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Sammanfattning 

 

Syftet är att undersöka hur kuratorer beskriver sin yrkesroll samt det interprofessionella 

arbetet på en psykiatrisk klinik. Mer ingående undersöks hur kuratorerna upplever sin 

arbetssituation, hur det interprofessionella arbetet fungerar på arbetsplatsen samt vilken 

inställning de har till en yrkeslegitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Fyra 

kuratorer som alla arbetare på olika mottagningar inom en och samma psykiatriska klinik 

medverkade i var sin kvalitativ intervju. Resultatet visar att kunskapen om riktlinjer för 

kuratorers arbetsuppdrag är vag både hos kuratorerna själva och på ledningsnivå. Trots det 

finns det en säkerhet i kuratorernas eget arbetsutförande. Kuratorerna upplever sig bidra 

med en helhetssyn utanför diagnoser och det medicinska arbetet och samtliga kuratorer 

arbetar dagligen i team med andra yrkesprofessioner. Resultatet visar att för ett gott 

samarbete krävs tydlighet i professionernas olika ansvarsområden och avgränsning i deras 

arbetsuppgifter. Kuratorerna har en önskan att förtydliga sina ansvarsområden samt stärka 

sin yrkesroll, vilket de tror att en legitimation skulle bidra till. 
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Inledning 
 

Socialt arbete i Sverige bedrivs på flera olika arenor, både inom den kommunala 

socialtjänsten men också inom hälso- och sjukvård. År 2014 fanns det drygt 4000 kuratorer 

inom landstingens hälso- och sjukvård vilket då var cirka 10 procent av de anställda 

socionomerna inom landsting och kommun och där tillkommer även socionomer inom 

kommunala och privata sjukvårdsorganisationer. Trots mängden kuratorer inom hälso- och 

sjukvård har denna arena hittills ägnats liten uppmärksamhet i utbildnings- och 

forskningssammanhang. För att kunskapsområdet kring kuratorns arbete ska kunna 

utvecklas krävs utökad utvärdering och forskning på området (Blom, Lalos, Morén & 

Olsson, 2014). 

 

Kuratorer är den yrkeskategori inom hälso- och sjukvård som arbetar utifrån sin 

psykosociala kompetens. Det innebär att kuratorn arbetar med individens sociala situation 

och hur individen tankemässigt och känslomässigt agerar utifrån den situation hen befinner 

sig i. Kuratorn sätter individen i ett sammanhang, samt de nätverk och system som 

individen ingår i. Ofta är kuratorn ensam om att ha en samhälls- och beteendevetenskaplig 

utbildning, och de arbetsuppgifter kuratorn har kan variera beroende på vilken verksamhet 

kuratorn arbetar inom, som exempelvis kan vara inom primärvården eller psykiatrin. Något 

som kuratorer dagligen ställs inför är dock samarbete mellan olika professioner. Runt om 

patienten bedrivs ofta teamarbete, vilket kuratorer ofta kan ingå i (Lundin, Benkel, De 

Neergaard, Johansson & Öhrling, 2009). För att uppnå en så god vård som möjligt utifrån 

det teamarbete som bedrivs inom många verksamheter inom hälso- och sjukvård, krävs det 

att de olika professionerna har kännedom om varandras kompetensområden. De 

professioner som utbildas för att jobba inom hälso- och sjukvård förväntas kunna 

samarbeta med andra professioner, något som inte alltid sker utan svårigheter (Ponzer, 

Faresjö & Mogesen, 2009). Socialarbetare inom hälso- och sjukvård, alltså kuratorer, 

jobbar som en ensamprofession, vilket kan innebära vissa utmaningar. Det kan innebära 

viss maktkamp professioner emellan, exempelvis vem som har företräde att definiera den 

problematik som finns runt patienten (Blom et al., 2014). Samtidigt som det finns en viss 

problematik med teamarbete finns det fördelar med att dela kompetens med andra 

professioner, då det anses ha en positiv inverkan på patientvården (Hall, 2005).  
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Syfte och frågeställningar 

 

Att kuratorerna ses som en ensamprofession i den medicinska kontexten kan skapa 

problem för det teamarbete som bedrivs inom många verksamheter inom hälso- och 

sjukvården. För att få en förståelse för kuratorernas upplevelse av detta syftar studien till 

att undersöka hur kuratorer beskriver sin yrkesroll samt det interprofessionella arbetet på 

en psykiatrisk klinik. Syftet kan tolkas och preciseras på många olika sätt, därför har vi 

valt att fokusera på följande frågeställningar:  

 

●      Hur beskriver kuratorerna sin arbetssituation? 

●      Hur beskriver kuratorerna samarbetet med andra professioner på mottagningen? 

●      Hur ser kuratorerna på yrkeslegitimation? 
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Uppsatsens teoretiska utgångspunkt 
 

Studien är avgränsad till att undersöka kuratorer som profession samt deras möte med 

andra professioner, fokus ligger dock på kurator som yrke. I den teoretiska utgångspunkten 

används teorier som är direkt relaterade till kuratorer och inte till allmän 

professionsforskning. I valet av teorier fokuserar studien dels på hur socialt arbete i hälso- 

och sjukvård växte fram och dels på hur det bedrivs idag, för att presentera kuratoryrkets 

bakgrund och dess syfte. De kuratorer som medverkar i studien samarbetar med andra 

professioner i teamarbete och för att belysa för- och nackdelar i ett sådant arbete ges en 

teoretisk grund för det interprofessionella arbetet. Kuratorn är det enda yrket inom hälso- 

och sjukvård som inte har en yrkeslegitimation. För att lyfta fram vad en legitimation och 

ett statligt erkännande skulle innebära för kuratorerna ges en teoretisk förklaring till 

legitimation och jurisdiktion. Varje teoretisk utgångspunkt presenteras närmare under 

separata rubriker.  

 

 

Socialt arbete i hälso- och sjukvård 

 

Förändringar i samhället och inom hälso- och sjukvården var det som tydliggjorde att det 

fanns ett behov av socialt kunniga personer inom sjukvården i Sverige. Det fanns ett behov 

att kunna bistå patienter socialt och det var då kuratorsverksamheten inom den psykiatriska 

vården uppstod. Den första kuratorn inom psykiatrin tillsattes i Stockholm 1914 och 

dennes arbetsuppgifter var att på remiss från läkare utreda patienternas sociala och 

ekonomiska situation för att kunna bevaka och skydda deras rättigheter under 

sjukhusvistelsen. Vidare tillhörde arbetsuppgifter som att medverka vid patienternas 

rehabilitering, förbereda deras utskrivning genom att vid behov ordna arbete och bostad 

samt att uppföljning efter utskrivning. Inrättandet av kuratorer inom psykiatrisk vård 

fortsatte i fler städer som Göteborg år 1923 och Norrköping år 1929. Riksdagen antog 

sedan år 1931 en ny stadga för den psykiatriska vården vilket innebar att social 

hjälpverksamhet skulle tillhöra de statliga psykiatriska vårdverksamheterna. Det bidrog till 

att fler kuratorer anställdes inom psykiatrin runt om i landet och att det sociala arbetet kom 

att integreras inom mentalvården (Blom et al., 2014). 

 

Kuratorer inom hälso- och sjukvård kan ses tillhöra en “ensamprofession” då de oftast 

samarbetar med yrkesgrupper med en egen grupptillhörighet som exempelvis läkare, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Att tillhöra en ensamprofession och, 

till skillnad från de andra professionerna, inte ha en yrkeslegitimation kan innebära 

särskilda utmaningar för kuratorn då olika professioner har olika utbildningar och därmed 

olika teoretiska språk och tenderar att betrakta patienters problem på olika sätt (Blom et al., 

2014).  Arbetets inriktning är att söka och stärka friskfaktorer med ett salutogent 

perspektiv vilket är motsats till den modell som genom åren traditionellt genomsyrat hälso- 

och sjukvården. Med olika synsätt och förklaringsmodeller kan samarbetet mellan olika 

vårdare kompliceras och försvåras vilket bidrar till att det finns en vikt i att kuratorer kan 
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tydliggöra sin professionella identitet. Att kuratorsfunktionen är bred och därför kan ses 

som vag har varit ett problem och för att socionomer ska kunna bibehålla och utveckla sin 

roll inom hälso- och sjukvård krävs det att kuratorsyrket struktureras och definieras mer 

stringent i framtiden (Gåfvels, 2014). 

 

 

Kuratorns arbetsuppdrag 

 

Socialt arbete inom hälso- och sjukvård bedrivs inom den ram som skapas av människors 

ohälsa eller risk för ohälsa och styrs huvudsakligen av hälso- och sjukvårdens mål, det vill 

säga att bidra till god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Det är viktigt att 

se individen i sin sociala och samhälleliga situation och att arbeta för förändring på 

individ-, grupp- och samhällsnivå, i likhet med det sociala arbetet inom andra arenor 

(Forinder & Olsson, 2014). Arbetet finns inom de ramar som definieras som psykosocialt 

arbete och förklaras som ett systematiskt förändringsarbete som utgår från en teoretisk och 

vetenskaplig grund (Bernler & Johnsson, 2001 refereras i Forinder & Olsson, 2014). 

 

Att bevaka sociala problem i en medicinsk kontext är inte alltid oproblematiskt då det 

medicinska perspektivet och den positivistiska kunskapssynen, som präglar hälso- och 

sjukvården, ofta dominerar. Yrkesgrupper med en mer uttalad vårdutbildning har 

vanligtvis tolkningsföreträde med fokus på medicinska behandlingsåtgärder och 

omvårdnadsmodeller. Helhetssynen på hälsan är inte alltid självklar och kuratorer är i 

minoritet inom sina vårdenheter och ensamma om att företräda det psykosociala 

perspektivet. Det ställer krav på kuratorns individuella förmåga att uttrycka integritet och 

auktoritet. Vid teamarbete utreds patienter oftast av de olika behandlare som ingår i teamet 

för att därefter fastställa mål och behandlingsplanering vid så kallade 

behandlingskonferenser där patientens situation och tillstånd diskuteras. I 

behandlingsteamen är det inte alltid en självklarhet att kuratorn ingår utan ses ofta som en 

konsult som kopplas in vid behov. Det är därför viktigt för kuratorn att vara trygg i den 

egna profession, att vara väl förtrogen med kuratorsuppdraget och känna gränser för den 

egna kompetensen gentemot övriga vårdgivare (Gåfvels, 2014). Hos en profession vars 

identitet har en bristande definition, eller har vagt formulerade riktlinjer för 

arbetsuppdraget, är möjligheterna små att gå utanför den byråkratiska ramen för 

professionen. De professioner som däremot är välformulerade har större chans att bibehålla 

sin självständiga ställning (Hudson, 2002). 

 

 

Interprofessionellt arbete 

 

Att kunna arbeta teambaserat inom hälso- och sjukvård blir en allt mer efterfrågad 

förmåga. Patienternas komplexa vårdbehov kan sträcka sig över flera professioners 

kompetensområde, och kräver ett gott samarbete. För att lyckas med samarbetet krävs det 

att professionerna har vetskap om vad de andra professionerna har för kompetens (Ponzer, 

Faresjö & Mogensen, 2009). I en arbetsgrupp där man ger varandra kollegialt stöd, finns 
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möjligheten att dela kunskap och avancerade färdigheter med de olika professionerna som 

ingår i arbetsgruppen. Det kan ge ett vidare perspektiv och förståelse för det arbete man 

utför (Hudson, 2002). Ytterligare en fördel med att kunna dela sin kompetens med andra 

professioner i och med ett teambaserat arbete är att det har en positiv påverkan på den vård 

patienten får. Teamarbetet bidrar även med ett kreativt sätt att möta och lösa problem i 

arbetet. Medlemmarna i teamet har sina individuella roller knutna till sin profession, 

samtidigt som alla medlemmar identifierar och analyserar problem tillsammans som team. 

De mål som teamet arbetat utifrån bör därför vara utformade på ett sätt som stämmer 

överens med medlemmarnas prioriteringar och värderingar (Hall, 2005). 

 

En god medicinsk behandling är beroende av att vårdteamet ständigt har en medvetenhet 

och är uppdaterade om patientens sociala situation, samt hur patienten själv upplever sin 

situation. För att uppnå detta krävs det att det interprofessionella teamarbetet mellan 

medicinsk personal och socialarbetare är välfungerande, för att behandlingen ska kunna bli 

så effektiv som möjligt (Albrithen & Yalli, 2015). I vårdsammanhang kan de professioner 

som ingår i teamarbetet ofta ha överlappande kompetens och även olika grader av ansvar, 

vilket kan leda till att rollerna “suddas ut” (Hall, 2005).  Detta kan kallas för 

kompetensintegration, när olika professioner utför liknande arbetsuppgifter. I ett team där 

olika professioner istället inte utnyttjar varandras kompetenser utan tydligare fokuserar på 

sin egen professionkompetens kan man prata om kompetensseparation. För att uppnå ett 

gott teamarbete behövs det balans mellan dessa två, så att allas kompetenser kan tillföras i 

teamarbetet (Ponzer, Faresjö & Mogensen, 2009). 

 

Samarbetet mellan socialarbetare inom hälso- och sjukvård och läkare undersöks av 

Mizrahi & Abrahamson (2000) i en studie utförd på 12 sjukhus i USA. Respondenterna 

bestod av läkare och socialarbetare inom intermedicin och kirurgi. Socialarbetarna visade 

sig ha ett stort behov av att läkarna visade förståelse för deras roll och det de bidrog med i 

samarbetet. När dessa behov inte blev mötta uppstod frustration. Den bredd och det djup 

som finns i socialarbetarens roll inom hälso- och sjukvård behöver bli förstådd av läkare 

för att kunna samarbeta och kunna göra lämpliga remisser. Mizrahi & Abrahamsson 

(2000) menar att socialarbetare är de som ständigt kommer behöva upplysa läkarna samt 

andra professioner inom hälso- och sjukvård om hur socialarbetare bidrar till en 

välfungerande och effektiv patientvård.  

 

 

Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård 

 

En legitimation för en yrkesutövare kan ses som en typ av garanti att personen har en viss 

kompetens som krävs för just det yrket. Det är legitimationen som visar att yrkesutövaren 

av samhället är godkänt att utföra vissa arbetsuppgifter, och är även ett sätt att kontrollera 

yrkesutövaren på så vis att legitimationen kan återkallas om allvarliga misstag sker (SOU 

1983:33). När en yrkesutövare tillhandahåller sin legitimation får denne en skyddad 

yrkestitel, vilket innebär att det är förbjudet att kalla sig exempelvis läkare utan att tidigare 

genomgått utbildning och den praktiska tjänstgöring som krävs för att tillhandahålla 
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legitimation. Legitimation blir därför ett tydligt bevis på yrkesutövarens kompetens 

(Wingfors, 2004). 

 

Socialstyrelsen arbetar bland annat med översyn över legitimerad personal inom hälso- och 

sjukvård. De utfärdar legitimation samt kontrollerar att den legitimerade yrkesgruppen 

arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. En legitimation för kuratorer skulle 

innebära att en skyddad yrkestitel, vilken även innebär att inte vem som helst kan kalla sig 

för kurator utan dokumenterad utbildning. Det i sin tur skulle kunna underlätta för 

kuratorer att utveckla och avgränsa sin professionella identitet. Socionomens kompetens 

skulle också bli högre värdesatt (Gåfvels, 2014). 

 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda ifall behovet finns att införa en 

legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Deras uppgift är också att föreslå hur i 

så fall en legitimation skulle utformas, och hur utbildningen som kommer att bli grundande 

för legitimationen ska se ut. Deras aspekter i utredningen berör följande: patientsäkerhet, 

yrkesrollen, utbildnings nivå och omfattning samt internationella förhållanden 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

Patientsäkerheten är en aspekt som tydligt blir ett kriterium för bestämmelserna kring 

legitimation. Patientsäkerhetslagen (2017:62) finns till för att främja en hög 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Som patient ska man kunna känna sig trygg i att 

den vård och behandling som utförs är av god kvalité. Denna aspekt anses vara en av de 

viktigaste i bedömningen av legitimationsbehovet. I och med att kuratorn ofta ansvarar för 

utredning, bedömning och behandling av psykosociala problem hos patienten krävs det att 

kuratorn har de kunskaper som krävs om olika sjukdomstillstånd och även behandlingar. 

En bedömning av en kurator kan bidra till underlag för en remiss och/eller ett intyg för t ex 

sjukskrivning. Kuratorns yrkesroll är alltså bred och varierad, och kräver därför kunskap 

inom flera olika områden. En legitimation skulle innebära att det ställs krav på att 

yrkesutövaren har en lämplig utbildning samt att personen är lämplig att utöva yrket 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

 

Kuratorns jurisdiktion 

 

Jurisdiktion står för exklusiv kontroll över arbetsområden och innebär ett legalt 

erkännande från samhället av en professions rätt att bestämma över arbetsområden samt 

vad som ska ingå i arbetet och hur arbetet ska bedrivas (Abbott, 1988 refereras i Isaksson, 

2016). Det krävs att samhället erkänner professionens kognitiva struktur genom att 

tillerkänna de exklusiva rättigheterna i form av monopol över arbetsområden, kontroll över 

utbildning, rekrytering och licensiering. Jurisdiktionsarbetet sker på tre arenor: den publika 

arenan, den legala arenan och arbetsplatsen. I den publika arenan är den allmänna 

opinionen med politiker en viktig del, det är främst inom denna arena professioner gör 

anspråk på kontroll över en viss sorts arbete. Här är även medier i olika former centrala då 

de kan påverka allmänhetens syn på professionen. Inom den legala arenan är det staten 
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som genom lagstiftning, domstolsväsenden och administration kontrollerar jurisdiktionen 

och det ges ett mer specifikt innehåll i formellt monopol, i visst arbete och på vissa 

arbetsplatser vilket är tänkt att undanröja osäkerhet och återverkar den publika bilden av en 

profession. På arbetsplatsen som arena tenderar gränser mellan professionellas jurisdiktion 

i legal och publik mening att förlora sin relevans och ersätts istället av en arbetsfördelning 

utifrån en organisatorisk logik (Isaksson, 2016). 
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Metod 
 

Studien är en kvalitativ undersökning med en induktiv ansats. En kvalitativ studie bygger 

på en forskningsstrategi med tonvikt på ord och inte kvantifiering vid insamling och analys 

av data (Bryman, 2011). Denna kvalitativa undersökning utfördes genom en intervjustudie, 

där man lägger vikt på respondentens beskrivning av sin uppfattning om en viss aspekt 

(Kvale & Brinkmann, 2014). På så sätt ges kuratorerna möjlighet att uttrycka sin 

subjektiva upplevelse i ord genom en personlig intervju. Det induktiva angreppssättet 

tillämpas för att undersöka kuratorernas egna upplevelser och tillämpas för att dra 

generella slutsatser utifrån ett flertal enskilda fall genom observationer (Fejes & 

Thornberg, 2015). Istället för att utgå från tidigare forskning eller teorier kan nya teorier 

skapas av det resultat som framkommer av forskningsinsatsen vid ett induktivt 

angreppssätt (Bryman, 2011).   

 

 

Intervjuerna  

 

Vid genomförande av intervjuer användes en semistrukturerad intervjuguide med ett 

huvudtema, underteman och frågor för att hålla viss struktur på intervjun men samtidigt ge 

möjlighet för intervjupersonerna att fritt och flexibelt ge sina svar (se bilaga 1). Bryman 

(2011) menar att en semistrukturerad intervjuguide ger forskaren möjlighet att ha en lista 

över specifika teman men att intervjupersonen har stor frihet att på eget sätt utforma 

svaren. Intervjufrågorna formulerades på ett sätt där intervjupersonen så fritt som möjligt 

skulle kunna ge sina upplevda svar.  Inledningsvis fick intervjupersonen möjlighet att 

berätta fritt och därefter ställdes uppföljningsfrågor där intervjupersonen bads att utveckla 

sitt svar (Bryman, 2011). Samma intervjuguide användes under samtliga intervjuer och 

materialet ändrades inte mellan intervjuerna. Intervjuerna utfördes på vardera 

intervjupersons kontor och tog mellan 30-60 minuter att genomföra. Samtliga intervjuer 

spelades in med en diktafon och transkriberades vid snarast möjliga tillfälle. Genom att 

spela in intervjuerna bidrog det dels till att förbättra minnet och dels till en mer noggrann 

analys av vad som har sagts (Bryman, 2011). Styrkan med en kvalitativ intervju är att 

forskaren får en unik inblick i intervjupersonens egen världsuppfattning. Att genomföra 

intervjuer som metod ger alltså explorativa möjligheter för att beskriva ett särskilt 

fenomen. Dock finns det invändningar mot intervjuforskning. En sådan invändning är 

exempelvis att det inte anses vara en valid metod då intervjun är beroende av subjektiva 

intryck. För att ge validitet till intervjun är det därför viktigt att forskaren ständigt har 

kontroll och en kritisk teoretisk tolkning av resultaten (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Urvalsförfarande 

 

Intervjupersonerna har valts ut genom ett icke-sannolikhetsurval och kan ses som ett 

målstyrt urval då det inte har varit syfte att välja deltagare på ett slumpmässigt sätt utan att 

fokus istället har varit att finna personer som är relevanta för det syfte och forskningsfrågor 

som fanns för examensarbetet (Bryman, 2011). Genom en personlig kontakt på 

Psykiatriska Kliniken togs det kontakt med samtliga kuratorer på Psykiatriska Kliniken. 

Den valda urvalsmetoden blir ett snöbollsurval vilket är ett exempel på ett målstyrt urval 

(Bryman, 2011). Ett snöbollsurval är ett bekvämlighetsurval där forskaren primärt vill få 

kontakt med de människor som anses vara relevanta för undersökningens syfte för att på så 

sätt få kontakt med ytterligare deltagare (Bryman, 2011). Ett mail skickades till 26 stycken 

kuratorer med en förfrågan om att medverka i intervjuer till examensarbetet. Efter första 

kontakten svarade två personer för att erbjuda medverkan. Då det efterfrågades fler 

intervjupersoner skickades ett påminnelsemail ut till de kuratorer som inte svarat och 

därefter svarade två nya personer för att erbjuda medverkan. 

 

Vid val av intervjupersoner framgick det från början tydligt att det eftersöktes utbildade 

socionomer och de som deltog hade socionomexamen. Då intresset att medverka inte var 

så stort, valdes de personer som tackade ja till att medverka. Tillgängligheten till dessa 

deltagare blev avgörande för urvalet, vilket är en faktor som beskriver bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011) och alla inbokade intervjuer utfördes, därav inget bortfall. 

 

 

Innehållsanalys som analysmetod 

 

Innehållsanalys är en metod som ofta används för att analysera textdata, då det är en 

flexibel metod. Det finns tre inriktningar i metoden, som alla används för att tolka 

meningen i den textdata som insamlats. Det som skiljer de olika inriktningar är framförallt 

kodningsförfarandet. Den första varianten är konventionell innehållsanalys, där kodningen 

inte sker utifrån förkonstruerade kategorier utan koder och kategorier genereras direkt 

utifrån data.  Den andra varianten är riktad innehållsanalys där analysarbetet styrs av 

existerande teorier och kodningsprocessen är mer strukturerad än i en konventionell 

innehållsanalys. Den tredje är summerande innehållsanalys där man identifierar ord och 

innehåll med syfte att förstå dess kontextuella användning. Kvantifieringen i en 

summerande innehållsanalys används för att utforska ordets användning snarare än dess 

innebörd (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades det insamlade materialet och kodades 

efter en riktad innehållsanalys, där tre frågeformuleringar skapades för att strukturera 

kodningen. Frågeställningarna är: 
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 Hur beskriver kuratorerna sin arbetssituation? 

 Hur beskriver kuratorerna samarbetet med andra professioner på mottagningen? 

 Hur ser kuratorerna på yrkeslegitimation? 

 

Det insamlade materialet lästes igenom med fokus på de tre frågeställningarna och 

meningsbärande enheter identifierades. Därefter sattes koder på dessa för att kunna 

beskriva de meningsbärande enheternas innehåll.  Koderna placerades under de olika 

frågeställningarna, för att senare skapa kategorier av koderna. Koder som hade liknande 

innehåll samlades ihop i grupper och utifrån dessa grupper bildades kategorier som svarade 

för kodernas innehåll.  De kategorier som sedan visade sig ha något gemensamt 

sammanfördes till olika teman. Varje tema som skapades hade en koppling till någon av 

studiens frågeställningar. I figur 1 redogörs det för ett exempel på hur de olika stegen i 

analysarbetet utförts. Det tema som bildades utifrån kodningen i denna mall är samarbete 

med andra professioner. 

 

Meningsbärande 

enheter 

Koder Kategorier Tema 

”(…) ja det är ju 

egentligen alla vi som 

arbetar här på 

mottagningen som man 

samarbetar med.” 

Samarbetar med alla på 

mottagningen 

Samarbete Samarbete med andra 

professioner  

”Och ibland kan vi ju 

dela upp oss, att jag 

pratar med dottern i 

huset eller så, då 

samtidigt som läkaren 

och sköterskan pratar 

med patienten och 

hustrun eller så” 

Delar upp arbetet med 

andra professioner – 

exempel på bra 

samarbete 

Gott samarbete 

Figur 1.  Exempel på steg i analysen 

 

Studiens kvalitetsaspekter 

 

Inom kvantitativ forskning används orden reliabilitet och validitet gällande en studies 

kvalité. För att svara på hur trovärdigt resultatet är i kvalitativ forskning används istället 

ofta begrepp som giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet i kvalitativ 

forskning (Granskär & Höglund, 2012). Resultatens sanning handlar om giltighet och 

resultatet kan anses giltigt om studiens resultat beskriver det som var avsett att beskrivas 

(Long & Johnson, 2000 refererad i Granskär & Höglund 2012).  De intervjupersoner som 
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deltagit i studien representeras av både kvinnor och män, samt olika åldersgrupper vilket 

gör att studien belyser området från olika erfarenheter, och kan bidra till att giltigheten 

ökar (Granskär & Höglund, 2012). Vidare för att stärka studiens giltighet har en noggrann 

beskrivning av urval och analysarbete redovisats, samt citat från intervjuer. 

 

Genom en noggrann beskrivning av analysarbetet förstärks även tillförlitligheten 

(Granskär & Höglund, 2012) där forskaren noggrant verifierar sina ställningstagande 

genomgående under studien (Morse m.fl, 2002 refererad i Granskär & Höglund 2012). 

Vardera intervju genomfördes av båda författarna tillsammans med ett intervjumaterial 

som inte ändrades mellan intervjuerna. Det som skiljer intervjuerna åt är de följdfrågor 

som ställs individuellt vilket gör att data kan skilja sig från varandra men också kan 

innebära en större variation i upplevelserna hos respondenterna (Granskär & Höglund, 

2012). 

 

Trovärdighet handlar även om hur överförbart resultatet är och i vilken utsträckning 

resultat kan överföras till andra situationer eller grupper (Polit & Beck, 2006 refererad i 

Granskär & Höglund). För att stärka studiens överförbarhet ges en beskrivning av 

deltagarna, urvalet, datainsamlingen, analysen och de omständigheter som utgör studiens 

kontext (Granskär & Höglund, 2012).  

Vid datainsamling genom intervjuer är forskaren delaktig genom att i samspel med 

intervjupersonerna vara medskapare av texten. Det innebär att resultatet inte kan ses som 

oberoende av författarna vilket påverkar hur neutralt resultatet är (Granskär & Höglund, 

2012). Det är viktigt att nämna att författarna till denna studie kan ha styrt och påverkat 

riktningen på intervjuerna vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet, i och med följdfrågor 

under intervjuerna. 

 

 

Generalisering 

 

Resultatet från en intervjustudie kan bedömas vara tillförlitligt och giltig men frågan om 

det är av lokalt intresse eller om det går att överföra till andra personer eller situationer 

återstår - kan resultatet ses som generaliserbart? Den vanliga invändningen är att det är för 

få intervjupersoner medverkande för att man ska kunna generalisera resultatet. 

Generalisering i kvalitativ forskning behandlas oftast i studier om fall och när och hur man 

kan generalisera från ett fall till ett annat (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Då det valts att fokusera på en specifik verksamhet som Psykiatriska Kliniken med 

intervjupersoner inom den valda verksamheten kan studien kallas för en Case Study. 

Gerring (2007) menar att en Case Study är en kvalitativ metod där studien är holistisk och 

en mer eller mindre omfattande undersökning av ett fenomen och dess egenskaper. Den 

används för det mesta för att definiera en studie om en ensam enhet eller en liten grupp 

enheter, ett case, med syfte att kunna förstå en större grupp av liknande enheter. 

Ett case kan definieras som ett sammanlänkat system där man uppmärksammar något som 

ett objekt snarare än en process. Syftet är att först få en god förståelse för det valda caset 
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(Stake, 1995) vilket i detta fall är Psykiatriska Kliniken. Genom att undersöka ett eller flera 

case kommer vissa aktiviteter, problem och svar att återkomma vilket i sin tur ger viss 

generalisering. Ett enda utforskat case kan inte ses som en stark bas för generalisering men 

det ger en möjlighet för stor lärdom kring det generella resultatet i caset (Stake, 1995). 

Studien i sig som ett case kan inte generaliseras till andra psykiatriska kliniker men det kan 

finnas resultat i studien som är generella och på så sätt kan kopplas till andra psykiatriska 

kliniker. 

 

 

Forskningsetiska principer 

 

De fyra personer som anmälde intresse fick ett informationsbrev där syftet med studien, 

vilka som utförde examensarbetet och hur intervjun skulle gå till redogjordes (se bilaga 2). 

Informationsbrevet skrevs utifrån de etiska principer som gäller för svensk forskning vilka 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) för att informera deltagarna om deras rättigheter i studien samt 

hur deras information kommer att behandlas. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om forskningens syfte, villkoren 

för deltagarnas uppgift i forskningen samt att deras medverkan är frivillig 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet följdes genom att deltagarna informerades 

om studiens syfte och hur den planerades att utföras, de informerades även om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Genom att 

deltagarna erbjöd sin medverkan till intervju gavs deras samtycke enligt samtyckeskravet 

som innebär att en deltagare själv har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I informationsbrevet förklarades att deltagarnas personuppgifter inte kommer att användas 

och att det på så sätt inte går att identifiera deltagarna. Konfidentialitetskravet innebär att 

personerna ska ges största möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter ska 

behandlas så obehöriga inte kan ta del av dem. Det klargjordes även att intervjumaterialet 

inte kommer användas i annat syfte än till den aktuella studien enligt nyttjandekravet som 

innebär att uppgifter som insamlas om enskilda personer endast får användas till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 

Arbetsfördelning 

 

Under intervjuerna delades intervjuguiden upp i två delar där författarna tog varsin halva, 

för att båda författarna skulle medverka under samtliga intervjuer. Vidare delades 

bearbetningen av intervjuerna upp, och vardera författare transkriberade två intervjuer var 

samt kodade samma intervjuer. Arbetet med intervjuerna och skrivandet delas upp för att 

effektivisera processen. I övrigt har skrivandet av examensarbetet till största del utförts 

gemensamt. 
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Resultat 

 

Resultatet presenteras utifrån de olika teman som genererats under analysarbetet av det 

insamlade datamaterialet. Varje tema presenteras under de frågeställningar som styrt 

analysen samt vilka kategorier som ingår i varje tema. Det presenteras sju teman i 

resultatet vilka är: brett arbetsområde, riktlinjer och kuratorns bidragande, med och 

motgångar, samarbete med andra professioner, kuratorns röst vid beslutsfattande, 

kuratorns kompetens är uppskattad och legitimation. 

 

Under bearbetning av det insamlade datamaterialet styrdes analysen av de tre 

frågeställningar som nämnts ovan. Detta för att ge struktur till kodningen samt för att på ett 

tydligt sätt uppnå studiens syfte. Koderna resulterade i kategorier som slogs ihop till 

beskrivande teman. Varje frågeställning resulterade i 2-3 teman som återspeglar 

kuratorernas uppfattning kring deras arbetssituation, samarbete med andra professioner och 

legitimation. Empirin presenteras utifrån de tre frågeställningarna som styrt analysarbetet 

samt de teman som skapats under varje frågeställning. För att förtydliga empirin används 

meningsbärande enheter för att ge exempel på kuratorns egna ord. De namn som 

presenteras i resultatet är fingerade och är alltså inte kuratorernas riktiga namn. 

 

 

Kuratorernas beskrivning av arbetssituationen 

 

Den första frågeställningen som strukturerade kodningen användes för att lägga fokus på 

vilka meningsbärande enheter som beskriver kuratorns upplevda arbetssituation. 

Frågeställningen formulerades som bred och övergripande för att täcka så mycket 

datamaterial som möjligt och inte endast lägga fokus på det uppenbara i texten, till 

exempel de konkreta arbetsuppgifterna utan också på subjektiva upplevelser. 

 

Brett arbetsområde 

 

Ett tema som skapades under första frågeställningen beskriver hur kuratorerna uppfattar 

sitt eget arbetsområde. Återkommande under intervjuerna var att kuratorerna ansåg att 

deras arbete var brett med många olika arbetsuppgifter. I temat ingår kategorierna breda 

arbetsuppgifter, arbetsuppgifter, kuratorsspecifikt och arbetsuppgifter utanför kuratorns 

uppdrag.  

 

Kuratorerna berättar att de får arbetsuppgifter från flera olika håll och att arbetsuppgifterna 

kan skilja sig mycket från varandra och att de därför upplever sitt arbete och sina 

arbetsuppgifter som breda. Det beskrivs dels kring arbetsuppgifter som kuratorerna skapar 

själva och dels arbetsuppgifter som de handges av kollegor. När kuratorerna beskriver sina 

arbetsuppgifter så berättar de om konkreta arbetsuppgifter som de utför i sitt dagliga 

arbete. De arbetsuppgifter som de skapar själva var bland annat sociala utredningar, 

samtalsbehandling och samverkan med externa aktörer. Den arbetsuppgift som beskrivs 
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som mest återkommande, vilket nämns i flera intervjuer, är sociala utredningar. Vidare ges 

en beskrivning av hur kollegor kan ta initiativ till att ge kuratorer arbetsuppgifter som de 

anser är kuratorsuppdrag. Det beskrivs även att det finns arbetsuppgifter där kuratorerna 

utför arbete åt sina kollegor. En av de fyra kuratorerna beskriver en arbetsuppgift som de 

andra inte beskriver där de arbetar som kontaktansvarig (KANS) för vissa patienter på 

mottagningen.  

 

Vi har ju fortfarande kvar det här kontaktansvarig-systemet, att jag är 

kontaktansvarig för ett visst antal patienter och då får jag också göra uppgifter 

som inte är direkt kuratorsspecifika ( ... ).  

 

Återkommande under intervjuerna är att kuratorerna anser att deras arbete går ut på det 

som de tyckte att en kurators arbete bör gå ut på. En av de fyra kuratorerna beskriver ett 

arbetsuppdrag där det upplevs att man går ifrån kuratorsuppdraget och det är att kuratorn är 

kontaktansvarig (KANS) för en del patienter på mottagning. Med den arbetsuppgiften 

följer kuratorn upp medicinering och andra uppgifter som inte tillhör kuratorsuppdraget 

och vilket inte ingår i kuratorns kompetens.  

 

( ... ) när man har kontaktsansvariguppdraget då går det ifrån lite vad jag tycker 

att man som kurator ska göra, för då går man in på områden som jag egentligen 

inte har behörighet till. Så på det sättet, där tycker jag att man frångår lite grann 

uppdraget men annars tycker jag nog att jag gör det som en kurator ska göra. 

 

Samma kurator säger senare i intervjun att det finns en upplevelse av att psykiatrin blir mer 

kuratorsspecifik då de börjar gå ifrån KANS-uppdragen och arbetar mer teambaserat. 

 

Riktlinjer och kuratorns bidragande 

 

Tre stycken kategorier ingår i temat som beskriver hur det finns en osäkerhet hos 

kuratorerna kring riktlinjerna för deras arbetsuppdrag men en säkerhet kring vad 

arbetsuppdraget bidrar till. Kategorierna som ingår i temat är riktlinjer, vad kuratorn 

bidrar med och erfarenhet.  

 

När kuratorerna bads beskriva riktlinjerna för kuratorns arbetsuppdrag framkom en 

osäkerhet kring kunskapen om de gällande riktlinjerna. En av kuratorerna hade ett 

dokument om riktlinjer på sitt kontor och kunde därför läsa direkt från dokumentet kring 

de riktlinjer som fanns för kuratorsuppdraget. De andra tre kuratorerna hade svagare 

kunskap och det var genomgående att det finns riktlinjer men att kuratorerna inte för 

stunden kunde berätta hur de beskrevs. En av kuratorerna berättar att kuratorerna inom 

psykiatrin tillsammans har utvecklat egna riktlinjer i en kuratorsgrupp med möte en gång i 

månaden. Kuratorn beskriver att det var nödvändigt då det på ledningsnivå diskuterats 

kring kuratorernas arbetsuppdrag och ansvar samt att kuratorerna upplever ett behov att 

framhäva sig i de frågorna.  
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( …) vi har en kuratorsgrupp där vi träffas alla kuratorer en gång i månaden, på 

psykiatrin då, och där har vi utarbetat lite tillsammans vad vår roll och uppdrag 

är utifrån att man ser att det går i perioder att på ledningsnivå diskuteras det hur 

viktig vår roll egentligen är eller vad gör en kurator egentligen och sådär, för 

det är viktigt för oss att kunna framhäva vikten av vårt arbete. 

 

När kuratorerna beskriver vad de anser sig bidra med är det återkommande att de ofta blir 

rådfrågade av andra kollegor, att de hjälper andra yrkesprofessioner och att de bidrar med 

kunskap i de frågor som är kuratorspecificerade. Det framkom även att kuratorerna 

upplever att de har en funktion där de delar med sig av sina kunskaper till sina 

arbetskollegor, och att de lär andra professioner vad som gäller i vissa sammanhang, till 

exempel till en läkare om hur försäkringskassan bedömer. Vidare upplever kuratorerna att 

de bidrar med något som de andra professionerna inte gör, något som är specifikt för 

socionomyrket då de beskriver sig ha ett socionomperspektiv och ett helhetstänk.  

 

Och lite grann det här att vi bevakar det området, om man berättar om en patient 

och om det blir lite för mycket fokuserat på diagnostik och sjukdom och sådär, 

att man kommer ihåg att fråga om hur försörjer sig den här patienten, att 

påminna om det eller barn till exempel ( … ) jag kan tänka mig att det ligger lite 

på socionomens roll att påminna om det här sociala livet runt omkring för att få 

helheten så att säga.  

 

Två av de fyra kuratorerna upplever att deras erfarenhet inom yrket är vad de bidrar med i 

sitt arbete. De har 20 respektive 30 års erfarenhet som socionom och de beskriver att de får 

användning av sin erfarenhet och av sina kunskaper i arbetet. Vidare beskriver en av 

kuratorerna att hen får vissa arbetsuppgifter utifrån sin långa erfarenhet. 

 

Med och motgångar  

 

Det sista temat som skapades under den första frågeställning sammanställer två kategorier 

där koder kring vad kuratorerna upplever som oproblematiskt och problematisk beskrivs. 

Kategorierna är oproblematiskt och problematiskt. 

 

Kuratorerna uppger olika syn på vad som uppfattas som oproblematiskt i deras arbete. En 

kurator berättar att ett exempel på när arbetet är oproblematiskt är när de tillsammans med 

kollegor uppfattas göra ett bra arbete och att de kan hjälpa patienter. En annan kurator 

beskriver att det mest oproblematiska i arbetet kan härledas till att kuratorn inte utför 

myndighetsutövning samt att kuratorn inte ger negativa besked. En tredje kurator upplever 

att det inte finns något i arbetet som kan ses som helt oproblematiskt. 

 

Det som jag tycker är stor skillnad, och som jag tycker om med kuratorsjobbet, 

är att jag inte har myndighetsutövningen att fatta beslut utifrån lagar och regler 

utan ska endast se på patientens bästa och försöka stötta den så gott det går jag 

behöver inte lämna några negativa besked eller att det här har du inte rätt till  

( … ). 



 16 

 

Det skiljer sig mellan kuratorerna vad de ser som problematiskt i sitt arbete. Exempel på 

vad som ses som problematiskt är när ingen fångar upp patienterna och de upplevs hamna 

mellan stolarna. Att inte kunna stötta patienter ute i samhället på grund av begränsningar 

av resurser, eller olika syn vid rehabiliteringsinsatser sågs också som problematiskt. En 

kurator berättar om patienter som kan bli bollade fram och tillbaka mellan olika instanser, 

och att ingen riktigt vill känna sig ansvarig.  

 

 

Kuratorernas beskrivning av samarbetet med andra professioner på 

arbetsplatsen 

 

Den andra frågeställningen syftade till att i kodningen fokusera på samarbetet mellan 

kuratorn och de andra professionerna på arbetsplatsen. Under denna frågeställning 

skapades tre teman som presenteras nedan.  

 

Samarbete med andra professioner  

 

Detta tema handlar om hur kuratorerna beskriver det dagliga samarbetet tillsammans med 

andra professioner. Kuratorernas upplevelser av samarbetet innehöll både positiva och 

negativa aspekter samt neutrala delar som beskrev vilket typ av samarbete som fanns på 

arbetsplatsen. Temat innehåller tre olika kategorier: samarbete, gott samarbete och 

bristande samarbete.  

 

Samtliga kuratorer som deltog i studien samarbetar på något vis med andra professioner. 

De yrkeskategorier som presenteras av de olika kuratorerna är läkare, sjuksköterskor, 

psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietist och skötare. Tre av de fyra 

kuratorerna berättar att de samarbetar med samtliga professioner som finns representerade 

på arbetsplatsen. Den fjärde kuratorn samarbetar främst med läkare, sjuksköterskor och 

ibland även arbetsterapeut. 

 

Det är ju mest läkare och sjuksköterskor som man främst arbetar med här i 

teamet. Sen tar man ju hjälp av fysioterapeuter och arbetsterapeuter där det 

bedöms lämpligt. ... ja, det är ju egentligen alla vi som arbetar här på 

mottagningen som man samarbetar med. 

 

Tre av fyra kuratorer berättar att de har morgonmöten med hela arbetsplatsen, som blir ett 

tillfälle för att prata ihop sig med andra kollegor om patienter och vilka insatser som är 

aktuella. Kuratorerna nämner även ordet rond, som också beskrivs som ett tillfälle för att 

samarbeta med kollegor från andra professioner. Under intervjuerna fick kuratorerna fritt 

beskriva ett tillfälle då samarbetet med andra professioner på arbetsplatsen fungerat bra. 

En kurator beskriver hur denne och en kollega som känt varandra i nästan 20 år har ett 

välfungerande samarbete. När kuratorn arbetat länge och fått en inblick i hur andra 
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professioner arbetar blir det lättare att hjälpas åt i arbetet, tack vare att man lärt känna sina 

kollegor och deras professioner. 

 

Och ja, jag har ett jättebra samarbete med vår fysioterapeut, men det är också 

mycket för att jag har jobbat med henne under alla 20 år så vi känner varandra 

rätt väl. Så jag har ju lärt mig, alltså man får ju en inblick också i andra, hur 

andra arbetar. Men just det här att man kan hjälpas åt. 

 

Det goda samarbetet verkar enligt kuratorerna bygga på bland annat möjligheten att dela 

upp arbetet. Den kurator som även jobbar inom somatisk vård utöver psykiatrin har 

arbetsuppgifter som riktar sig främst åt samtal. Denna kurator utför mycket av sitt dagliga 

arbete i hemmet hos allvarligt sjuka patienter. Kuratorn beskriver att ett exempel på bra 

samarbete med andra professioner kunde vara när man delar upp arbetsuppgifterna. Det 

blir som ett sätt att komplettera varandra i arbetet, vilket är något som nämns av flera 

kuratorer.  Ett sätt att komplettera varandra beskrivs vara att kliva in och hjälpa en kollega 

med arbetsuppgifter som bedöms vara av kurativ karaktär men som egentligen tillhör 

dennes kollega. Kuratorns kollega hade vid tillfället en hög arbetsbelastning kring just 

denna patient, som gjorde att kuratorn gick in och avlastade kollegan. Detta beskrivs även 

som ett bra samarbete. 

 

Som motsats till att berätta om ett tillfälle då samarbetet fungerat bra fick kuratorerna även 

berätta om ett tillfälle då samarbetet fungerat mindre bra. Bristande kommunikation är en 

bidragande orsak till bristande samarbete. En kurator beskriver den bristande 

kommunikationen som ett motstånd till att arbetet går så smidigt som möjligt, och att vissa 

arbetsuppgifter tar längre tid än vad som behövts. Kuratorn beskriver att arbetet blir 

ineffektivt.  

 

Något som alla kuratorerna tar upp under intervjuerna är att det ibland kan vara svårigheter 

kring att samarbeta med läkargruppen. Den kurator som utöver psykiatrin jobbar inom 

somatisk vård beskriver att läkaren ibland kan ha svårt att värdesätta kuratorns arbete och 

kompetens. Kuratorn beskriver upplevelsen av hur läkaren ibland har svårt att 

uppmärksamma och respektera kuratorns faktiska kompetens.  

 

( … ) de som bara jobbar som hyrläkare de har jag inte någon bra erfarenhet av 

alls, de kommer in och ställer till med massa oreda sen så är det ingen som följer 

upp det utan det landar på oss och så blir det bara mer jobb för oss. 

 

Det kuratorerna beskriver är att man antingen är oense med läkaren om exempelvis när det 

gäller arbetsrehabilitering eller sjukskrivning, eller att läkaren är en så kallad stafettläkare 

som tillfälligt tillsätts i arbetsgruppen pga. läkarbrist och som inte känner arbetsgruppen.  
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Kuratorns röst vid beslutsfattande  

 

Det andra temat under den andra frågeställningen beskriver kuratorns upplevelser av att ta 

beslut tillsammans med andra professioner, samt vilket vikt deras egen röst har. Temat 

innehåller två kategorier, medbestämmande och röst.  

  

Tre av fyra kuratorer berättar att det finns beslut som tas i arbetet, gemensamt med 

kollegor. Den fjärde kuratorn tog inga beslut gemensamt med andra kollegor. De kuratorer 

som gjorde det berättar dock att sådana beslut ofta tas på ronden som även kan kallas 

behandlingskonferens, det tillfälle då alla professioner möts för att prata om aktuella 

patienter. Besluten kan handla om att en patient ska ställas i utredningskö, att en patient 

ska få börja med fysioterapi eller generellt hur vården för en aktuell patient ska fortskrida.   

 

Kuratorerna berättar att deras röst väger in och att de som yrkeskategori blir lyssnad på, 

men att deras röst aldrig väger tyngst i arbetsgruppen. Något som återkommer i 

intervjuerna är att läkarens ord väger tyngst. Kuratorerna beskriver att det alltid behöver 

närvara en överläkare på ronder, och att upplevelsen är att läkaren alltid har sista ordet vid 

dessa tillfällen. 

 

( …) finns det ju också den här upplevelsen av att det är ju alltid läkaren som 

har sista ordet. Alltså utifrån att, bara som exempel, att rent i praktiken så ska vi 

alltid när vi skriver konferensanteckning i journalen ska vi alltid skriva in 

namnet på den överläkare som har närvarat på ronden. 

 

En kurator beskriver att för att få sin röst hörd är det nödvändigt att höja rösten för att 

kunna ta plats. I och med att morgonronderna förväntas gå fort kan det vara svårt att hinna 

med att få sin röst hörd. En annan kurator menar att deras röst påverkas negativ pga. det 

faktum att det finns en brist på psykiatriutbildning inom socionomprogrammet, men menar 

även att det kan vara kontextberoende. I frågor som har att göra med arbete och 

sysselsättning för en patient, och vilket stöd patienten kan få kring detta, har kuratorn den 

tyngre rösten då detta beskrivs som en av kuratorns expertiser.  

 

Kuratorns kompetens är uppskattad 

 

Det tredje temat under den andra frågeställningen handlar om vad kuratorerna bidrar med i 

sin kompetens i samarbetet med andra professioner, samt hur andra uppfattar kuratorns roll 

i arbetsgruppen. Temat har två kategorier, kuratorns bidrag och kompetens och uppskattad 

roll.  

 

En kurator menar att den kompetens kuratorn besitter är till nytta för de andra 

professionerna på arbetsplatsen genom att bland annat informera om vilka rättigheter 

patienterna har, och vilka resurser som finns i samhället. Två av fyra kuratorer betonar att 

de bidrar med en helhetssyn, och att tänka utanför diagnoser och det medicinska. De menar 

att det ligger naturligt i deras arbetsfält, som andra professioner kanske inte bidrar med på 
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samma sätt. Att påminna om att patienten har ett socialt liv utanför den medicinska ramen 

för arbetet är något som kuratorerna upplever att de bidrar med. 

 

Jag bidrar med en helhetssyn tänker jag som kanske inte skulle finnas annars, 

utan det blir ju mycket medicinskt och kanske mycket diagnoser sådär att det 

liksom gäller att se helheten, vad är det för social situation, mycket runt 

omkring som spelar in, så i första hand bidrar jag med helhetssynen. 

 

Något som återkommande beskrivs av kuratorerna i intervjuerna är att de andra 

professionerna de jobbar med visar uppskattning för kuratorns roll i arbetsgruppen och 

samtliga upplever att deras roll även är välbehövd. Deras kunskap efterfrågas och två av 

kuratorerna berättar att de ofta får frågor från kollegor, exempelvis rörande kontakten med 

socialtjänst eller andra samhällsresurser som patienterna kan komma att behöva ha kontakt 

med, och på så vis bidra med sin kompetens till andra professioner. En kurator upplever 

dock att man med vissa uppgifter, som man inte riktigt vet vad man ska göra med, ger till 

kuratorn och en annan berättar om upplevelsen av att kollegor ibland skjuter ifrån sig 

uppgifter till kuratorn.  

 

( …) ibland kanske jag kan få en misstanke att “vi skickar det bara till Anders 

så är vi färdiga med det.   

 

Kuratorerna uttrycker att kollegor visar uppskattning att de finns med i arbetsgruppen då 

patienterna inom psykiatrin ofta har behov som täcker kuratorns arbetsområde. Det kan 

handla om ekonomi, boende och sysselsättning bland annat, vilka är områden som det 

finns ett tydligt behov av stöd inom för patienter på psykiatrin.  

 

 

Kuratorernas syn på yrkeslegitimation och vad en legitimation skulle bidra 

med i arbetet 

 

Den sista frågeställningen skapades med syfte att dels få en förståelse för hur kuratorerna 

ser på en yrkeslegitimation, när det kommer till att arbeta med andra yrkeslegitimerade, 

och deras allmänna subjektiva uppfattning samt dels vad de tänker att en yrkeslegitimation 

för kuratorer skulle innebära i deras praktiska arbete. Frågeställningen genererade ett tema. 

 

Legitimation 

 

Temat under den sista frågeställningen beskriver hur kuratorerna ställer sig till en 

legitimation, vad de tror att det skulle innebära och hur de upplever arbetet med andra med 

yrkeslegitimation. Kategorierna i temat är positiva till legitimation, vad legitimation skulle 

bidra till och legitimation ger patientsäkerhet. 

 

De fyra kuratorer som deltog i studien uppgav alla att de var positiva till en legitimation 

för kuratorer och att de tror att det skulle vara något som gynnar dem då kuratorer är den 
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enda yrkesgruppen som inte har en legitimation inom sjukvården. Kuratorerna uppgav 

många förslag på vad en legitimation skulle bidra till i deras arbete och de anser att en 

legitimation bland annat skulle höja deras röst, ge de mer status och visa på kunskap. 

Vidare beskriver kuratorerna hur en legitimation skulle bidra till en utveckling vid lön- och 

utbildningsfrågor, att det skulle stärka och förbättra villkor och resurser och ge dem en 

större möjlighet för vidareutbildning.   

 

(...) jag tror att man skulle bli stärkt att det är ett viktigt uppdrag vi har och att 

det skulle förbättra våra villkor och resurser och möjligheter att vidareutvecklas. 

 

Kuratorerna uppger även att de tror att en legitimation skulle bidra till en bättre förståelse 

för kurator som yrke och för dess arbetsuppdrag. De menar att det skulle bidra till en 

tydligare gränsdragning gentemot andra kollegor när det kommer till arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. Vidare var det återkommande att kuratorerna ser en yrkeslegitimation 

som ett sätt att garantera bättre säkerhet för de patienter som de träffar i sitt dagliga arbete. 

De beskriver att de skulle känna sig stärkta gentemot patienter och kunna erbjuda ett 

tryggare förhållningssätt mot dem.  

 

Ja alltså det är väl mera det här utåt sett att, ja eller alltså när man är legitimerad 

står det ju liksom leg. psykolog eller leg. läkare , och för patienter tänker jag att 

det kan vara alltså viktigt, att de tänker “jaha, du är kurator och vad innebär det, 

vad kan jag få ut av det”. Sådär att det skulle nog kännas betryggande för oss 

som kuratorer att ha det, det kanske kan verka, det är ju inte bara ett ord på ett 

papper. 

 

Temat under den sista frågeställningen handlar även om vilka krav kuratorerna tror skulle 

ställas på dem i och med en legitimation, samt hur det ser ut i nuläget. Kuratorerna berättar 

även om funderingar kring vilka grunder som skulle kunna leda till att en kurator förlorar 

sin legitimation, kring vilket det finns en osäkerhet. En kurator berättar om hur 

sjuksköterskekollegor visar att det finns en medvetenhet kring att inte göra fel när man har 

en legitimation, och att kuratorn själv kanske inte har samma funderingar i och med att 

ingen legitimation finns. Kuratorn menar att det kanske kan bli så att det ställs andra krav 

på yrket i och med en eventuell legitimation.  

 

Det finns ju en medvetenhet om att inte göra fel och man kan ibland höra  ”nu 

ryker leget, jag delade fel medicin”, och så inser man plötsligt att, ja alltså jag 

kan ju också bli anmäld till patientnämnden eller patienter kan ju klaga och så 

där men jag har ingen legitimation jag kan bli av med 

 

Samma kurator berättar om funderingar kring om man i yrkesrollen skulle känna sig mer 

orolig och rädd för att begå misstag i arbetet. En annan kurator har liknande tankar, men 

menar att man inte borde tänka på eventuella risker med att förlora jobbet, utan menar att 

det är positivt att kunna få konsekvenser av att göra fel i arbetet. I och med att kuratorn är 

den enda yrkesgruppen på arbetsplatsen som inte har legitimation menar en kuratorn att 

ifall ett misstag skulle göras av kuratorn skulle det inte värderas vara någon större fara. 
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Känslan av att vara undervärderad de andra professionerna återfinns i berättandet av att 

vara den enda yrkeskategorin som inte har en legitimation.  

 

Alla kuratorer är ense om att de är osäkra på hur en legitimation skulle komma till, och vad 

som skulle krävas för att få en legitimation som kurator. Två kuratorer pratar om att det 

skulle vara svårt att avgöra vad som skulle kunna ligga till grund för att kuratorn inte 

skulle få behålla sin legitimation.  

 

Så det är ju lite så att om man nu skulle få legitimation, vad är det man skulle 

kunna göra fel som kurator, eller vad skulle man… vad är det som skulle kunna 

vara till grund för att man inte får behålla sin legitimation. 

 

En kurator betonar vikten av att förtydliga vilka krav och förväntningar som ska finnas på 

kuratorn arbete, och att det bör avgränsas tydligare vilket ansvar som kuratorn ska ha, och 

menar att detta kan utarbetas i och med en eventuell legitimation. 
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Analys  
 

Vilka riktlinjer som finns för kuratorns arbetsuppdrag var inte självklart hos kuratorerna 

och bara en av fyra kunde beskriva riktlinjerna då personen hade dem på sitt kontor. 

Riktlinjer för kuratorns arbetsuppdrag uppges finnas utformade då en av kuratorn kunde 

läsa upp dem men det upplevs samtidigt som att kuratorns arbetsuppdrag behöver 

tydliggöras för att klargöras på ledningsnivå. Kuratorerna har därför tillsammans utformat 

egna riktlinjer för att styrka sin roll och framhäva vikten av sitt arbete. Gåfvels (2014) 

beskriver hur kuratorns arbete och salutogena perspektiv är motsatsen till den modell som 

genom åren traditionellt genomsyrat hälso- och sjukvården. Med olika synsätt och 

förklaringsmodeller finns det en vikt i att kuratorer tydliggör sin professionella identitet. 

Kuratorerna har alltså på egen hand behövt utveckla sina riktlinjer för att stärka sin 

identitet gentemot de traditionella modeller som finns samt ledningen inom hälso- och 

sjukvården. 

 

De kuratorer som deltog i studien har en tydlig syn på vad deras arbete går ut på, och även 

vad de själva tycker att det ska gå ut på. Dock var kunskapen om kuratorns riktlinjer för 

arbetsuppdraget vag, vilket i sig kan liknas med att professionen har en bristande 

definition. Vid en bristande definition av professionen blir möjligheterna små att gå 

utanför den byråkratiska ram som finns för professionen, och kan i sin tur bidra till att 

professionen blir mindre självständig i sin roll (Hudson, 2002). 

 

Kuratorerna berättar att de dagligen samarbetar med andra professioner på arbetsplatsen. 

Under ronder, där personalen träffas för att diskutera patienter, skapas ett tillfälle att delge 

sitt eget perspektiv och den kompetens som tillhör professionen. Hudson (2002) menar att 

flera rapporter indikerar på att det kollegiala stödet och den enighet som kan skapas 

tillsammans med kollegor, kan bli ett sätt att dela kunskap och avancerade färdigheter, 

detta för att kunna få ett bredare perspektiv och förståelse för det arbete man utför. 

Exemplet där professionerna samarbetar under ronder är tillfällen då kollegor delar med 

sig av sina kunskaper och färdigheter och bidrar i sin tur till större förståelse för 

patienterna och det vårdbehov som finns. De olika professionernas kompetens 

kompletterar varandra för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för patienterna. 

 

Vidare berättar kuratorerna att ett gott samarbete med de andra professionerna på 

arbetsplatsen är när de kan dela upp arbetsuppgifter så att vardera profession kliver in med 

sin kompetens där det krävs. Hall (2005) menar att fördelen med att kunna dela med sig av 

sin kompetens till andra professioner i teamet har en positiv påverkan på den vård som 

patienten får. Teamarbetet bidrar även med ett kreativt sätt att möta och lösa problem i 

arbetet där varje medlem i teamet har sin individuella roll knuten till sin profession, 

samtidigt som alla medlemmar identifierar och analyserar problem tillsammans som team. 

För att ett gott samarbete ska kunna bibehållas krävs det att det finns en interprofessionell 

kompetens. Ponzer et al. (2009) menar att en förutsättning för att kunna samarbeta mellan 

vårdprofessionerna är att man har kännedom om vilka kunskaper de andra professionerna 
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besitter, samt hur man på bästa sätt kan använda sig av dessa för att uppnå en så god vård 

som möjligt. En kurator berättar att när man lärt känna sina kollegor och dess professioner, 

blir det lättare att hjälpas åt i arbetet. Det verkar som att när man har en inblick i andra 

professioners kompetens och färdigheter underlättas teamarbetet då arbetsfördelningen och 

ansvarsområden blir tydliga. 

 

När det kommer till hur kuratorerna upplever att deras röst väger in berättar de att de anser 

sig bli lyssnade på men att deras röst inte är den som i slutändan väger tyngst. En kurator 

tror att det kan bero på den bristande utbildningen inom psykiatri som socionomer har. 

Blom et al. (2014) beskriver kuratorer som en ensamprofession i samarbetet med andra 

yrkesgrupper som har en egen grupptillhörighet och att till skillnad från de andra inte ha 

någon egen yrkeslegitimation. Att vara en ensamprofession kan innebära svårigheter då 

olika professioner har olika utbildningar och därmed olika teoretiska språk och tenderar att 

betrakta patienten på olika sätt. Kuratorerna tror att en bristande utbildning inom psykiatri 

kan ligga till grund för att deras röst inte upplevs väga tyngst. Bristen på utbildning kan 

också innebära en brist på det teoretiska språk kring psykiatri vilket kan påverka 

kuratorernas röst. Det upplevs dock av kuratorerna vara kontextuellt, det vill säga att 

kuratorernas röst väger tyngre vid frågor som är av kurativ karaktär och att det kan kopplas 

att kuratorernas röst väger tungt vid de tillfällen där de besitter teoretisk kunskap. Gåfvels 

(2014) beskriver det faktum att kuratorerna ofta är en minoritet på arbetsplatsen, och själva 

får företräda det psykosociala perspektivet, vilket gör att det ställs krav på kuratorns sätt att 

visa auktoritet och integritet. En kurator beskriver en upplevelse av att behöva höja rösten 

för att på så sätt kunna ta plats, och behöver alltså använda sin auktoritet då det upplevs 

vara svårt att annars göra sin röst hörd. 

 

De sociala problem som kan finnas hos patienter inom psykiatrin är främst kuratorernas 

uppgift att identifiera. Det är inte alltid helt oproblematiskt då det i en medicinsk kontext 

ofta finns ett fokus på diagnoser och mediciner. Den helhetssyn som kuratorerna bidrar 

med är inte alltid självklar inom arbetsgruppen, då kuratorerna ofta är en minoritet inom 

sina vårdenheter, och är ensamma om att belysa det psykosociala perspektivet (Gåfvels, 

2014). Kuratorerna uttrycker att de själva bidrar med en helhetssyn som de andra 

professionerna inte lika tydligt bidrar med. De menar att de tänker utanför diagnoser och 

det medicinska runt patienten, och påminner andra professioner om att patienten har ett 

socialt liv utanför den medicinska ramen. 

 

Att en legitimation för kuratorer skulle innebära högre patientsäkerhet är en återkommande 

åsikt hos de kuratorer som deltog i studien. De menar även att de skulle kännas sig stärkta 

och få en högre status gentemot både patienter och andra professioner. En legitimation 

visar att personen har en viss kompetens som krävs för att få utöva yrket och är även ett 

sätt att kontrollera att yrkesgruppen arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Att 

en yrkeslegitimation för kuratorer skulle innebära en skyddad yrkestitel ger en känsla av en 

högre status, då det kommer att krävas en dokumenterad utbildning för att få kalla sig 

kurator. Legitimationen skulle även kunna bidra till att kuratorns kompetens blir högre 

värdesatt (Gåfvels, 2014). Genom att kunna visa på kuratorns kompetens och kunna 
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kontrollera arbetet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet kan patientsäkerheten höjas. 

Kuratorerna skulle på så sätt känna sig stärkta gentemot andra professioner med en 

skyddad yrkestitel och en känsla av att ha högre status. 

 

En kurator menar att yrkesrollen för kuratorer samt vilket ansvar en kurator bör ha behöver 

förtydligas. Vilka krav som ska finnas på kuratorn samt vilka förväntningar som ska finnas 

på kuratorns arbete, det är frågor som möjligtvis skulle kunna bli utredda med hjälp av 

utvecklingen av en legitimation för kuratorer (Gåfvels, 2014). Att kunna bli fråntagen sin 

legitimation visar på att det finns någon som kontrollerar yrkesgruppen, ifall en enskild 

person skulle begå allvarliga misstag (SOU 1983:33). En kurator upplever en attityd av att 

det i nuläget inte är någon större fara ifall kuratorn gör ett misstag i sitt arbete, och tycker 

att det bidrar till att kuratorsrollen undervärderas. I och med en legitimation tror kuratorn 

dock att statusen kommer att höjas. 

 

Kuratorerna tror att en legitimation skulle bidra till en bättre förståelse för kurator som 

yrke och bidra till en tydligare gränsdragning gentemot kollegor när det kommer till 

arbetsuppgifter och ansvarsområden. Detta går att koppla till jurisdiktion som innebär egen 

kontroll över arbetsområden och ett legalt erkännande från samhället av en professions rätt 

att bestämma över hur arbetet och arbetsområdet ska bedrivas (Abbott, 1988 refereras i 

Isaksson, 2016). Isaksson (2016) menar att jurisdiktionsarbetet sker, som tidigare nämnt, 

på tre arenor. En legitimation skulle tydliggöra kuratorerna på den publika arenan med att 

göra anspråk på kontroll över kuratorsarbetet men också för att kunna klargöra yrket i sig 

och på så sätt påverka allmänhetens syn på yrket. Inom den legala arenan skulle en statlig 

legitimation ge kuratorernas jurisdiktion ett mer specifikt innehåll genom monopol i vissa 

arbetsuppgifter och på så sätt undanröja osäkerhet kring yrket. Kuratorernas jurisdiktion 

skulle alltså stärkas på den publika och legala arenan. Isaksson (2016) menar dock att på 

arbetsplatsen tenderar gränser mellan professionellas jurisdiktion i den publika och legala 

arenan att förlora sin relevans på grund av redan bestämda organisatoriska 

arbetsfördelningar. En legitimation hade alltså kunnat stärka kuratorernas jurisdiktion då 

de skulle få ett statligt erkännande men att det finns en risk att organisatoriska arbetssätt 

ändå kommer att stoppa kuratorers utveckling på arbetsplatsen. 

 

Sammanfattande slutsats 

 

Kuratorerna som medverkade i studien uppger att riktlinjerna är vaga i det praktiska 

arbetet och på ledningsnivå, men samtidigt berättar de att de upplever sig vara säkra på vad 

deras arbete ska gå ut på och vilka arbetsuppgifter som ingår. Alla kuratorerna samarbetar 

med andra professioner i det dagliga arbetet och de menar att samarbetet underlättas när 

man i arbetsgruppen känner varandra och har en inblick i varandras professioner. En sådan 

kunskap tydliggör ansvarsområden i teamarbetet som också ger möjligheterna till att ge 

patienterna en god vård. Kuratorerna tycker att när det kommer till de sociala insatserna 

runt patienter så väger deras röst tungt, men att deras röst i den medicinska kontexten inte 

väger lika tungt vilket kan bero på bristande psykiatriutbildning inom 

socionomprogrammet. Det psykosociala perspektivet som kuratorer arbetar utifrån gör att 
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de bidrar med en helhetssyn och tänker utanför diagnoser och det medicinska, i jämförelse 

med andra professioner. Alla kuratorer är positivt inställda till en legitimation för kuratorer 

inom hälso- och sjukvård och tror att det skulle bidra till en högre patientsäkerhet samt en 

högre status i arbetsgruppen. Det framkommer en osäkerhet kring hur en legitimation 

skulle utformas och vilka krav som skulle ställas på kuratorns arbete, men inställningen till 

legitimation är övervägande positiv. 
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Diskussion  

 

När det kommer till kuratorsuppdragets riktlinjer berättar kuratorerna att de har en 

kuratorsgrupp där de själva utvecklat sina riktlinjer för att framhäva sig på ledningsnivå 

och för att visa på vikten av deras arbete. Kuratorerna själva tycker sig veta vad deras 

arbete syftar till men att det finns en osäkerhet på arbetsplatsen. Att kuratorernas 

arbetsuppdrag ifrågasätts väcker frågor kring vad det kan bero på och hur det kommer sig 

att kuratorns arbetsuppdrag känns osäkert medan de andra professionernas inte gör det. En 

möjlig anledning till varför uppdraget upplevs oklart kan vara att andra professioner utför 

arbetsuppgifter som egentligen tillhör kuratorsuppdraget. Ett exempel är att de har KANS-

uppdrag (kontaktansvarig) där professionerna på mottagningen har eget ansvar över en viss 

grupp patienter. Med det uppdraget tillhör även arbetsuppgifter utanför professionernas 

egna uppdrag, en psykolog eller sjuksköterska gör uppgifter som egentligen är kuratorns. 

Detta kan bidra till oklarhet på ledningsnivå kring kuratorns uppdrag då det kanske anses 

vara uppgifter som vilken profession som helst kan göra men som kuratorerna egentligen 

har rätt kompetens för. Det kan i sin tur ses som att det på ledningsnivå finns en okunskap 

kring socionomutbildningen och vilken kompetens kuratorerna besitter och vad de kan 

bidra med på arbetsplatsen. En annan möjlig anledning är de traditionella synsätt och 

modeller som finns inom hälso- och sjukvården, som kan försvåra förståelsen av de 

salutogena perspektivet som kuratorn har. I och med att kuratorn har ett annat synsätt än 

vad som traditionell tillämpas inom hälso- och sjukvård är det viktigt att kuratorns 

professionella identitet tydliggörs (Gåfvels, 2014) både i arbetsgruppen och på 

ledningsnivå.  

 

En möjlighet att tydliggöra den professionella identiteten för kuratorer inom hälso- och 

sjukvård är att införa legitimation. Både litteraturen och kuratorerna själva menar att en 

legitimation skulle höja deras status i och med att deras kompetens blir högre värdesatt. I 

den arbetsmiljö där kuratorerna arbetar kan det ses som norm att personalen har en 

yrkeslegitimation vilket också ger en säkerhet i yrkesrollen. I och med det finns 

möjligheten att inställningen till kuratorns roll och arbetsuppdrag förändras om kuratorn 

också får en yrkeslegitimation. En sådan tillhörighet skulle kunna bidra till en känsla av 

självsäkerhet i sin yrkesroll gentemot de andra professionerna, att man bidrar med sin 

kompetens och att man är behövd på arbetsplatsen på samma sätt som de professioner som 

redan har en yrkeslegitimation känner. Vidare skulle en yrkeslegitimation kunna höja 

kuratorernas jurisdiktion på den publika och legala arenan. Det finns dock risker att 

jurisdiktionen inte höjs på arbetsplatsen på grund av de starka traditionerna inom hälso- 

och sjukvård (Isaksson, 2016). Det finns alltså en risk att traditionella synsätt och modeller 

hade kunnat hämma kuratorns utveckling trots ett statligt erkännande i form av en 

yrkeslegitimation. 

 

Kuratorerna uttrycker en vilja att höja sin status för att stärka sin yrkesroll, men samtidigt 

ger de uttryck för att uppleva sig vara behövd på arbetsplatsen samt att de andra 

professionerna visar uppskattning för kuratorns kompetens. Å ena sidan verkar det som att 
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kuratorerna tycker de har en roll som är viktig och de upplever sig vara behövda, å andra 

sidan upplevs det som att de inte riktigt har den roll de önskar att de hade i och med att de 

vill höja sin status gentemot andra professioner. Möjligtvis finns det en önskan hos 

kuratorerna att få bekräftelse för den roll de har i arbetsgruppen, både från kollegor men 

även från samhället, i form av en yrkeslegitimation. I och med att de andra professionerna 

har en yrkeslegitimation kan en legitimation för kuratorerna mer innebära en känsla av 

inkludering i arbetsgruppen, snarare än att det skulle påverka deras faktiska arbete. 

 

Det goda samarbetet som kuratorerna beskriver utgörs bland annat av att komplettera 

varandra i arbetet, både genom att dela upp arbetsuppgifterna men också genom att 

använda sin kompetens där den behövs. Att kunna stärka sin yrkesroll och veta vilka 

uppgifter som tillhör vilken profession är en förutsättning för att teamarbete ska bli 

välfungerande. Det interprofessionella samarbetet underlättas när professionerna har 

kunskap om varandras arbetsområden och utifrån resultatet och den teoretiska ramen för 

studien visar det sig vara viktigt att ha den kunskapen. Om då kuratorernas arbetsuppdrag 

och yrkesroll är vagt formulerad kan detta bli en faktor som försvårar det teamarbete som 

kuratorerna ingår i. I och med att den grupp av kuratorer som studerats ingår i något som 

kan ses som ett case, finns det ett visst mått av generaliserbarhet då vissa delar av resultatet 

är generella och kan kopplas till andra kuratorers upplevelser på andra psykiatriska 

kliniker. Det finns därför en viss rimlighet att tro att andra psykiatriska kliniker som 

arbetar i team kan ha liknande svårigheter. 

 

Det finns en tyngd i att kunna definiera sin yrkesidentitet både för kuratorerna själva, 

gentemot arbetsgruppen men också på ledningsnivå något som är återkommande i 

resultatet. Det är viktigt att kunna visa sin kompetens och sina ansvarsområden och på så 

sätt kunna bidra till ett bra teamarbete och samarbete med de andra professionerna. En 

stärkt yrkesidentitet för kuratorer skulle kunna bidra till att samhället får en ökad förståelse 

för vad en kurator finns till för inom hälso- och sjukvård, vilken även det skulle höja 

kuratorns status hos allmänheten och inte bara på arbetsplatsen. 

 

En faktor som kan ha påverkat studiens utfall är att de intervjupersoner som deltog valde 

aktivt att vara med. Man kan tänka sig att de kuratorer som valde att delta i studien gjorde 

detta av intresse för ämnet, och möjligtvis att de som inte kände sig intresserade av ämnet 

därmed valde att inte delta. Vidare kanske de som valde att inte delta upplevde ämnet som 

känsligt och därför inte ville medverka eller inte hade någon uppfattning om ämnet. Det 

kan då bli ett externt bortfall på grund av självselektion. Perlinski (2009) menar att det är 

viktigt att ha i åtanke för forskningsfrågan att de personer som väljer att delta eller inte 

delta kan ha ett särskilt motiv till detta. De som själva valde att medverka i studien kanske 

upplevde sig ha något att bidra med. Detta i sig kan ha bidragit till att resultatet blev mer 

innehållsrikt, än om det valts att göra ett slumpmässigt urval, då intervjupersonerna hade 

mycket tankar och åsikter om ämnet. Utan det externa bortfallet hade kanske resultatet 

kunnat bli annorlunda, då dessa personer hade kunnat bidra med en annan synvinkel.  
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För vidare forskning inom området kan det tänkas vara av vikt att undersöka hur en stark 

respektive svag definition av sin yrkesidentitet påverkar arbetsinsatsen hos kuratorer. 

Denna studie har undersökt hur kuratorer upplever samarbetet med andra professioner och 

ytterligare en aspekt för vidare forskning kan vara att undersöka hur andra professioner 

upplever samarbete med kuratorer. Detta för att undersöka hur de ser på kuratorns roll och 

yrkesidentitet för att kunna utveckla det interprofessionella samarbete samt kunskapen och 

förståelsen för kuratorn på arbetsplatser inom hälso- och sjukvård. 
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Bilagor: 

 
Bilaga 1 

 
Informationsbrev till kuratorer inom psykiatrin vid NUS 

 

Med det här brevet vill vi informera om vårt examensarbete och fråga Dig om du vill delta.  

Vi är två studenter på Socionomprogrammet vid Umeå Universitet som just nu skriver en 

kandidatuppsats. Vi vill ta reda på hur det är att arbeta som socionom bland andra 

yrkeskategorier inom psykiatrin. 

Om du väljer att vara med så kommer du att bli intervjuad en gång och intervjun kommer 

att spelas in.  

 

Det kommer inte att gå att identifiera dig i uppsatsen, då vi inte kommer att använda namn 

eller andra uppgifter som går att knyta till dig. Intervjumaterialet kommer hanteras så att 

ingen obehörig får ta del av det, och kommer inte att användas i något annat syfte än till 

vår kandidatuppsats. Det är frivilligt att delta och även om du samtycker till att vara med 

så kan du när som helst avbryta ditt deltagande.  

 

Vi som gör det här examensarbetet heter Siri Backteman och Madeleine Gauffin. 

Du är välkommen att höra av dig till oss med frågor eller synpunkter. 

 

Siri Backteman      Madeleine Gauffin 

Epost:       Epost:  

Socionomstudent      Socionomstudent   

Telnr mobil:      Telnr mobil:  
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Bilaga 2 

 

Inledning 

Syftet till vår studie är att undersöka hur kuratorer inom psykiatrin upplever att det är att 

arbeta tillsammans med andra yrkesprofessioner och för att få en fördjupad inblick och 

bredare kunskap om kuratorns upplevda arbetssituation inom hälso- och sjukvård. 

Du medverkar frivilligt och har rätt att avbryta din medverkan när som helst. De uppgifter 

som framkommer under intervjun kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Dina personuppgifter kommer förvaras så att inte obehöriga kan komma åt 

dem. Det material som samlas in under intervjun kommer endast att användas för vårt 

examensarbete. 

 

Bakgrundsfakta 

 Ålder och kön? 

 Utbildning? 

 Position i organisationen? 

 Antal år som anställd? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst? 

 Hur kommer det sig att du hamnade på den position du har nu för tillfället? 

 

Att jobba som socionom i ett interprofessionellt sammanhang 

 

Arbetsuppgifter 

 Kan du börja med att beskriva din arbetsplats och vilka professioner som jobbar där? 

 Hur ser dina arbetsuppgifter ut som kurator? 

 Vad är det mest problematiska/oproblematiska i ditt arbete som kurator? 

 Vad tycker du att ditt arbete som kurator bör gå ut på? 

 Vad går ditt arbete ut på i praktiken?   

 Hur ser riktlinjerna inom organisationen ut för kuratorns arbetsuppdrag?                 

 Hur ser du på kuratorns roll i arbetsgruppen? 

 Hur upplever du att arbetsgruppen ser på kuratorns roll? 

 Vad tycker du att du bidrar med i ditt arbete? 

 

Samarbete med andra professioner 

 Vilka professioner samarbetar du med? 

 Hur ser samarbetet ut för dig med andra professioner en vanlig vecka? 

 Kan du berätta om ett tillfälle då samarbetet fungerat bra? 

 Kan du berätta om ett tillfälle då det fungerat mindre bra? 

 Finns det arbetsuppgifter som innebär att du tar beslut med andra professioner? Hur tas 

ett sådant beslut i så fall? 

 

Attityder 
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 Hur upplever du att det är att arbeta som kurator tillsammans med andra professioner? 

 Hur upplever du att din röst väger in? 

 Hur ställer du dig till eventuell legitimation för kuratorer? 

 Hur upplever du att det är att arbeta med legitimerade yrkeskategorier utan egen 

yrkeslegitimation? 

 Vad tror du att en legitimation för dig som kurator skulle innebära? 

 

Övriga frågor 

 Finns det något du skulle vilja ta upp som vi inte har pratat om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


