till en egen utarbetad metod, vilken resulterar i en för individen anpassad insats. 
 

5.3 Kuratorns formella kunskap 

Under denna huvuddimension redogörs resultatet av kuratorernas formella kunskap. 

Underkategorierna som har urskilts inom detta område är: Anpassat arbete samt 
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Basalt arbete. Formell kunskap innebär exempelvis utbildning, vidareutbildning samt 

kunskap som erhålls genom privat läsning av exempelvis forskningsartiklar. 

Resultatet visar att flertalet kuratorer har någon form av vidareutbildning. 

Denna utbildning får kuratorerna antingen genom högskolor/universitet eller via 

landstinget. Flertalet av kuratorerna har utbildning i Psykoterapi steg 1, vilket 

kuratorerna nämner som ”steg-1 utbildning”. Gällande den formella kunskapen om 

krisstöd visar resultatet att många kuratorer har gått kurser om detta genom 

landstinget. Ingen kurator nämner att de har högskole-/universitetsutbildning med 

inriktning på krisstöd. Samtliga kuratorer nämner Cullbergs kristeori vid något 

tillfälle under intervjuns gång samt använder sig kuratorerna utav Cullbergs 

krisfasbegrepp genomgående under intervjun. Kuratorerna beskriver att den formella 

kunskapen gör dem säkrare i det dagliga arbetet. 
 

Min steg-1 utbildning var väldigt lärorik för mig. Sen har jag också gått några kurser genom 

landstinget i olika kris… vad de nu har hetat, som man har haft regelbundet /.../ Alltså man 

tar ju in det man lär sig och försöker omsätta det i praktiken, eller ha den kunskapen i sig. All 

kunskap gör ju att man blir mycket säkrare på något sätt. 

(Kurator F) 

 

Kuratorn förnyar sin kunskap inom krisstöd regelbundet genom återkommande 

kurser. Detta gör att kuratorn upplever en trygghet i sitt dagliga arbete. Vidare skildrar 

kuratorn hur denne använder sig av kunskaperna i praktiken. En annan kurator 

beskriver, enligt nedanstående citat, att denne har arbetat under en längre tid och 

därigenom redan erhållit sig en större mängd kunskap genom åren.   
 

Jag jobbat en del med kris och katastrof, gått mycket utbildningar och utbildat också /.../ Just 

nu går jag på gamla meriter så att säga /.../ Men jag har ju riktat in mig på kris och katastrof 

så jag har ju gått en del utbildningar men jag har ingen vidareutbildning, jag har ingen steg-1 

eller så. Jag har plockat lite här och där. 

(Kurator E) 

 

Genom att på egen hand söka information på bland annat internet, hjälper detta till att 

kuratorn hela tiden håller sig uppdaterad med ny information kring sitt arbetsområde. 

Detta beskriver kuratorn i nedanstående citat som ett sätt att bekräfta sitt eget arbete. 
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Jag läser mycket på nätet, när man har tid över titta på artiklar. Dels för att hitta ny 

information också för att hitta stöd i det man själv tänker. 

(Kurator D) 

 

All kunskap som kuratorerna tillförskaffar sig, oavsett om det är privat eller genom en 

formell utbildning, upplever kuratorerna som kompetensutvecklande. Genom att hela 

tiden bygga på sin kompetens kan kuratorerna förbättra sitt arbete. Detta eftersom 

kunskapsutvecklandet bidrar till nya sätt att se på saker samt ett ökat självförtroende. I 

nedanstående citat beskriver en kurator även viljan att utveckla sig och utmana sina 

kunskaper. 
 

När man har jobbat ett tag så, det åker ju in [formella kunskapen] och man blir ju sugen på 

att prova saker. Men det är ju så att allting man lär sig spiller ju över på det vanliga jobbet. 

/.../ allt man lär sig det landar ju någonstans. Man blir ju på nått sätt förhoppningsvis lite 

skickligare, har lite nya glasögon och ser mer saker. Vågar mer. 

(Kurator H) 
 

Vissa kuratorer efterlyser resurser i form av tid och material till kunskapsutvecklingen 

i arbetet. En kurator uttrycker sitt önskemål om möjligheten till detta i det dagliga 

arbetet. Kuratorn beskriver att det finns ett intresse för kunskapsutveckling, men 

möjligheten till att göra detta på arbetstid inte finns. Kuratorn berättar vidare att 

kunskapsutvecklingen är något som denne får göra på fritiden. 
 

Ja, jag läser på, förstås, jag kan googla. Och det förstår ju inte arbetsgivaren ibland att man 

behöver tid för sånt också. Utan det får ju bli på fritiden. /---/ Men att man skulle ha ett litet 

bibliotek då. Och kanske ha en liten budget till inköp. Men man hinner inte, det är för mycket 

jobb här så man hinner inte med det. 

     (Kurator G) 

 

5.3.1 Anpassat arbete 

Nedanstående citat skildrar hur en kurator resonerar kring formella kunskaper som 

introduceras. Kuratorn beskriver en situation där denne gör en bedömning och 

avvägning utifrån befintlig kunskap och nytillkommen forskning. Kuratorn gör i detta 

fall en bedömning hur denne ska arbeta i en given situation där en person har utsatts 

för misshandel. Kuratorn beskriver att man enligt den nytillkomna forskningen ej ska 

använda sig av metoden debriefing som tidigare har används i liknande situationer. 
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Kuratorn ifrågasätter detta baserat på egen erfarenhet och kunskap samt utifrån den 

givna situationen. I det nedanstående fallet är det enligt kuratorn av vikt att denna 

individ får möjlighet att återberätta det som har hänt, då ett annat tillvägagångssätt 

eventuellt förvärrar situationen för individen. Kuratorn anpassar arbetet i detta fall 

genom att göra avvägning mellan nytillkommen formell kunskap och individens 

behov. 

 
Men jag tänker också, det har ju skrivits väldigt mycket i DN om det här och Sara Hedrenius 

och det här med krisstöd. Om det har hänt någonting så, som den här misshandeln /.../, då 

säger man ju nu att då ska man inte debriefa för mycket. Som man gjorde förr. Men jag måste 

säga att det beror på vad man menar med debriefa. Om den här personen inte hade fått 

återberätta det här för någon och jag hade varit neutral. Jag var ju då en neutral lyssnare, 

alltså ett vittne nästan, till berättelsen. Då hade personen ju stängt in sig ännu mer. Då menar 

jag såhär; personen måste ju på något vis debriefa det här med någon, och där tror jag att det 

var viktigt för personen. Annars ska man nog inte fokusera så väldigt mycket [på händelsen], 

dem [Sara Hedrenius] kan ju ha rätt i det då. 

(Kurator G) 

 

Kuratorn resonerar vidare kring krisforskningen i Sverige och menar att då Sverige 

har varit förskonad mot kriser har detta resulterat i att vi inte har tillräckliga 

kunskaper i hur man ska agera i kriser. Detta tror kuratorn är på väg att ändras. 

Oavsett så anser kuratorn att det är viktigt att ha ett omhändertagande bemötande mot 

varandra i svåra situationer, vilket kuratorn beskriver är den rollen denne intar i sitt 

arbete. 
 

Jag är inte påläst, men jag har skummat dem här DN artiklarna som har varit kring kriser. 

Jag tror att, nu har man nog tränat upp sig i Sverige men jag tror att man har varit ganska 

handfallen när det gäller kriser inom kommun och landstinget och sådär, hur man ska bete 

sig. Men nu händer det ju saker och ting i skolor och det har hänt ganska mycket. Vi har varit 

förskonade mot krig och elände och svält och annat också. Så vi är inte uppövade i hur vi tar 

hand om varandra riktigt. Och det tror jag är jätteviktigt. Att ta hand om och bekräfta, ge 

någon slags upprättelse, fast det är ju inte jag som ska göra det så tror jag att man ska inta 

den rollen i alla fall. 

(Kurator G) 
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5.3.2 Basalt arbete 

Flertalet kuratorer beskriver det basala arbetet som en viktig del i arbetet med 

individer i kris. Det basala arbetet är enligt kuratorerna oftast dominerande under det 

första akuta skedet av en kris. Kuratorerna uttrycker att det under detta skede inte 

finns utrymme för annat arbete. Detta på grund av att individerna i detta skede har 

svårt att ta in detaljerad information och samtala om känslor. Individerna tillfrågas om 

och i så fall hur de upprätthåller sina basala behov genom att fråga om sömn, mat, 

vatten, sällskap med mera. Därmed uttrycker kuratorerna att de under första akuta 

skedet arbetar på en basal nivå för att stötta individerna i de grundläggande behoven. 

En kurator uttrycker att denne arbetar utefter en formell kunskapsteori om basalt 

arbete. 

 
Då är det de här fyra H:na som jag aldrig kommer ihåg. Hålla om, Häll i, Håll ut, sen är det 

en fjärde. Men alltså man ska bara hålla patienten, det finns inget utrymme för att göra några 

insatser utan verkligen, häll i dem söt saft, se till att de äter, har dem ordnat det? Vem tar 

hand om dem? Liksom sånt. Väldigt fyrkantigt arbete. 

(Kurator C) 

 

De fyra “H” som ovanstående kurator refererar till är: Håll om, Håll tyst, Häll i, och 

Håll ut. Individens basala behov tillgodoses genom att hålla om och lyssna, ge dryck 

samt att härda ut det jobbiga tillsammans med individen. Även nedanstående kurator 

beskriver denna arbetsinsats i det akuta skedet som ett basalt arbete. 
 

Är det så att människan befinner sig i chock, då är det mycket att sitta nära, orka sitta kvar, 

såna basala….äta, värme, vatten, försöka få anhöriga att dricka lite thé med socker i. Alltså 

det är väldigt väldigt basalt när det är chock. 

(Kurator A) 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visade att kuratorerna arbetade utefter ett eget utvecklat arbetssätt grundat 

på egen erfarenhet och utbildning samt anpassad utefter den enskilda individen de 

mötte. Kuratorerna arbetade utifrån ett anpassat synsätt utifrån det område de var 

verksamma inom, dock utgick alla ifrån samma grundkunskaper. Oavsett 

arbetsområde anpassades arbetet i första hand utifrån patientens behov. Arbetet kunde 

sedan skifta i utformningen beroende på personlig erfarenhet samt vilken 
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arbetslivserfarenhet kuratorerna hade hunnit erhålla sig. Alla kuratorer nämnde att de 

inte strikt utgick från någon formell teori eller metod, utan de plockade bitar av den 

formella kunskapen i sitt arbete. 

6. Analys och tolkning av resultat 
Under denna rubrik kopplas det ovanstående resultatet till de två analysredskapen 

beskrivna under avsnitt 3. Analytiska utgångspunkter. Det ena analysredskapet är en 

modell om evidensbaserad praktik (EBP) beskriven av Topor och Denhov (2008). Det 

andra analysredskapet är Cullbergs (2006) kristeori. Vidare kopplas det ovanstående 

resultatet ihop med den tidigare forskningen som presenterats under avsnitt 2. 

Tidigare forskning. Analysen och tolkningen av resultatet presenteras utifrån de tre 

huvuddimensionerna som uppkom genom kategorisering (se avsnitt 4.3 Analys av 

data). Vidare mynnar resultatets analys ut i att de tre huvuddimensionerna kopplas 

ihop under en egen rubrik. Underkategorierna som uppkom genom kategoriseringen 

kommer ej att användas under detta analys- och tolkningsavsnitt med anledning av att 

dessa är implementerade under varje huvuddimensions analys.  
 

6.1 Individen i centrum 
Resultatet visar att kuratorerna arbetar utifrån ett individcentrerat arbete. Kuratorerna 

utrycker att de bland annat frågar kring individernas känslor, omgivning och nätverk. 

I och med detta uppmärksammar kuratorerna faktorer som kan påverka individens 

situation i en kris. Som ovanstående resultat presenterar uttrycker kuratorerna att de 

“följer” individen, att de försöker se var individen känslomässigt befinner sig, att de 

tar hänsyn till individens nätverk samt att de bekräftade individens olika känslor. En 

av de tre källorna som EBP grundar sig på är “brukarens erfarenheter och 

preferenser”. Denna är en utav de tre källor som krävs för att professionen ska anses 

arbeta evidensbaserat. “Brukarens erfarenheter och preferenser” innebär att 

professionen i mötet med individen tar hänsyn till och tar del av individens 

livserfarenheter och kunskap. Detta förutsätter ett intresse för individen från 

professionens sida (Topor & Denhov, 2008). Som ovanstående resultat visar och som 

återkommer under denna rubrik finns det ett intresse från kuratorernas sida att ta reda 

på olika faktorer om en individ. Kuratorerna försöker få fram en helhetsbild av 
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individen, som de sedan har i åtanke under sitt arbete. Kuratorerna anpassar därmed 

sitt arbete utefter individens helhetsbild.  

Inom det sociala arbetet har det inte tagits tillräckligt mycket hänsyn till 

individens egna erfarenheter och önskemål. Detta då individen framställs utifrån 

dennes negativa egenskaper (Topor & Denhov, 2008). Almedom (2005) skriver att 

krisforskning har fokuserat på de negativa effekterna av kris, vilket bidrar till att de 

positiva effekterna anses som avvikande. Detta är något som ej kan urskiljas från det 

givna resultatet. Kuratorerna beskriver tydligt att de tar hänsyn till och använder sig 

av individernas livserfarenheter samt kunskaper i sitt arbete. Kuratorerna beskriver 

samtidigt att de i sitt arbete försöker normalisera individens reaktioner. Detta verkar 

kunna tyda på att kuratorerna belyser individernas reaktioner utifrån ett positivt och 

normaliserande synsätt. 

Gilgun (2005) skriver om värdet i att ta hänsyn till individens erfarenheter för 

att arbeta evidensbaserat. Professionens praktiska kunskap grundas i de erfarenheter 

professionen erhåller från individer. Det är därmed av vikt för professionen att ta in 

och lära sig ifrån de olika mötena med individer för att kunna utveckla den egna 

professionen (Gilgun, 2005). Gilguns (2005) resonemang kan urskiljas i kuratorernas 

utsagor gällande deras kunskapsutveckling då flertalet kuratorer berättar att de lär sig 

mest om arbetet i mötet med individen. Detta antyder att det individcentrerade arbetet 

fungerar som ett givande och tagande vilket gynnar både individen och professionen. 

Detta då individen kan tänkas uppleva en större delaktighet och bekräftelse i att få 

berätta om sin situation och sina erfarenheter. Vidare antyder givandet och tagandet 

en möjlighet att professionen gynnas i sitt arbete och i sin utveckling genom att lyssna 

och ta del av individens situation. Kuratorernas delaktighet i individens situation kan 

antyda på ett skapande av erfarenheter hos professionen som denne tar med sig i 

utvecklingen av arbetet. I arbetet med krisstöd ställer kuratorerna frågor till individen 

om dennes tidigare erfarenheter. Detta kan liknas vid vad Cullberg (2006) skriver är 

viktigt att ta del av för att kunna förstå varför en individ reagerar som den gör i en 

krissituation. De händelser som en individ går igenom under den tidigare delen av sitt 

liv, formar individens hantering av en krissituation. Detta är vad Cullberg (2006) 

skriver är den andra aspekten av en psykologisk krissituation.  

Det sociala stödet är en faktor som kuratorerna fokuserar på i arbetet med 

krisstöd. Fokuseringen på det sociala stödet kan antydas utgöra ett arbetssätt riktat till 

att uppmärksamma individens motståndskraft. Det sociala stödet samt individens egen 
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självkänsla är två faktorer som motståndskraft grundas på. Bonanno m.fl. (2004, 

2005) skriver att vid en potentiellt traumatisk händelse kan en individ utveckla besvär 

direkt efter händelsen eller så kan reaktioner komma i efterhand. En individs 

motståndskraft kan också vara en vanlig följd av en potentiell traumatisk händelse 

enligt Bonanno m.fl. (2004, 2005). De faktorer som påverkar en individs hälsa i 

allmänhet skriver Bonanno (2005) utgörs av samma faktorer som påverkar individens 

potentiella motståndskraft. Faktorer som främjar motståndskraft är ett gott socialt stöd 

samt individens inre styrka. Detta styrker även av Nieminen Kristoffersson (2002) 

som skriver i sin avhandling att kuratorernas arbete vid svåra händelser handlar om att 

mobilisera individens nätverk. Även Cullberg (2006) styrker den stödjande 

funktionen som ett välfungerande socialt nätverk har för en drabbad individ. 

Individens egna personliga psykiska balans är också en avgörande faktor vid 

motståndskraft. Resultatet visar att kuratorerna arbetar med att försöka urskilja om en 

individ erhåller de faktorerna som innebär motståndskraft hos en individ. I de fall där 

kuratorerna urskiljer dessa faktorer visar resultatet att de exempelvis inte träffar dessa 

individer lika ofta som andra. Detta med anledning av att behovet av en kurators 

insatser inte är lika framstående hos dessa individer. 

Både Fossum (2003) samt McLeod och Olsson (2006) betonar helhetssynen 

inom socialt arbete. McLeod och Olsson (2006) framhåller kommunikationen som en 

viktig faktor inom det sociala arbetet, vilket de skriver ligger till grund för en större 

förståelse mellan profession och individ. Kommunikationsaspekten och dess 

betydelse inom socialt arbete är även något som bekräftas av Hartman-Shea (2011). 

Som resultatet visar är kommunikation och samtalet kuratorernas verktyg i 

förhållande till individen. Kuratorerna försöker öppna för ett samtal där individen fritt 

kan berätta om sina känslor och tankar. Resultatet beskriver även att kuratorerna rättar 

sig efter individen i flertalet avseenden och kommunikationen sker på individens 

villkor och förutsättningar. Kuratorerna anpassar även sitt kommunikationssätt 

gentemot individen de träffar beroende på hur mottaglig individen är i en given 

situation. I vissa situationer där kuratorerna märker att individen inte själv finner ord 

att beskriva sitt tillstånd eller sina känslor, berättar en kurator att denne utifrån 

individens bakgrund eller förutsättningar kan dra paralleller eller referera till olika 

saker i individens liv. På så sätt bibehåller denna kurator kommunikationen dem 

emellan vilket ökar individens mottaglighet för vidare hälsobefrämjande åtgärder. 
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Anpassningen till individen gör kuratorerna bland annat genom att använda 

eller inte använda sig av metoden debriefing beroende på individens situation. Vissa 

kuratorer menar att användningen av debriefing i vissa situationer ger positiva resultat 

i samtal med personer i kris. En insats som grundar sig på debriefing i ett tidigt skede 

av krisen nämns utifrån både Seery m.fl., (2008) samt Bonanno m.fl., (2006) som 

negativt för individen. Michel m.fl. (2006) skriver att denna form av metod kan ha 

olika utsagor beroende på när denna metod sätts in. Michel m.fl. (2006) skriver att 

metoden ska sättas in i ett senare skede av krisen och/eller vid större symptom av 

PTSD. I resultatet går det inte att urskilja när eller vid vilka fall kuratorerna använder 

sig av metoden debriefing. Detta kan antyda en bekräftelse av att kuratorerna arbetar 

individcentrerat i den mån att de ser till vad individen är i behov av. Kuratorerna 

följer därmed inte alltid vad man skulle kunna kalla för de nyaste rönen inom 

forskningen. Kuratorerna urskiljer istället viktiga delar av de ”nyaste rönen” och 

tillämpar det utifrån individens behov i första hand. Detta kan överensstämma med 

Deahls m.fl. (2001) resonemang om att inte för tidigt utesluta metoden debriefing då 

metodens effekter inte är tillräckligt utforskade. 

Utifrån ovanstående resonemang bekräftar större delen av forskningen som 

har presenterats i denna uppsats angelägenheten av ett individcentrerat arbete. Dock 

talar viss forskning emot en del av det individanpassade arbetet särskilt i frågan som 

handlar om användningen av metoden debriefing. Vidare styrks resultatet som 

framkommit i denna studie utav forskningen i det avseenden att individens kunskap 

och erfarenhet är av stor betydelse att ta hänsyn till i det sociala arbetet. Detta kan 

även återkopplas till modellen av evidensbaserad praktik som beskrivs av Topor och 

Denhov (2008), vilken har individens kunskap och erfarenheter som en av källorna. 

 

6.2 Kuratorns praktiska kunskap 
Resultatet visar att utgångspunkten för kuratorernas arbete är arbetslivserfarenheter 

och egna livserfarenheter i arbetet med individer i kris. Kuratorerna använder sig av 

de egna livserfarenheterna i form av referensramar för att öppna upp samtal och 

därigenom skapa en trygg relation till individen de möter. Kuratorerna använder sig 

även utav arbetslivserfarenheterna i form av att de ger individer ord för att hjälpa dem 

att beskriva sin situation och sina känslor. Erfarenheterna som kuratorerna tillgodogör 
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sig via arbetet och/eller privat bidrar till att de utvecklar egna arbetsformer i arbetet 

med individen i kris. Exempelvis använder de sig utav olika slags hjälpmedel såsom 

broschyrer eller kriskurvor. Ett ytterligare resultat av kuratorernas arbets- och 

livserfarenhet är deras användning av intuition. Intuitionen kan antingen tänkas ha 

uppkommit genom den långa erfarenheten och/eller kan det möjligtvis vara så 

intuitionen är något som redan är implementerat i kuratorernas personligheter. 

Intuitionen uttrycks genom att kuratorerna använder sig utav ord som “magkänsla” 

och “känna av”. Med hjälp av detta ”redskap” urskiljer kuratorerna vilka delar av den 

ackumulerade kunskapen som de använder i olika situationer och med olika individer. 

Flera kuratorer uttrycker på olika sätt att de plockar “russinen ur kakorna” eller att de 

använder sig av olika teorier och metoder i form av ett “smörgåsbord” i arbetet. 

Kuratorerna plockar ifrån arbets- och livserfarenheter samt den formella kunskapen 

vilket därefter kan utgöra en egen teori eller metod. 

Tillvägagångssättet som kuratorerna arbetar med i form av den praktiska 

kunskapen är vad som utgör den andra källan i modellen av evidensbaserad praktik. 

Den andra källan bygger på den erfarenhetsbaserade kunskapen och professionens 

arbets- och livserfarenheter. Denna kunskap är nödvändig för att arbeta 

evidensbaserat (Topor & Denhov, 2008). Detta kan även liknas vid Gilguns (2005) 

förklaring av det evidensbaserade arbetet. Dock skiljer Gilgun (2005) den 

erfarenhetsbaserade kunskapen och professionens arbets- och livserfarenheter ifrån 

varandra i sin förklaring av den evidensbaserade praktiken. Detta verkar kunna 

bekräfta det som framkommit i resultatet. 

Som resultatet visar arbetar kuratorerna många gånger efter intuition. Detta 

kan analyseras som en bekräftelse på avsaknaden av formella riktlinjer inom 

kuratorsarbetet. Avsaknaden av riktlinjer kan kopplas till den historiska framväxten 

av kuratorsyrket beskriven av Olsson (1999). Kuratorsyrket har gått från att ha flera 

uppgifter som gränsade till andra professioners områden, till att idag fortfarande 

utgöra en icke definierad yrkesgrupp med mindre uppgifter och utan legitimering. 

Detta kan möjligtvis påverka en svår definition av vad kuratorsyrket egentligen 

innebär, vilket kan vidare resultera i en yrkesgrupp som själva får skapa sin yrkesroll 

och sitt arbete. Liljegren (2008) skriver om samma dilemma kopplat till avsaknaden 

av legitimation. Kuratorn är en yrkeskategori som arbetar ensamt i en miljö bland 

legitimerad profession. Detta kan tänkas skapa en osäkerhet från samhällets sida och 

inom den givna professionen. Osäkerheten kan dock ses som något positivt då det kan 
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resultera i en kreativitet hos kuratorerna. Kreativiteten kan vidare ge uttryck för ett 

större intresse för individens egna erfarenheter och preferenser. Osäkerheten kan även 

påverka kuratorerna till att utveckla och hitta nya vägar till att utföra sitt arbete. Detta 

kan styrkas av Gambrill och Gibbs (2002) kritik mot den evidensbaserade praktiken, 

då EBP-processen belyser och minskar osäkerhet vid beslutsfattandet. 
 

6.3 Kuratorns formella kunskap 
Resultatet visar att kuratorerna skaffar sig formella kunskaper genom utbildning, 

vidareutbildning, kurser samt via egen läsning av litteratur eller texter på internet. 

Vad som framkommer av resultatet är att kuratorerna har tillgång till regelbundna 

kurser, men att det finns en avsaknad i arbetstid till kunskapsutveckling. Kuratorerna 

beskriver att kunskapsutveckling stärker dem i sin yrkesroll och kan även utgöra en 

bekräftelse till den egna tankegången. Den formella kunskapen som kuratorerna 

erhåller och arbetar utefter är den grundläggande kunskapen. Kuratorernas formella 

kunskap utgörs många gånger av grundkunskaper i teorier som är väsentliga i arbetet 

med individer i kris. Grundläggande är Cullbergs (2006) kristeori vilken är den teori 

som kuratorerna använder för att beskriva de olika kriserna. Cullberg (2006) beskriver 

kristeorin som ett orienteringsredskap inom krisarbete vilket kan tolkas som att det 

överensstämmer med hur kuratorernas använder sig av kristeorin. Ett exempel på 

detta är hur kuratorerna lägger upp arbetet i det första akuta skedet som Cullberg 

(2006) benämner som ”Chockfasen”. I denna fas skriver Cullberg (2006) att en 

drabbad individ inte har möjlighet att ta in eller bearbeta det som har hänt. Detta 

överensstämmer med det basala arbetet som kuratorerna utför i det tidiga skedet av en 

kris. Kuratorerna uttrycker att de inte arbetar utefter någon speciell metod eller teori, 

utan att de arbetar utefter den egna erfarenheten. Dock kan Cullbergs (2006) 

kristeorier urskiljas när kuratorerna berättar om sitt arbete. Den formella kunskapen, 

särskilt grundkunskaper såsom Cullbergs (2006) kristeori, finns i kuratorernas 

“ryggrad” vilket de själva inte reflekterar kring. Intressant är att samtliga kuratorer 

någon gång under intervjun nämner Cullberg samt dennes krisfaser vid namn och 

samtidigt säger att det är något som de har i bakhuvudet men inte medvetet arbetar 

efter.  

Kuratorernas formella kunskaper byggs på med hjälp av egenhändigt 

införskaffad information om vad som skrivs i vetenskapliga artiklar och olika böcker 
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rörande krisarbetets område. Det finns skillnader mellan hur många kuratorer som har 

som vana eller möjlighet att införskaffa kunskap på eget bevåg. Klart är att 

kuratorerna känner till att det finns information att tillgå men det är inte alla som har 

möjlighet eller resurser att ta del av denna. Gilgun (2005) skriver att det sociala 

arbetet gynnas av att ha omfattande tillgång till forskning. Vidare skriver Gilgun 

(2005) att ansvariga inom den berörda verksamheten bör frisätta resurser i form av tid 

och utbildningsmöjligheter för de som arbetar inom socialt arbete. Detta i syfte att 

förstärka socialarbetarens kunskaper inom sitt berörda yrkesområde. Några utav 

kuratorerna beskriver det som problematiskt att tillgodogöra sig ny kunskap och 

relevant forskning inom deras yrkesområde. Intresset hos kuratorerna finns, men 

däremot finns det inte resurser.  

Forskning, och därmed kuratorernas formella kunskap är den första källan som 

utgör den evidensbaserade praktiken. Det är viktigt att professionen ständigt 

uppdaterar sig inom vad som kan anses vara den nyaste forskningen, men det finns 

svårigheter med att implementera forskningsresultaten i arbetet (Gilgun, 2005; Topor 

& Denhov, 2008). Resultatet visar att kuratorerna har viljan till att utveckla den 

formella kunskapen på olika nivåer och tillvägagångssätt. Dock har kuratorerna svårt 

att beskriva hur implementeringen av den nya kunskapen ska gå till. Detta kan vidare 

bekräfta Topor och Denhovs (2008) samt Bergmark och Lundströms (2002) 

resonemang kring svårigheterna vid implementering av forskningsresultat i socialt 

arbete. 

Resultatet i denna studie både bekräftar och motsäger vad Bergmark och 

Lundström (2002) kom fram till i sin studie kring attityder gentemot 

kunskapsutveckling inom socialt arbete. Resultatet i Bergmark och Lundströms 

(2002) studie visar på att de fanns stora brister kring socialarbetarens uppdatering av 

kunskap inom socialt arbete, vilket denna studies resultat till viss del bekräftar. Detta 

exempelvis genom att flertalet kuratorer nämner användningen av metoden 

debriefing, som studier har visat på kan vara skadligt och/eller inte bra att använda sig 

av (Bonanno, 2004; Michel m.fl., 2006; Seery m.fl., 2008). Dock motbevisar denna 

studies resultat Bergmark och Lundströms (2002) resultat gällande viljan till 

kunskapsutveckling, då denna finns hos kuratorerna i denna studie. Flertalet kuratorer 

tar sig tid att införskaffa information om sitt arbetsområde på eget sätt. Kuratorerna 

kan ha tagit del av forskningsresultat, men väljer att inte använda den nya 

informationen i sitt arbete. Det kan även vara så att kuratorerna arbetar utefter sin 
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erfarenhet och individens preferenser samt erfarenheter och väljer därmed dessa 

faktorer framför forskningsresultat.  

 

6.4 Sammanställning av huvuddimensionerna 
Resultatet visar att kuratorerna tillgodogör sig kunskap i samverkan med individen, 

detta då de tar hänsyn till och försöker bilda sig en helhetsbild av individen. 

Kuratorerna samlar även kunskap från sitt privatliv och arbetsliv som de sedan 

använder sig av i arbetet med personer i kris. Vidare inhämtar kuratorerna formella 

kunskaper genom bland annat utbildning samt egen läsning. Kuratorerna arbetar 

individcentrerat och anpassar sig till den individ de möter. Arbetet ser därmed olika ut 

beroende på vilken individ de möter. 

De tre huvuddimensionerna (Individen i centrum, Kuratorns praktiska 

kunskap, Kuratorns formella kunskap) som genomgående i denna uppsats har 

presenterats, kan liknas vid de tre källorna i modellen om evidensbaserad praktik 

(Brukarens erfarenheter och preferenser, Forskningsresultat, Den praktiskt 

verksamma professionens erfarenhet).  

De tre huvuddimensionerna i denna uppsats utgör i grunden det samma som 

de tre källorna som utgör evidensbaserad praktik. Detta innebär att denna studies 

resultat visar att kuratorerna arbetar utefter modellen av evidensbaserad praktik som 

beskrivs av Topor och Denhov (2008). Detta kan vidare likställas med Gilguns (2005) 

modell för evidensbaserad praktik vilken består av fyra hörnstenar, men som i 

grunden är jämbördig den för denna studies valda modell för evidensbaserad praktik.  
 

7. Diskussion 
Nedan följer en diskussion om hur denna studies övergripande problem har besvaras 

utifrån studiens resultat. Vidare resoneras och tolkas studiens resultat i förhållande till 

studiens problemformulering. Avsnittet avslutas med en diskussion om den valda 

metodens påverkan på resultatet samt förslag till fortsatt forskning. 
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7.1 Diskussion av problemformulering samt tolkningen av resultatet 
Denna studies övergripande problemformulering och frågeställning besvaras genom 

att resultatet ger en inblick i hur de tillfrågade kuratorerna inom hälso-och sjukvården 

arbetar med krisstöd. Vidare ger studiens resultat även en inblick i hur 

kunskapsutvecklingen samt tillämpningen ser ut inom arbetet med krisstöd. Problemet 

besvaras genom att resultatet visar att kuratorerna arbetar utifrån ett evidensbaserat 

arbetssätt. Detta då de tar hänsyn till individens erfarenheter, sin egen erfarenhet samt 

forskningsresultat i utformningen av insatser i krisstöd. Därmed visar resultatet att 

kuratorerna har ett varierande arbetssätt beroende på individen som kuratorerna 

möter. Vidare visar resultatet att kuratorerna använder sig av grundläggande 

kunskaper inom krisstöd vilket i detta fall utgör av Cullbergs (2006) kristeori. 

Resultatet visar även att kuratorerna har viljan till och/eller försöker hålla sig 

ajour med de senaste forskningsresultaten som finns inom deras arbetsområde. 

Resultatet visar att kuratorerna genom sin erfarenhet tillämpar kunskaperna i 

praktiken genom att plocka ifrån de formella kunskaperna de erhåller utefter den 

givna situationen. I detta sållande av forskningsresultat och metoder/teorier utformar 

sedan kuratorerna en individuellt anpassad insats. Att kuratorerna endast plockar vissa 

delar som sedan används i krisstödsarbetet kan tolkas som att det i praktiken innebär 

att de inte alltid följer det som anses vara den senaste forskningen. I det avseendet kan 

en konklusion vara att kuratorernas arbete till viss del går emot Socialstyrelsens 

(2008) riktlinjer om att krisstödsarbetet ska byggas på vetenskaplig forskning. Dock 

står det i Socialstyrelsens (2008) riktlinjer att arbetet även ska utgå ifrån beprövade 

teorier. I detta avseende följer kuratorerna Socialstyrelsens (2008) riktlinjer, då 

kuratorerna använder sig utav beprövade teorier som utgörs av den egna erfarenheten.  

 Denna studies slutsatser kan ha betydelse för kunskapsområdet socialt arbete 

då den evidensbaserade praktiken skulle kunna tillämpas inom flera områden inom 

socialt arbete. Slutsatserna tyder även på att det finns ett behov av en fortsatt 

forskning kring teori/riktlinjer inom det sociala arbetet. Detta då resultatet visar att 

riktlinjer från Socialstyrelsen (2008) till viss del inte följs, vilket kan bero på 

svårigheterna av implementeringarna av forskningsresultat i det praktiska arbetet. 

Resultatet belyser därmed betydelsen av forskningsresultat som kan samverka mellan 

teorier/riktlinjer och det praktiska arbetet. 
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7.2 Studiens slutsats 
Denna studies frågeställningar var: Hur arbetar kuratorn inom hälso- och sjukvården 

med krisstöd? samt Hur inhämtar och tillämpar kuratorn inom hälso- och sjukvården 

kunskap inom krisstöd? Dessa frågeställningar besvaras nedan utifrån resultatet som 

framkommit i denna studie. 

Studiens slutsats är att kuratorerna inom hälso- och sjukvården arbetar utifrån 

ett evidensbaserat arbetssätt med Cullbergs krisfaser i grunden. De arbetar 

individanpassat och individcentrerat. Arbetet är därmed varierande och individuellt 

utformat utifrån professionens kunskap och erfarenhet. 

Kuratorerna inom hälso- och sjukvården inhämtar kunskap inom krisstöd 

genom att vidareutbilda sig, gå kurser samt läsa på egen hand. Kunskaperna inhämtas 

även ifrån det dagliga arbetet i form av erfarenheter och individerna de möter. 

Kuratorerna tillämpar sedan denna kunskap genom att plocka från sin kunskapsbank 

väsentliga delar beroende på situationen och individen. De väsentliga delarna 

utformas till en egen modell som skräddarsys till en individuellt anpassat 

krisstödsinsats till den enskilda individen.  

Slutsatserna visar även på en vilja från professionens sida efter forskning som 

kan tillämpas och implementeras i det praktiska arbetet.  
 

7.3 Diskussion av metodens för- och nackdelar 

Om denna studie hade gjorts utifrån en kvantitativ ansats hade en mycket större 

avgränsning behövt göras gällande ämnesområdet som undersöktes. Studien hade 

exempelvis varit mer specifikt inriktat på en viss typ av arbetssätt inom krisstöd. 

Detta hade krävt en större kunskap om det praktiska arbetet som en kurator utförde 

för att kunna utforma en enkät som mätte det som avsågs mäta. Genom att 

samtalsintervjuer utfördes gavs kuratorerna ett större utrymme att beskriva sitt arbete 

med egna ord, något som en statiskt utformad enkät inte hade gett utrymme till. De 

största skillnaderna i resultatet mellan ett kvantitativt och en kvalitativ ansats i detta 

ämne skulle kunna vara att den kvalitativa skulle vara mer bred och synliggöra det 

individuella arbetet med krisstöd. Den kvantitativa skulle därmed ha ämnas åt att se 

till mängden av ett specifikt arbetssätt med krisstöd, vilket skulle möjliggöra ett mer 

djupgående resultat kring en specifik faktor. Detta då en kvantitativ ansats skulle 

inneburit en större avgränsning och ett tydligare fokus, vilket i detta fall inte var syftet 
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med denna studie. Om det hade funnits forskning kring kuratorns arbete inom hälso- 

och sjukvården hade en litteraturstudie kunnat göras. Dock är detta fält till stor del 

outforskat med denna kombination av faktorer. Detta skulle därmed försvårat en 

litteraturstudie.     

Resultatet av en kvalitativ metod gav i detta fall en helhetsbild av ett 

övergripande arbete som kuratorerna utförde i krisstöd. Resultatet av en kvantitativ 

metod hade kunnat lett till en snävare resultatbild.  
 

7.4 Förslag till forts forskning. 
Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att studera resultatet av kuratorernas 

krisinsatser. En fördjupad diskussion efterlyses om metoden debriefing samt vore det 

intressant med forskning om kuratoryrket på högre nivå. Vidare efterlyses även 

forskningsresultat som kan tillämpas och implementeras i praktiken. 

 

  



	   60 

8. Referenslista 
 

Almedom, A. M. (2005). Resilience, hardiness, sense of coherence, and posttraumatic 

grouth. All paths leading to “light at the end of the tunnel”? Journal of Loss and 

Trauma, 10, 256-265. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bergmark, Å., & Lundström, T. (2002). Education, practice and research. Knowledge 

and attitudes to knowledge of Swedish social workers. Social Work Education: The 

International Journal, 21:3, 359-373. 

 

Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma and human resilience: Have we underestimated 

the human capacity to thrive after extremely aversive events?. The American 

Psychologist, 59:1, 20-28. 

 

Bonanno, G. A. (2005). Resilience in the Face of Potential Trauma. American 

Psychological Society, 14:3, 135-138. 

 

Bonanno, G. A., Galea, S., Bucciarelli A., & Vlahov, D. (2006). Psychological 

Resilience After Disaster: New York City in the Aftermath of the September 11th 

Terrorist Attack. Psychological Science, 17:3, 181-186. 

 

Cullberg. J. (2006).  Kris och utveckling. 5. omarb. och utök. utg. Stockholm: Natur 

och Kultur. 
 

Deahl, M. P., Srinivasan, M., Jones, N., Neblett, C., & Jolly, A. (2001). Evaluating 

Psychological Debriefing: Are We Measuring the Right Outcomes? Journal of 

traumatic Stress, 14:3, 527-529. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H,. & Wängnerud, L. (Red.). 

(2012).  Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Stockholm: Norstedts juridik. 

 



	   61 

Fossum, B. (2003). Communication in the health service: two examples. Diss. 

Stockholm, Karolinska institutet, 2003. 

 

Gambrill, E., & Gibbs, L. (2002). Evidence-Based Practice: Counterarguments to 

Objections. Research on Social Work Practice, 12:3, 452-476. 

 

Gilgun, J. F. (2005). The Four Cornerstones of Evidence-Based Practice in Social 

Work. Research on Social Work Practice, 15:1, 52- 61. 

 

Hartman-Shea, K., Hahn, A. P., Fritz Klaus, J., Cordts, G., & Sevransky, J. (2011). 

The Role of the Social Worker in the Adult Critical Care Unit: A Systematic Review 

of the Literature. Social Work in Health Care, 50:2, 143-157. 

 

Hedrenius, S. & Johansson, S. (2013). Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra 

händelser: att stärka människors motståndskraft. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

1.uppl. Malmö: Liber. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Liljegren, A. (2008). Professionellt gränsarbete: socionomexemplet. Diss. Göteborg, 

Göteborgs universitet, 2008. 

 

McLeod, E. & Olsson, M. (2006). Emergency department social work in the UK and 

Sweden: evaluation by older frequent emergency department attenders. European 

Journal of Social Work, 9:2, 139-157. 

 

Meeuwisse, A., Sunesson, S., & Swärd, H. (red) (2009). Socialt arbete: en grundbok. 

Elandes: Natur och Kultur. 

 



	   62 

Michel, P-O., Bergh Johannesson, K., & Lundin, T. (2006). Psykologisk första hjälp i 

samband med katastrofer och olyckor. Läkartidningen, 103:39, 2855-2856. 

 

Nieminen Kristofersson, T. (2002). Krisgrupper och spontant stöd: om insatser efter 

branden i Göteborg 1998. Diss. Lund, Lunds Universitet, 2002. 

 

Olsson, S. (1999). Kuratorn förr och nu: sjukhuskuratorns arbete i ett historiskt 

perspektiv. Diss. Göteborg, Göteborgs universitet, 1999. 

 

Seery, M. D., Cohen Silver, R., Holman, E. A., Ence, W. A., & Chu, T. Q. (2008). 

Expressing Thoughts and Feelings Following a Collective Trauma: Immediate 

Responses to 9/11 Predict Negative Outcomes in a National Sample. Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 76:4, 657-667. 

 

Socialstyrelsen (2008). Krisstöd vid allvarlig händelse. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2011). På väg mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten- 

Kartläggning, analys och förslag för att förbättra kunskapsstyrningen. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

8.1 Internetkällor 
http://www.ne.se/lang/kurator/233785, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-10-21. 

Sökord: kurator 

 

http://www.ne.se/lang/kris/231591, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-10-21. 

Sökord: kris 

 

http://www.ne.se/lang/posttraumatiskt-stress-syndrom, Nationalencyklopedin, hämtad 

2013-10-21. Sökord: posttraumatiskt stress-syndrom 

 

http://www.ne.se/lang/trauma, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-01-04. Sökord: 

trauma 

 



	   63 

www.vr.se, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Vetenskapsrådet. 

 

 

  



	   64 

9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Informationsbrev 
 
Hej, 
  
Vi heter Lina och Loreto och går 6:e terminen på Socionomprogrammet vid 
Stockholms Universitet. Under denna termin skriver vi vår C-uppsats. Vi har valt som 
ämne att skriva om hur kuratorer inom hälso- och sjukvården arbetar med krisstöd. 
Studien är inte inriktad på patienten, utan vårt fokus ligger endast på kuratorn. 
  
Syftet med vår undersökning är att öka och fördjupa kunskapen om kuratorn inom 
hälso- och sjukvårdens arbete med krisstöd. 
  
Vi har valt en kvalitativ ansats och kommer därmed att göra enskilda intervjuer med 
yrkesverksamma kuratorer som kommer i kontakt med personer som befinner sig i 
kris. Intervjun kommer att vara halvstrukturerad, vilket innebär att vi kommer ställa 
frågor om olika teman som studien ämnas undersöka. Vi kommer därmed be Dig 
berätta ganska öppet utifrån dessa teman under intervjun. Vi kommer båda två att 
närvaran under intervjun. 
  
Dessa teman kommer att samtalas kring: 
 
-Den första kontakten med klienten 
-Hur arbetet med krisstöd går till 
-Kunskapsutveckling 
  
  
Intervjuerna kommer att spelas in på band som endast vi två studenter kommer ta del 
av och inspelningarna kommer att raderas efter bearbetning. I den slutliga uppsatsen 
kommer det inte att kunna utläsas vilka deltagare som varit med i undersökningen. 
  
Det är frivilligt att delta i denna undersökning och Du kan närsomhelst avbryta 
intervjun utan vidare förklaringar. Den färdiga C-uppsatsen kommer att vara 
tillgänglig för studenter och lärare vid Socialhögskolan. Den kommer ev. att 
publiceras på DiVA-portalen (Digitala Vetenskapliga Arkivet) där Du är välkommen 
att ta del av den om Du så önskar. Vi beräknar att varje intervju tar ca.35-45 minuter 
att genomföra. 
  
Vi vore väldigt tacksamma om vi fick möjlighet att kontakta Dig efter 
intervjutillfällena utifall vi skulle behöva ha något förtydligat eller kompletterat. 
  
Om Du har några frågor kan du kontakta oss på nedanstående nummer/email. 
  
Tack för Din medverkan! 
  
Med vänliga hälsningar// 
Lina L. Rock  
Loreto Soto Saldana 
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9.2 Bilaga 2. Intervjuguide 
 

1. Berätta hur länge du har jobbat, vad du har för utbildning ev. vidareutbildning? 

2. Berätta även kort om hur din arbetsplats ser ut, samverkan med andra mm? 

 

Den första kontakten 

3. Hur kommer du i kontakt med en person som befinner i kris? 

4. I vilket skede du kommer i kontakt med personen som befinner sig i kris? 

 

Hur arbetet går till 

5. Hur definierar du kris? 

6. Berätta om hur du arbetar med en person som befinner sig i kris? 

7. Hur vet du att en person befinner sig i kris? 

8. Utgår du ifrån kriterier/metoder/etc för att bedöma att en person befinner sig i kris? 

9. Finns det tillfällen då det lämpar sig bättre att samtala med en person som befinner 

sig i kris - i så fall när/vilka? -Finns det tillfällen då det lämpar sig mindre bra att 

samtala? 

10. Ge exempel på hur det kan se ut från det att du kommer i kontakt med en person 

tills det att hjälpen anses vara avslutad. 

 

Kunskapsutveckling 

11. Berätta om hur du utvecklar din kunskap i hur du arbetar med krisstöd? 

12. I så fall, hur tillämpar du denna nya kunskap i ditt arbete? 

 

Övrigt 

13. Finns det något som du vill tillägga? 

 

 
 

 


