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SAMMANFATTNING 

 

Inom hälso- och sjukvården är kuratorer den enda professionen som saknar legitimation. Ett 

lagförslag finns för att denna profession ska erhålla legitimation som planeras träda i kraft 1 

juli 2019. Frågan är då hur detta kan komma att påverka hälso- och sjukvårdskuratorer då de 

kan ses vara i underläge gentemot andra professioner inom hälso- och sjukvård som har 

legitimation. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur hälso- och 

sjukvårdskuratorer förhåller sig till en potentiell yrkeslegitimation, med frågeställningar som 

berör hur en legitimation skulle kunna komma att påverka dem i deras arbete samt gällande 

deras professionella status. För att besvara syftet och frågeställningarna har fyra 

semistrukturerade intervjuer genomförts med verksamma hälso- och sjukvårdskuratorer som 

därefter analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. Materialet från intervjuerna har sedan 

analyserats och diskuterats utifrån tidigare kunskap kring ämnet och teoretiska begrepp. Detta 

har resulterat i upptäckter som tyder på en osäkerhet kring yrkesrollen som hälso- och 

sjukvårdskurator har vilket en yrkeslegitimation skulle kunna hjälpa till att förtydliga samt 

öka statusen för kuratorerna inom hälso- och sjukvården i allmänhet. Att hälso- och 

sjukvårdskuratorer erhåller legitimation kan ses vara viktigt just på grund av den oklara 

yrkesrollen som kuratorn har inom hälso- och sjukvården då flera professioner delar samma 

arbetsuppgifter i nuläge, exempelvis psykologer som även arbetar med samtalsbehandling 

samt har sjuksköterskor börjat försöka träda in på det psykosociala arbetet. En legitimation för 

hälso- och sjukvårdskuratorer skulle då kunna vara centralt för att stärka professionens 

identitet samt skydda arbetsuppgifter för att i framtiden inte ersättas av andra professioner.  
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1. INLEDNING 

 

Denna studie undersöker hur hälso- och sjukvårdskuratorer förhåller sig till en 

yrkeslegitimation hur den skulle kunna påverka deras arbete och status. Då det finns 

begränsad tidigare forskning kring ämnet kommer denna studie bidra med ökad kunskap på 

området. Studien riktar sig främst åt yrkessamma hälso- och sjukvårdskuratorer men även 

socionomstudenter som i framtiden planerar att arbeta som kurator inom hälso- och sjukvård 

kan finna intresse i studien. 

 

I dagsläget är kuratorer det enda yrket inom hälso- och sjukvård som saknar legitimation. 

Socialstyrelsen (2014) fick i uppdrag av regeringen att utreda behovet av att införa 

legitimation för kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvården då man tänker att en 

legitimation skulle innebära ett ökat ansvar och på så vis också öka patientsäkerheten. Enligt 

förslag från Socialdepartementet (2018) skulle kuratorer inom hälso- och sjukvård få en 

legitimerad titel och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. För att definiera 

hälso- och sjukvårdskuratorer kan Socialdepartementets (2018) beskrivning användas, där det 

framgår att dessa är verksamma arbetare inom exempelvis primärvård, somatisk vård, 

habilitering och psykiatri. I arbetsuppgifterna ingår stödsamtal, krissamtal, psykosocialt arbete 

och social rådgivning. Kuratorerna har direkta patientkontakter och ett ansvar över 

psykosocial behandling med självständigt arbete att utreda, planera och genomföra 

behandlingen. De ska även besitta kompetens i samtalsmetoder som är evidensbaserade samt 

inneha en bra teoretisk grund (Socialdepartementet, 2018).  

 

Yrkeslegitimation beskrivs av Socialstyrelsen (2014) som något som tydligare skulle kunna 

intyga på lämplighet och kompetens samt öka förtroendet från patienter, anhöriga, 

samverkansparter och bland allmänheten för hälso- och sjukvårdskuratorer. När krav ställs på 

vårdgivarna kan god vård nås med rätt kompetens och utbildning för att erhålla legitimation. 

Dock anger Brante, Johnsson, Olofsson och Svensson (2015) att legitimation inte garanterat 

ger ett ökat förtroende då även legitimerade yrken kan inneha ett lågt förtroende, exempelvis 

psykologer som visat sig ha ett lågt förtroende både hos allmänheten och andra professioner 

trots sin legitimation. Därför behöver inte kuratorer automatiskt få ett ökat förtroende med en 

legitimation av allt att döma. Enligt Socialstyrelsens (2014) bedömning finns det ett behov av 

att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård för att trygga säkerheten hos 

patienterna, tydliggöra yrkesrollens innehåll, utbildningens nivå och innehåll samt skapa en 

nationell unison av professionen. Socialdepartementet (2018) föreslår därför en 

vidareutbildning på 30 högskolepoäng för kuratorer som ska arbeta inom hälso- och sjukvård 

efter socionomexamen. Det föreslås även övergångsbestämmelser där legitimation ges till 

hälso- och sjukvårdskuratorer som arbetat i fem år alternativt två år med en relevant 

vidareutbildning (Socialdepartementet, 2018). Som den enda behandlande professionen inom 

hälso- och sjukvården som saknar legitimation kan kuratorer uppfattas vara i underläge med 

andra professioner menar Gåfvels (2014). Med legitimation kan kuratorer få en skyddad 

yrkestitel som erkänner socionomers kompetens, värde och på ett mer självklart sätt 

inkluderas i vården. Legitimation skulle även innebära en avgränsning och utveckling av 

kuratorns yrkesidentitet (Gåfvels, 2014). 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur kuratorer inom hälso- och sjukvård förhåller sig till en 

legitimation. 

 

Frågeställningar 

 

- Hur tror kuratorer inom hälso- och sjukvård att en yrkeslegitimation kan påverka deras 

professionella status inom hälso- och sjukvården? 

- Hur tror kuratorer inom hälso- och sjukvård att en yrkeslegitimation kan påverka deras 

arbete? 

- Hur reflekterar kuratorer inom hälso- och sjukvård kring sin professionella status? 
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3. TEORETISKA BEGREPP 

 

Under detta avsnitt presenteras studiens teoretiska bakgrund där de teoretiska begreppen 

kunskap, professionalisering och jurisdiktion redogörs och deras relevans för ämnet. De 

teoretiska begreppen används som grund vid diskussion och analys av empirin då studiens 

författare anser att de skulle kunna hjälpa till att tolka och förstå det som framkommit ur 

intervjuerna samt med stöd av kunskapsöversikten. 

 

3.1. Kunskap 

 

Högst allmänt kan kunskap definieras som en förmåga att handla (Brante et al., 2015). 

Kunskap utgör ofta en del av beskrivningen av professioner och kan sägas vara något en 

människa har som man tror sig vara sant. Teoretiska kunskaper tillhör den filosofiska 

diskussionen om kunskap och särskiljs från praktiska kunskaper. Explicit kunskap ingår i den 

teoretiska kunskapen och innefattar något som kan förmedlas och uttryckas till andra i ord, till 

exempel fakta och regler. Implicit kunskap, som kan beskrivas som tyst kunskap, innebär 

något som inte går eller något en inte vill kommunicera med ord. Denna kunskap förknippas 

med praktisk kunskap som erfarenhetskunskap. Denna implicita kunskap kan sedan utvecklas 

till explicit kunskap om den går att formuleras på andra sätt (Brante et al., 2015). 

 

Frågor om kunskapens karaktär och funktion i socialt arbete och under vilka förutsättningar 

kunskapen bildas och används under har länge diskuterats (Blom, Morén & Nygren, 2013). 

Det finns vissa kontextuella villkor för kunskap. En aspekt av det sociala arbetets 

kontextbundna villkor handlar om att det bedrivs på olika områden, exempelvis inom 

försäkringskassan eller kommunal socialtjänst, där den kommunala socialtjänsten i sig även 

innefattar en mängd områden såsom äldreomsorg eller individ- och familjeomsorg (Blom et 

al., 2013). Att arbeta som socionom inom hälso- och sjukvård skiljer sig från att arbeta inom 

socialtjänsten på ett flertal sätt, då inte bara formella ramar såsom olika lagar eller 

organisationstillhörighet är olika, men det skiljer sig även åt i arbetslaget. Inom socialtjänst är 

oftast majoriteten av arbetskollegorna av samma profession och karaktär, det vill säga 

socionomer. Däremot för socionomen inom hälso- och sjukvård består oftast arbetslaget av 

läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och diverse andra professioner inom 

medicin och hälsa. Som socionom inom hälso- och sjukvård uppstår därför ett samarbete med 

andra professioner med annan kunskapsbas än den egna inom socialt arbete, trots att det är 

samma personer man ska behandla och arbeta kring (Blom et al., 2013).  

 

3.2. Professionalisering 

 

Professionalisering kan beskrivas som processen och vägen för en yrkesgrupp att uppnå 

samhälleliga fördelar och tolkningsföreträde inom sitt speciella kunskaps- och 

kompetensområde (Selander, 1989). Torstendahl (1989) tar upp frågan om vad 

professionalisering egentligen innefattar och kommer med ett svar att det kan ses handla om 

kunskapsbaserade grupper och deras ställning, status och handlingsmönster för att öka eller 

behålla sin position. Selander (1989) nämner att en variabel man kan titta på då är 
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yrkesspecificering och strategier som en yrkesgrupp tagit till för att kunna bibehålla mandat 

och monopol inom sitt fält av expertis.  

 

En strategi som är värd att uppmärksamma för professionalisering är utestängning, där man 

som yrkesgrupp erhåller legitimitet genom att begränsa andra yrkesgruppers möjlighet att 

inträda på det egna fältet, man skapar då ett kunskapsmonopol för att rättfärdiga en högre 

position och legitimitet (Selander, 1989). Beckman (1989) talar om en ständig konflikt som 

professionella grupper har med sin sociala omgivning och andra professionella grupper inom 

samma område, där det egentligen är en ständig maktkamp om vem som har rätt att säga och 

göra vad, där man antingen försöker utöka sitt egna mandat på bekostnad av en annan grupps, 

skydda sitt revir från andra grupper eller konkurrera med andra grupper med likartad expertis. 

En legitimation är något som skulle kunna ses vara en strategi för utestängning då andra 

professioner som saknar denna specifika legitimation inte har behörighet att utföra det arbete 

som medföljer. Med en legitimation kommer man även kunna erhålla en högre status och 

kunna hävda sig mer som professionell grupp inom en organisation med flera olika 

professionella yrkesgrupper (Selander, 1989). 

 

En grund som Torstendahl (1989) ser för statusskillnader mellan olika yrken, även inom 

samma organisation, är längd och nivå på den utbildning som krävs för att erhålla yrket. När 

det kommer till nivå på utbildningen bedöms utbildningens innehåll, hur lång den är och hur 

den grundar sig vetenskapligt om ett yrke ska erhålla legitimation (Torstendahl, 1989). Det är 

utbildning och kompetens som ger grund för anspråk om makt och inflytande för professionen 

och då för att kunna erhålla monopol (Torstendahl, 1998). Utbildning kan då ses vara ett sätt 

för ett yrke att hävda och rättfärdiga sig och särskilja sig som experter gentemot andra 

professioner. Konceptet av professionalisering fortsätter att vara en viktig del i att söka status 

och erkännande för yrkets betydelse genom standardisering av utbildning och kvalifikation för 

utövandet av arbetet (Evetts, 2013). Utvecklingen av en egen utbildning kan dessutom ses 

vara viktig som en del i att förstärka utestängning i professionaliseringsprocessen (Sanders & 

Harrison, 2008). Om en profession lyckas att säkerställa sin egen position så får den 

självständighet och kan skydda sitt revir och lättare hävda sig, man kan då via utbildning 

kontrollera vem som får utöva yrket och man kan utestänga obehöriga, icke-utbildade, från 

verksamheten och uppgifterna (Åmark, 1989). Strävan efter att begränsa konkurrens om rätten 

att få utöva sitt yrke är något som är vanligt bland akademiska yrken (Åmark, 1989). 

Legitimeringskravet har länge funnits för andra yrken då samhället har krav på garanti från 

professionerna, att man vet att arbetet blir riktigt utfört och det kan komma konsekvenser vid 

ett undermåligt utfört arbete eller om man försummar arbetsuppgifter (Åmark, 1989). 

 

3.3. Jurisdiktion 

 

För att kunna hävda jurisdiktion, det vill säga monopol över ett specifikt arbetsområde och 

specifika arbetsuppgifter, så måste en profession förhålla sig till hur samhället ställer sig till 

att erkänna professionen genom exklusiva bestämmelser och regler (Abbott, 1988). Det går att 

hävda jurisdiktion på tre olika arenor; den ‘juridiska’, där lagen och staten ger en profession 

formell kontroll över arbetsuppgifter, den ‘allmänna’, där professioner bygger upp image i 
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allmänhetens ögon samt på ‘arbetsplatsen’ som en sista arena. På arbetsplatsen så kan anspråk 

förvrida och göra juridiskt och allmänt etablerade gränser suddiga. Abbott (1988) talar om att 

en yrkesgrupp måste göra sig legitim på olika arenor för att kunna erkännas som legitima och 

då få med sig allmänheten och staten och då jurisdiktionen. Först när ett yrke vunnit i den 

allmänna och legala arenan så kan de få sin avgränsning. Det är viktigt för en profession att 

kunna förena positionen man har i allmänhetens ögon och den man har på arbetsplatsen. 

Jurisdiktion är därför inte bara en samling av tankemönster, utan bygger även på en social 

struktur. Dessa erkända rättigheter kan inkludera absolut monopol av utövning av yrket 

(Abbott, 1988). 

 

Jurisdiktion sker tydligare inom organisationer än i vidare arenor som arbetsmarknaden och 

utbildningar (Evetts, 2011). Inom organisationer tenderar yrken att hantera och kontrollera 

arbetsuppgifter och fördelning av arbete för att det ska passa det egna yrkets intressen. Den 

medicinska professionen, särskilt läkare, fortsätter att använda sin kulturella auktoritet och 

legitimitet till att upprätthålla dominans. 

 

På arbetsplatsen är jurisdiktion enbart ett simpelt erkännande av rätten att få kontrollera 

specifika typer av arbeten (Abbott, 1988). En vanlig fråga är vem som kan kontrollera och 

övervaka arbetet och vem som är kvalificerad att utföra vilka delar av arbetet. På de flesta 

arbetsplatser är avdelningar inom en organisation etablerade genom förhandling, som skapar 

situationsbundna regler av professionell jurisdiktion. Dock är dessa väldigt sårbara då de lätt 

kan förändras och bytas ut (Abbott, 1988). Förhandlingen av jurisdiktion kallas även för 

gränsarbete och berör främst hur professioner hävdar och konstruerar upp gränser för att få 

kontroll över det domän som yrkesgruppen tillhör (Sanders & Harrison, 2008), att man ringar 

in arbetsuppgifter, rättigheter och skyldigheter som tillhör just den egna professionen. Det kan 

anses vara viktigt för en profession att bibehålla de gränser man har för att kunna upprätthålla 

yrkets status, exempelvis förlust av arbetsuppgifter till en annan yrkeskår skulle kunna ses 

som ett intrång där ens gränser blivit mindre (Abbott, 1988). Man kan se det som att 

professioner existerar med varandra i ett system där man konkurrerar med varandra om arbete 

och yrkesgränserna ständigt omförhandlas och strids om. Samtidigt kan det finnas fördelar 

med att ge bort eller förlora område när man förhandlar om konstruktion av gränser, då det 

kan ses som att en profession väljer att specialisera sig mer och tar bort oväsentliga saker 

(Abbott, 1988). 
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4. KUNSKAPSÖVERSIKT 

 

Under detta avsnitt presenteras relevant kunskap från artiklar, böcker, myndigheter och övriga 

källor gällande status och legitimation kopplat till hälso- och sjukvårdskuratorer. Det som 

redogörs är vilken status hälso- och sjukvårdskuratorer har på arbetsplatsen, effekter av en 

yrkeslegitimation, behovet av en yrkeslegitimation samt vilken kritik som finns mot en 

potentiell legitimation.  

4.1. Hälso- och sjukvårdskuratorers status på arbetsplatsen 

 

4.1.1. Erkännande av yrket  

 

Något som avgör status i samhället är nära kopplat till vilket yrke som en person innehar, 

yrket är även avgörande inom en organisation vilken position en arbetare tillhör, där olika 

yrkesgrupper uträttar olika arbetsuppgifter och förvärvar olika hög grad beslutsmandat och 

auktoritet (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009). Vilken status hälso- och 

sjukvårdskuratorer har på arbetsplatsen kan bero på ett flertal aspekter och kan dels förklaras 

genom ett funktionalistiskt perspektiv. Hur mycket prestige och erkännande ett yrke får kan 

bero på vilken nytta ett yrke har för samhället och dess utveckling, det vill säga status kan 

liknas med en belöning för de tjänster som yrket gör för samhället (Svensson & Ulfsdotter 

Eriksson, 2009). För att denna funktionalistiska uppfattning ska stödjas krävs det att 

människor placerar sig i olika yrkespositioner där de inriktar och specialiserar sig inom ett 

visst område och får en viss belöning som gör att en viss status tilldelas yrket. Vilken 

uppfattning som finns av ett yrke beror på vilka egenskaper som tillskrivs utbildning, 

kompetens, arbetsvillkor, belöningar och status. Ett yrkes status har ett starkt samband med 

lönenivån (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009). 

 

Beträffande hälso- och sjukvårdskuratorers status kan organisatoriska faktorer ha betydelse 

för den befintliga statusen. Det kan vara avgörande för kuratorns position och roll just hur 

organisationen är utformad då det kan vara enklare att få erkänt mandat och föra sin talan om 

man tillhör en kuratorsenhet än om en är själv i sin profession på en vårdinrättning som 

exempelvis en vårdcentral eller klinik (Gåfvels, 2014). 

 

4.1.2. Det psykosociala perspektivet i en medicinsk miljö 

 

Trots att det finns många kuratorer inom hälso- och sjukvården och med mängden patienter 

som besöker dem i åtanke, finns det knapp forskning om hälso- och sjukvårdskuratorer 

(Blom, Lalos, Morén & Olsson, 2014). Kurator kan ses vara en ensamprofession då de är de 

enda inom vården som har socialt arbete som kunskapsgrund i jämförelse med exempelvis 

läkare och sjuksköterskor som utgår från ett medicinskt perspektiv (Gåfvels, 2014). Detta kan 

medföra utmaningar då det förekommer samarbete med andra professioner som innehar andra 

utbildningar, annat teoretiskt språk och grund samt andra sätt att betrakta patienters problem 

(Gåfvels, 2014). Det unika med hälso- och sjukvårdskuratorer är att de bygger sitt arbete på 
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kunskap kring sociala och psykologiska orsaker och följder av ohälsa och sjukdom samt 

patientens upplevelse av sin sjukdom (Gåfvels, 2014). Det sociala arbetet bedrivs oftast på 

individnivå inom hälso- och sjukvården, förekomster av insatser på gruppnivå sker relativt 

sällan. På en strukturell nivån har socialt arbete inte tagit stor plats, något som kan bero på att 

kuratorsrollen inom sjukvården uppfattas som diffus (Gåfvels, 2014). Det kan med tanke på 

den otrygga och diffusa rollen bli svårt att hävda sin kompetens och sitt kunskapsområde, 

något som skulle kunna ge en förklaring till varför andra redan väl etablerade professioner har 

tagit en större plats och då också en högre status. Varför kuratorer inte erkänts som de sociala 

experterna inom sjukvården anser Gåfvels (2014) skulle kunna bero på den icke-existerande 

legitimationen. 

 

Något som dominerar inom sjukvården är det medicinska perspektivet, något som kan göra att 

den sociala problematiken hamnar i underläge i den rådande medicinska kontexten (Gåfvels, 

2014). Team som består av olika behandlare inom sjukvården kan ibland arbeta kring 

patienter för behandlingsplanering och diskutera patientens tillstånd och situation. Enligt 

Gåfvels (2014) händer det att kuratorer kan uteslutas från dessa team och istället användas 

som konsulter vid behov. Svärd (2014) tar upp i sin studie att på grund av det medicinska 

perspektivet inom hälso- och sjukvård så kan socialarbetarens roll förminskas till att bli blott 

en assistent, vilket kan försvåra möjligheterna för socialarbetare att kunna bidra med sin 

specifika kunskap och kompetens. Detta kan innebära att de professioner med tydlig och 

bestämd vårdutbildning har ett större tolkningsföreträde inom vårdenheter, med fokus på att 

behandla och bota kroppsliga tillstånd, som gör att helhetsbilden gällande hälsa kan gå 

förlorad (Gåfvels, 2014). Helhetssynen av patienters hälsa kan därför hamna i skymundan då 

kuratorer ofta kan vara i minoritet inom sjukvården samt den enda professionen att anföra de 

psykosociala aspekterna. Det kan därför bli upp till kuratorn att i sin ensamma roll ha en 

förmåga att föra fram sin auktoritet (Gåfvels, 2014). Dock är sjukhuskuratorernas kunskap 

och färdigheter viktiga för interprofessionella teams bedömning av patienterna, för att skapa 

och öka ett helhets- och samarbetsperspektiv (Svärd, 2014). 

 

Gällande professionell självbild gjordes en studie på sjukvårdspersonal i USA där man fann 

att socialarbetare inom hälso- och sjukvård hade stor respekt och förtroende för läkare samt 

att de placerade sig under dessa i hierarkin på arbetsplatsen (Apesoa-Varano, 2013). Vidare 

framkommer i samma studie att socialarbetare inom hälso- och sjukvården upplevde sig ha en 

underordnad roll och att deras kunskap och expertis kunde nedvärderas inom sjukvården. De 

upplevde även att det var problematiskt och ambivalent när andra yrkesutövare försökte styra 

och rådgiva hur de skulle arbeta med psykosociala behov hos patienter och anhöriga (Apesoa-

Varano, 2013). I en svensk studie fann man liknande resultat där hälso- och 

sjukhuskuratorerna ofta litade mer på läkarnas bedömningar än på sina egna. Detta skulle 

kunna visa på en möjlig hierarki som existerar i sjukhusmiljön, där det medicinska 

perspektivet dominerar samt där kuratorerna är osäkra på sin yrkesroll och kompetens (Svärd, 

2014). 
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4.2. Effekter av yrkeslegitimation 

 

4.2.1. Lagen och yrkeslegitimation  

 

En legitimation kan påverka arbetsuppgifterna för kuratorn inom vården, till exempel att föra 

journal. Med legitimation inom hälso- och sjukvården finns nämligen en skyldighet att föra 

patientjournal vid vård av patienter, detsamma gäller om personal är särskilt förordnad att 

utföra ett specifikt yrke inom hälso- och sjukvården (Patientdatalagen, SFS 2008:355). Om en 

yrkesverksam kurator arbetar inom den allmänna hälso- och sjukvården är även denne skyldig 

att föra patientjournal, även om den inte är legitimerad. Detta innebär att kuratorer som 

arbetar inom privat hälso- och sjukvård inte är skyldiga att föra patientjournal då de i nuläge 

saknar legitimation (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Personal som arbetar inom hälso- och sjukvård granskas om de lever upp till de mål och krav 

som ställs på dem enligt lag och andra föreskrifter och själva granskningen utförs av 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (PSL, SFS 2010:659, kap. 7). Därmed granskas även 

kuratorer inom vården av IVO trots att de inte är legitimerade. Dock kan detta bli på ett 

annorlunda sätt om kuratorer erhåller legitimation, för när det kommer till att vidta åtgärder 

efter genomförd granskning är de yrkessamma med legitimation särskilt berörda, då beslut 

kan fattas om återkallelse eller prövotid av legitimation (PSL, SFS 2010:659, kap. 8). Om en 

legitimation återkallas beror det på att den som innehaft legitimationen har vid utövandet av 

sitt yrke varit grovt oskicklig eller på annat sätt uppenbart framträtt olämplig att arbeta med 

yrket. Ifall legitimationen omfamnas av prövotid på tre år ska det bero på att personen med 

legitimationen varit oskicklig i sin yrkesutövning och att denna oskicklighet skulle kunna 

tänkas riskera patientsäkerheten samt om personen med uppsåt eller oaktsamhet gått emot 

föreskrifter som är betydande för patientsäkerheten (PSL, SFS 2010:659, kap. 8). Således 

kommer kuratorer inom hälso- och sjukvården, likt exempelvis läkare eller psykologer, kunna 

förlora sin legitimation om legitimationskrav införs för dem. 

 

4.2.2. Skyddad yrkesroll och arbetsuppgifter 

 

En effekt av legitimation för hälso- och sjukvårdskurator kan vara en förstärkt jurisdiktion 

(Gåfvels, 2014), som innebär tydlighet kring vilka arbetsuppgifter och vilket uppdrag en 

profession har i särskiljning till andra professioner (Abbott, 1988). För att skydda yrkesrollen 

på arbetsmarknaden kan den kontrolleras genom legitimation som kan avgöra vem som får 

praktisera yrket samt skydda yrkespositionen (Evetts, 2006). Med en legitimation kan man 

erhålla ett monopol på arbetsmarknaden för yrkesrollens expertis som skulle kunna förbättra 

deras förhandlingskraft i förhållande till deras lön, status och arbetsvillkor (Wilson & Evetts, 

2006). Genom legitimation kan man också intyga sin kompetens och kan därmed anses vara 

mer lämpad för kvalificerat arbete än de utan legitimation (Gittleman, Klee & Kleiner, 2018). 
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4.2.3. Legitimation och förtroende  

 

Något som är avgörande för en professions status i samhället är vilken tillit och förtroende 

den har. Med en legitimation skulle hälso- och sjukvårdskuratorns anseende öka i samhället 

och då också dess status (Gåfvels, 2014). Dock behöver en yrkeslegitimation inte 

nödvändigtvis innebära ett ökat förtroende hos allmänheten och professionella, ett exempel är 

hur synen på psykologer ser ut. De med högst förtroende, som dessutom är vårdprofessioner 

med legitimationskrav, är läkare, tandläkare och veterinärer (Brante et al., 2015). Dock 

hamnar två vårdprofessioner på botten av förtroendemätning, nämligen psykologer som 

innefattas av legitimationskrav, tillsammans med det olegitimerade yrket socionom. 

Anledningen till att de tre professionerna med högst förtroende hamnar längst upp kan beror 

på att det finns en starkare beroendekänsla och efterfrågan av deras tjänster. En annan orsak 

kan vara att de är välkända yrken, dels via egen direktkontakt eller hur de är omtalade. 

Yrkesgrupper som individer mer sällan har kontakt med kan därmed få ett lägre förtroende, så 

som just psykologer och socionomer. En legitimation måste därför inte leda till att ett yrke får 

högre status och förtroende i samhället, menar Brante et al. (2015).  

 

4.3. Kritik gällande legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård 

 

4.3.1 Gränsdragningsproblem för kuratorer  

 

Det finns kritiska åsikter gällande legitimering av hälso- och sjukvårdskuratorer 

(Socialdepartementet, 2018). IVO framför bland annat att en legitimering utöver examen inte 

behöver betyda att det kommer mynna ut i bättre patientsäkerhet. De anser även att det bör 

problematiseras mer kring hur det kommer sig att det enbart är kuratorer inom hälso- och 

sjukvård som ska erhålla legitimation och inte de som arbetar inom socialtjänsten med 

exempelvis barn och äldre. Det kan även uppstå gränsdragningsproblem för kuratorer som 

jobbar med elevhälsan inom skolan, där frågan är om de i sådana fall också bör tillhöra hälso- 

och sjukvårdspersonal och därför också ska omfattas av legitimation, något som även Lunds 

kommun tycker borde utredas mer (Socialdepartementet, 2018). 

 

Annan kritik som framförts är från Sveriges kommuner och landsting (SKL), som inte anser 

att yrkesrollen för kurator inom hälso- och sjukvård skiljer sig från yrkesrollen för övriga 

kuratorer i sådan stor utsträckning att yrket bör legitimeras och definieras som sin egen 

profession (Socialdepartementet, 2018). Liknande synpunkter har kommit från Kalmar läns 

landsting och Västerbottens läns landsting. Även Västmanlands läns landsting är kritiska till 

förslaget om legitimation då de inte anser att det finns några stora patientsäkerhetsrisker som 

medföljer på grund av att hälso- och sjukvårdskuratorer saknar legitimation. Vidare menar 

SKL att utvecklingen inom yrket kurator rör sig närmare ett mer öppet samarbete mellan olika 

verksamheter, de anser då att försöka skilja på kuratorer med en särskild yrkestitel och 

kompetenskrav i form av legitimation inte kommer bidra till den utvecklingen 

(Socialdepartementet, 2018). SKL anser snarare att en legitimering av yrket kommer leda till 

att det blir mindre rörlighet mellan olika verksamheter, exempelvis mellan kuratorer inom 
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elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Även Jämtlands läns, Västerbottens läns och 

Örebros läns landsting för fram liknande argument om att rörligheten mellan olika 

verksamheter kommer begränsas om en del kuratorers yrke kommer legitimeras samtidigt 

som andra kuratorers inte gör det. Gränsdragningen då att enbart hälso- och 

sjukvårdskuratorer ska legitimeras men att kuratorer inom andra verksamheter som också har 

behandling inte ska göra det, främjar knappast utvecklingen och rörligheten menar SKL 

(Socialdepartementet, 2018).  

 

4.3.2. Problem med rekrytering  

 

Flera remissinstanser har dessutom framfört en oro att rekryteringen av nya studenter som vill 

utbilda sig till hälso- och sjukvårdskurator kommer bli svårare och att risken finns att allt färre 

vill utbilda på grund av den nya utbildningens längd, vilket då i framtiden kan leda till att det 

kommer finnas svårigheter att rekrytera nya hälso- och sjukvårdskuratorer 

(Socialdepartementet, 2018). SKL tar även upp att det inte finns garantier att nya socionomer, 

som har en väldigt bred arbetsmarknad, kommer välja att utbilda sig ytterligare för att kunna 

arbeta specifikt som kurator inom hälso- och sjukvård. 

 

4.3.3. Legitimation i proportion till yrkeskvalifikation  

 

Universitets- och högskolerådet, Göteborgs universitet samt Vision tycker att 

arbetsuppgifterna för legitimerade kuratorer inom hälso- och sjukvården borde tydliggöras 

mer för att kunna göra en gränsdragning för vilka uppgifter som är förbehållna till yrket 

(Socialdepartementet, 2018). Kommerskollegium anser att det saknas en utredning på om det 

existerar en mindre begränsande handling som kan gynna patientsäkerheten än vad en 

legitimation skulle göra. Universitets- och högskolerådet anser även att det behövs en djupare 

diskussion om införandet av legitimation står i proportion till yrkeskvalifikationen. 

 

4.4. Behovet av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård 

 

4.4.1. Utfärdande av legitimation  

 

Vid bedömning om hälso- och sjukvårdskuratorsyrket ska få en legitimation så ska behovet 

utredas utifrån internationella förhållanden, patientsäkerhet, yrkesrollens innehåll samt 

utbildningens nivå och omfattning (Socialstyrelsen, 2014). När det kommer till internationella 

förhållanden är det svårt att se över legitimationsfrågan då det finns problem med att göra 

globala jämförelser för socialarbetare inom hälso- och sjukvård. Utbildning för socionomer 

ser olika ut från land till land men generellt sett så är de på bachelornivå (Socialstyrelsen, 

2014). Socialstyrelsen (2014) ser att det skulle kunna vara fördelaktigt för svenska 

medborgare med en svensk utbildning som vill utöva sitt yrke i en annan medlemsstat om 

yrket är legitimerat i Sverige. Enligt nordisk överenskommelse ska en legitimerad arbetare 

inom hälso- och sjukvård kunna arbeta i alla nordiska länder om den då har giltig legitimation 

utan krav på att testa kompetens. 
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Socialdepartementet (2018) skriver att legitimation och en skyddad titel ska tillföra patienter 

en trygg och kvalificerad vård. Det kan därför ses som behövligt med en legitimation ur 

patientsäkerhetssynpunkt då personal som har legitimation kan intyga patienter att de besitter 

en särskild kompetens.  

 

4.4.2. Samverkan inom hälso- och sjukvård  

 

Kuratorer inom sjukvården arbetar oftast utifrån ett salutogent perspektiv, då fokuset ligger på 

att stärka patientens friska och positiva resurser, till skillnad från andra professioner inom 

sjukvården som oftast fokuserar på sjukdomsfaktorer (Gåfvels, 2014). Det kan därmed 

existera olika synsätt och förklaringsmodeller mellan vårdgivare som kan göra det svårare och 

mer komplicerat att samarbeta. Något som skulle kunna förenkla samarbetet mellan 

professioner är trygghet och tydlighet i professionsidentiteten. Kuratorsarbetet kan uppfattas 

som brett och därför även som vagt gällande exempelvis dess funktion. Kuratorns roll inom 

sjukvården skulle därmed kunna utvecklas och bibehållas om yrket struktureras och definieras 

tydligare förslagsvis i och med en legitimation. Det kan därför finnas ett behov av att klargöra 

arbetsfördelningen för hälso- och sjukvårdskuratorer, vilket skulle kunna göras via 

legitimering (Gåfvels, 2014).  

 

4.4.3. Delad jurisdiktion mellan kuratorer och psykologer  

 

I en studie av Isaksson, Lilliehorn och Salander (2017) såg man att hälso- och 

sjukvårdskuratorer som jobbade inom onkologi hade arbetsuppgifter av mestadels psykosocial 

karaktär, som stödjande samtal och terapi. Det gick att se att patienterna uppsökte kuratorerna 

av samma anledningar till varför man sökte upp psykologer, något som kan härledas till 

frågan om otydlighet i arbetsuppgifter och jurisdiktion, där kuratorer och psykologer kan dela 

samma handlingsutrymme. Funktionen för kuratorer är vagt beskrivna i bestämmelser och 

skulle kunna härledas till att hälso- och sjukvårdskuratorer fortfarande inte har fått 

legitimation som kan förse dem med en klar definierad jurisdiktion. En legitimation skulle 

kunna bidra med en formell jurisdiktion för den kliniska funktionen och reducera otydliga 

gränser med andra professioner inom vården (Isaksson et al., 2017). 

 

4.4.4. Självförtroende i yrkesrollen  

 

När det kommer till upplevda barriärer för att hälso- och sjukvårdskuratorer ska uppnå 

optimal funktion finns det begränsningar som dels berör kuratorers kontroll inom 

organisationen samt bristande individuell förmåga relaterade till specifika situationer, som till 

exempel patienter med stora hjälpbehov (Isaksson et al., 2017). Dessa barriärer är i någon 

grad relaterade till om kuratorn har vidareutbildning i psykoterapi eller inte. De 

sjukhuskuratorer som arbetar inom onkologin med psykoterapeutisk utbildning tenderar att 

fokusera och identifiera organisationsproblem mer än problem gällande individuella 

situationer. Detta skulle kunna tyda på att de med vidareutbildning är mer självsäkra i sin 

profession och speciellt i individuella utmanande situationer. Sådana situationer skulle annars 
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kunna skapa en känsla av hjälplöshet hos kuratorn, men med en stark självkänsla kan det vara 

enklare att identifiera hinder utanför en själv och kunna se organisatoriska begränsningar 

(Isaksson et al., 2017). Där med för att få en större kunskapsbas och ökat självförtroende inom 

professionen, skulle en vidareutbildning kunna gynna yrket. 
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5. METOD 

 

I metodavsnittet redogörs studieförfattarnas tillvägagångssätt för studiens genomförande. Här 

beskrivs hur insamlingen till kunskapsöversikten och den teoretiska bakgrunden utförts, hur 

intervjuerna och urvalet sett ut samt hur innehållet har analyserats. Under detta avsnitt 

diskuteras även de metoder och det urval som använts för studiens förfarande. Ett resonemang 

förs om urvalet av respondenter och det urval som användes samt innehållsanalysen och 

kodningen av empirin. 

 

5.1. Insamling till kunskapsöversikt och teoretiska begrepp 

 

För att hitta tidigare forskning och andra relevanta källor till studiens kunskapsöversikt och 

den teoretiska bakgrunden har databaserna Google, Google Scholar och SocIndex använts. 

Sökord som använts är; legitimation, license, professionalisering, professionalism, 

jurisdiction, jurisdiktion, gränsarbete, boundary work, healthcare social worker, social worker, 

medical, hospital social worker, kurator, hälso- och sjukvård och status i olika 

sammansättningar och kombinationer. I funna artiklar som berör ämnet har även deras 

referenser tagits tillvara på för att kunna hitta fler relevanta källor. Efterforskningar i lagtexter 

och remissvar samt på myndigheters hemsidor, såsom Socialstyrelsen, har även används för 

att finna relevant information till det aktuella ämnet. 

 

5.2. Kvalitativ intervju  

 

Till studiens insamling av material har kvalitativa intervjuer genomförts. Syftet med studien 

är att undersöka hur hälso- och sjukvårdskuratorer upplever sin status på arbetsplatsen och hur 

de tror en möjlig yrkeslegitimation skulle kunna påverka dem i deras arbete och deras status. 

Då studien ämnar ge djupkunskap om vad hälso- och sjukvårdskuratorerna själva tycker och 

tänker, är detta något som kan frambringas genom kvalitativa intervjuer genom att fråga 

individerna själva (Bryman, 2011).  

 

Den tillämpade intervjumetoden som användes hade semistrukturerad intervjuform, med på 

förhand konstruerade teman och frågar samtidigt som det fanns utrymme för oförberedda 

följdfrågor och för att respondenterna själva ska kunna flika in och fylla i med sådant som för 

dem kan anses vara relevant. Intervjuerna utfördes på respektive kurators arbetsplats och 

varade mellan 45–80 minuter. Alla fyra intervjuer genomfördes under en period av två veckor 

mellan datumen 28-02-2018 och 13-03-2018.  

 

Intervjuguiden som användes utformades med hjälp av fyra teman (se bilaga 2). Det första 

temat är bakgrund, som innehåller stödord för frågor om intervjupersonens utbildning och 

tidigare arbetserfarenhet inom socialt arbete. Det andra temat är jurisdiktion, vilket innehåller 

stödfrågor om avgränsning gällande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Det tredje temat är 

status, där frågor ställs om upplevelser av status och hierarki på arbetsplatsen och inom hälso- 

och sjukvården generellt. Det sista temat i intervjuguiden är legitimation, vilket tar upp frågor 

om kuratorernas inställning till legitimation och hur de tror den kan komma att påverka dem. 
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5.3. Urval  

 

Respondenterna bestod av fyra kvinnor med olika långa arbetserfarenheter. Dessa är 

verksamma hälso- och sjukvårdskuratorer i Västerbottens län, där två respondenter var från 

mindre orter, en från en mellanstor ort och en från en större ort. Åldern på respondenterna var 

mellan 30 – 60 år. Två av personerna tog socionomexamen i början av 2000-talet och de 

andra två tog examen i slutet av 1990-talet respektive slutet av 2000-talet. Utöver 

socionomutbildningen hade två av respondenterna vidareutbildning i psykoterapi steg 1. En 

hade arbetat ett år som kurator inom hälso- och sjukvården, en i ett halvt år och tre år som 

skolkurator, en i fem år samt en i totalt 15 år. Alla hade arbetat inom ett flertal områden inom 

socialt arbete innan sitt nuvarande arbete som hälso- och sjukvårdskurator. 

För att få kontakt med kuratorer inom hälso- och sjukvård skickades ett missivbrev (se bilaga 

1) ut till samordnare för hälso- och sjukvårdskuratorer i Västerbottens län som sedan 

vidarebefordrade missivbrevet till verksamma kuratorer. Kontakt med en kurator har även 

tagits via personlig kontakt. Det är således ett bekvämlighetsurval som har använts där de 

personer som är tillgängliga är de personer som har kunnat delta i studien. 

 

För att få kontakt med kuratorer inom hälso- och sjukvård skickades ett missivbrev (se bilaga 

1) ut till samordnare för hälso- och sjukvårdskuratorer i Västerbottens län som sedan 

vidarebefordrade missivbrevet till verksamma kuratorer. Kontakt med en kurator har även 

tagits via personlig kontakt. Det är således ett bekvämlighetsurval som har använts där de 

personer som är tillgängliga är de personer som har kunnat delta i studien. 

 

5.4. Forskningsetiska krav och principer  

 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska krav som är gällande för svensk forskning. Detta 

berör anonymitet, konfidentialitet, integritet och frivillighet (Vetenskapsrådet, 2002). Etiska 

principer som informationskravet har följts, då respondenterna har blivit informerade om 

studiens syfte och frivilligheten att delta samt avbryta sin medverkan när som helst vid sådan 

önskan. Samtyckeskravet har tagits i beaktning då de som deltagit i studien har själva fått 

avgöra om de velat delta eller inte. Kravet om konfidentialitet har dessutom varit relevant, då 

personuppgifter om respondenterna har förvarats på sådant sätt att enbart behöriga kunnat 

tagit del av dessa uppgifter. Uppgifter om respondenterna har dessutom endast nyttjats i detta 

studieändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Eventuella forskningsetiska problem med studien som har tagits i beaktning är risken för att 

någon av respondenternas identitet ska kunna undanröjas utifrån innehållet i studien. För att 

minska risken med undanröjd identitet så har respondenterna förblivit anonyma och uppgifter 

som skulle kunna kopplas till dem har ändrats eller tagits bort i studien. För att ytterligare 

säkerställa anonymitet har respondenterna inte presenterats eller preciserats alls med kodnamn 

eller fingerade namn. 
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5.5. Innehållsanalys 

 

Till bearbetning av materialet har konventionell innehållsanalys använts som metod för att 

sortera data. Intervjuerna transkriberades ordagrant och därefter lästes texterna igenom för att 

hitta citat som kan användas som meningsbärande enheter. För att exemplifiera 

meningsbärande enheter anges citat i redogörelsen för resultatet. Av dessa meningsbärande 

enheter har koder gjorts som sedan lett fram till kärnan av innehållet för att göra data hanterlig 

och beskrivbar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2011). Mer specifikt har en abduktiv metod 

använts. Med en abduktiv metod utgår man både utifrån teori och empiri, något som kan ses 

vara en kombination av deduktiv och induktiv metod (Pilhammar Andersson, 2011). Ett 

exempel på hur kodningen skett steg för steg från meningsbärande enhet, till kod, till kategori 

och tema; ’’Sen kan det ju finnas olika idéer om vad en kurator gör, kring hos olika 

vårdpersonal, vilket är något vi får gå in och uppdatera i vad det är vi faktiskt inte går in i.’’ 

vilket lett till koden ‘Otydlighet i yrkesidentitet’, vilket blivit placerad under kategorin 

‘Yrkesidentitet’, som sedan i sin tur gått in under ett av de två teman som framkommit av 

intervjuerna; ‘Kuratorns psykosociala perspektiv och status i en medicinsk arbetsmiljö’ och 

‘Yrkeslegitimationens påverkan för arbete och yrkesidentitet’. 

 

5.6. Metodologiska reflektioner  

 

5.6.1. Diskussion av intervju 

 

Intervjuguiden som användes kunde förslagsvis innehållit andra och fler frågor. En fråga som 

exempelvis borde ha funnits med var respondenternas definition av status, något som skulle 

kunna vara intressant då det inte tvunget måste vara en generell bild som alla respondenter 

delar samma uppfattning om. I intervjuerna fanns dock en medvetenhet över att undvika ställa 

ledande frågor. Enligt Kvale (2014) kan studiens resultat påverkas vid ledande frågor eller om 

frågorna som ställs under intervjuerna är otydliga. Något som kunde ha stärkt studien 

ytterligare är ifall respondenterna även hade fått läsa igenom transkriberingen av sin egen 

intervju för att bekräfta att det inte gjorts feltolkningar eller att något har missförståtts (Kvale, 

2014). 

 

5.6.2. Diskussion av urval 

 

Något som skulle kunna ses som en nackdel gällande urvalet av respondenterna är sättet de 

valdes ut på. Då tillvägagångssättet för att nå ut till kuratorerna har varit e-mail och inte 

exempelvis personlig kontakt eller telefonkontakt så har det möjligen varit enklare att 

ignorera eller glömma bort att svara på e-mailet. I missivbrevet som skickades ut beskrivs 

syftet med studien och vissa kan ha undvikit att anmäla sitt intresse då det kan uppfattas som 

känsligt att prata om sin status på arbetsplatsen. Det skulle kunna finnas kuratorer inom hälso- 

och sjukvård som känner av en påtaglig status på arbetsplatsen, men upplever en rädsla över 

att berätta om den och därför undvikit att delta. 
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Att välja ut respondenter via personlig kontakt kan ses som en nackdel i studien då sådana 

respondenter kan påverka det som framkommer i intervjun på olika sätt. Samspelet mellan 

intervjuare och respondent kan se annorlunda ut när det finns en bekantskap sedan tidigare än 

om de tidigare varit helt obekanta med varandra (Bryman, 2011). Det finns en risk gällande 

hur trovärdiga resultaten är ifall respondenterna väljer att berätta eller underhålla vissa saker 

på grund av relationen till intervjuaren (Bryman, 2011). Dock kan denna studie med fördel 

inneha en redan etablerad bekantskap med en respondent då det lättare kan ha gjort att 

respondenten känt sig trygg och öppnat upp sig i intervjun, snarare än om det skulle ha varit 

en helt ny bekantskap.  

 

Deltagarna i studiens urval, där målgruppen var verksamma hälso- och sjukvårdskuratorer, 

hade varierande bakgrunder avseende ålder, storlek på arbetsort och erfarenhet som hälso- och 

sjukvårdskurator. Det som deltagarna i studien hade gemensamt var deras kön som kvinna 

samt tidigare erfarenhet av annat socialt arbete innan deras verksamma roll som hälso- och 

sjukvårdskurator. Resultatet hade kunnat sett annorlunda ut om fler respondenter hade deltagit 

och de hade haft än mer varierad bakgrund, exempelvis respondenter av båda könen, eller om 

faktorer varit mer homogena, exempelvis respondenter i samma ort (Bryman, 2011), men i 

slutändan har inte dessa faktorer relevans för studiens syfte och vad som undersöktes.  

 

5.6.3. Diskussion av innehållsanalys 

 

Vid kodning kan kontexten gå förlorad när man utgår från enskilda citat, då det blir en 

fragmentisering av informationen (Bryman, 2011). Under kodningen fanns det delar av 

transkriberingarna som inte kunde användas då respondenternas svar inte kunde förstås i sin 

helhet, detta ifall ordagrann citering hade gjorts som exempelvis uttalanden som ‘’Ja, men 

precis’’, som i sin kontext hade värdefull information, vars innehåll istället fick presenteras i 

löpande text. Detta härleder till att analysprocessen har genomförts med en viss grad av 

tolkning och abstraktion. Det ligger till grund för att resultatet ska öka sin meningsfullhet och 

göra det mer begripligt, då ett arbete som utgår från en väldigt detaljerad kodning och textnära 

tolkning kan göra att intervjuernas helhet försvinner och går förlorad (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2011). Studien har ändock använt citat för redovisning av meningsbärande 

enheter som funnits i intervjuerna, detta för att det inte ska bli alltför abstrakt och öka 

möjligheten för bedömning av giltighet, då faktiska citat från respondenterna lyfts fram i 

resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2011). 

 

5.6.4. Trovärdighet  

 

Det kan ses vara värdefullt för en studies trovärdighet om utomstående som är insatta i 

forskning och i själva ämnet kan granska de koder och kategorier som använts och se om de 

överensstämmer med textens innehåll, att benämningarna verkar rimliga och tolkningarna 

trovärdiga (Lundman & Hällgren Graneheim, 2011). På grund av brist på tid och resurser så 

har det inte funnits möjligheter att konsultera exempelvis lärare mer än handledare som sett 

över studiens process. Fastän tidigare nämnda önskan om att sträva mot att sätta den egna 
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förförståelsen inom parentes, så är verkligheten trots allt beroende av subjektiva tolkningar, 

vilket innebär att det ändå finns motsättningar mot en så kallad expertvalidering (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2011). Öppenhet i förhållande till empirin har varit väsentligt, att återge 

den så transparent som möjligt utan att exempelvis förvränga den för egna ändamål 

 

För att öka tillförlitligheten i resultatet så är det rekommenderat att två forskare har gått 

igenom intervjumaterialet och gemensamt genomfört analysen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2011). På så vis går det att säga att studien följt rekommendationer i hur man 

utför kvalitativ forskning då det är två författare som utformat studien. Att tillsammans 

diskutera och reflektera kring analysen ökar tillförlitligheten ytterligare (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2011). Medan det går att ge förslag och skapa förutsättningar för studiens 

överförbarhet så är det i slutändan läsare som avgör om det går att överföra forskningen eller 

inte. 

 

Något som bör nämnas är hur forskning inte kan anses vara oberoende trots önskan om 

objektivitet, då förförståelse är en viktig del i tolkningsprocessen av materialet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2011). Under tolkningsprocessens gång så har den egna förförståelsen 

beaktats, problematiserats och satts inom parentes i arbetet, exempelvis gällande val av 

meningsbärande enheter och koder. En diskussion av tidigare erfarenheter och kunskaper har 

varit centralt just för att innehållsanalysen ska speglas av konfirmering, medvetenhet om egna 

värderingar, som till följd kan leda fram till ett mer tillförlitligt resultat (Bryman, 2011). 

 

5.6.5. Överförbarhet  

 

Vad gäller överförbarheten av studiens resultat är det inte statistisk generaliserbarhet som 

denna småskaliga kvalitativa studie strävat efter. Istället är en analytisk generaliserbarhet ett 

mer passande mått att resonera kring överförbarhet på. Analytisk generaliserbarhet innebär att 

resultaten skulle kunna användas som vägledning i liknande studier eller forskning (Kvale, 

2014). Då resultaten av studien skulle kunna användas för att få en bild av hur det ser ut på 

andra kliniker runtom i Sverige. En fråga är då om resultaten skulle kunna användas och 

appliceras till andra multiprofessionella miljöer som exempelvis skola där skolkuratorn är 

ensam eller till Socialtjänsten där legitimerade professioner är mycket färre än socionomer. 

Samtidigt kan man diskutera överförbarhet där fokus ligger på om det finns tillräckligt med 

information och fylliga ‘täta’ beskrivningar för att kunna se om det går överföra resultaten till 

annan social kontext (Bryman, 2011). Den analytiska generaliserbarheten är enligt Kvale 

(2014) beroende av hur många respondenter som deltagit i studien samt mängden material 

som har insamlats. För att öka den analytiska generaliserbarheten i studien skulle man kunnat 

ha intervjuat fler personer för att få ett ökat material som ytterligare skulle kunna tyda åt att 

det går att föra över till annan kontext, såsom tidigare nämnt exempelvis andra kliniker, 

skolor eller Socialtjänst. 
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6. REDOVISNING AV EMPIRI 

 

Redovisningen av empirin består av två teman som har framkommit efter transkribering, 

kodning och kategorisering av fyra intervjuer. Dessa teman är; ’Kuratorns psykosociala 

perspektiv och status i en medicinsk arbetsmiljö’ och ’Yrkeslegitimationens påverkan för 

arbete och yrkesidentitet’. Under detta avsnitt kommer relevanta citat att presenteras för att 

tydliggöra och presentera den information som kommit fram från intervjuerna.  

 

6.1. Kuratorns psykosociala perspektiv och status i en medicinsk arbetsmiljö  

 

I detta tema tas intervjupersonernas åsikter och tankar kring hälso- och sjukvårdskuratorns 

status, roll och arbetsuppgifter inom en medicinsk arbetsmiljö. Ur intervjuerna framgår det att 

det upplevs finnas en otydlighet kring vad en hälso- och sjukvårdskurator faktiskt är och gör 

inom hälso- och sjukvården, ändock anser de intervjuade kuratorerna att det finns någon sorts 

avgränsning kring arbetsuppgifter. Samtidigt nämns det även hur andra professioner innehar 

samma arbetsuppgifter. Det framförs även av intervjuerna att kuratorerna anser sig tillföra ett 

unikt perspektiv med fokus på det psykosociala i en arbetsmiljö som domineras av ett 

medicinskt tankesätt. 

 

6.1.1. Kuratorns roll inom hälso- och sjukvård  

 

’’Sen kan det ju finnas olika idéer om vad en kurator gör, kring hos olika 

vårdpersonal, vilket är något vi får gå in och uppdatera i vad det är vi faktiskt 

inte går in i.’’ 

 

Det framkommer av intervjuerna att det finns en otydlighet bland professionerna inom vården 

vad en hälso- och sjukvårdskurator faktiskt gör och inte gör, något som också verkar vara 

bundet till den specifika arbetsplatsen, då en kurator på en klinik kan göra något annat jämfört 

med en kurator på en annan klinik. Det har tagits upp att det inom vården finns många 

utländska läkare som har en annan förkunskap och uppfattning gällande samtalsbehandling 

där det är mer normalt att hänvisa till en psykolog snarare än en socialarbetare som arbetar 

med samtalsbehandling, utifrån det finns det en osäkerhet kring just då vad en kurators 

specifika arbete är vid jämförelse med en psykolog i detta fall.  

 

‘’Ibland tror patienter jag är psykolog eller terapeut, då måste man förtydliga 

det...  För dom spelar det inte så stor roll.’’ 

 

Samtidigt som det finns en osäkerhet från yrken inom hälso- och sjukvården vad en kurator 

gör så har det framkommit i intervjuerna att även patienter är osäkra på vad en kurator arbetar 

med och de kan lätt bli ihopblandad med psykolog eller terapeut. I allmänhetens ögon kan det 

då ses som att det inte är lika viktigt vem det är man samtalar med, utan det viktiga är att 

faktiskt få samtala med en professionell. En respondent beskrev det som att när en person mår 

dåligt kvittar det vem denne pratar med, bara den får prata med någon som är arbetar med 
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psykisk ohälsa.  

 

‘’Alla på en hälsocentral pratar ju mycket med patienterna, gör bedömningar, det 

gör vi ju allihopa. Men jag gör ju bedömningar utifrån ett annat tankesätt mycket, 

och det tänker jag att jag är annorlunda från psykologer också. Vi socionomer är 

skolade på ett annat sätt, vi är enda arbetsgruppen som ser på en individ utifrån 

individ upp till organisation.’’ 

 

Trots uppfattningen om oklar gränsdragning för arbetsuppgifter och vad just en hälso- och 

sjukvårdskurator gör i jämförelse med andra professioner inom hälso- och sjukvård, 

exempelvis att sjuksköterskor och psykologer också arbetar med samtal, ville respondenterna 

lyfta fram sin unika kompetens och synsätt gällande patientens problematik. Hälso- och 

sjukvårdskuratorn är ensam inom vården med sitt psykosociala perspektiv i arbetet. En 

respondent sade att en socionom inte har lika mycket fokus på medicin och diagnos i 

jämförelse med en läkare eller en psykolog, utan har mer fokus på faktorer runt omkring 

patienten, att man arbetar med flera faktorer samtidigt för att få ett bättre fungerande liv. En 

respondent uppgav att denne haft en chef som föredrog socionomer över psykologer som 

samtalsbehandlare då de besatt just ett annat perspektiv.  

 

6.1.2. Kuratorns status inom hälso- och sjukvård 

 

‘’Tycker min och kuratorsstatusen är rätt bra på kliniken.’’ 

 

Vid frågan om hur respondenterna upplevde sin status på arbetsplatsen så svarade alla att det 

var väldigt platt, att de personligen inte upplevde sig ha vare sig låg eller hög status. Vid 

förtydligande gällande status så verkade deras status mer handla om hur de var som personer 

och att personligheten var viktigare än yrkestiteln ‘kurator’ för deras status på arbetsplatsen.  

 

‘’Läkarna är högre, så är det ju. Säger en läkare ‘att så här är det’, så är 

det ju så, har inte så mycket att sätta emot då.’’ 

 

Det fanns dock en uppfattning om att det existerar en tydlig hierarki inom sjukvården där 

läkaren står överst, samt två av respondenterna kunde uppleva att undersköterskor stod under 

kuratorer hierarkiskt. Detta framkom även fast respondenterna inte personligen har upplevt 

något negativt utifrån det som kan härledas till position inom hierarkin utöver då att chefer har 

sista ordet i frågor som gäller organisationen. De större yrkesgrupperna som läkare och 

sjuksköterskor ansågs även inneha större mandat hos cheferna än de mindre yrkesgrupperna 

som exempelvis kuratorer, då det var mer strategiskt rent organisatoriskt att tillmötesgå dessa 

för att de inte ska vända sig emot och skapa slitningar och svårigheter för organisationen.  

 

6.2. Yrkeslegitimationens påverkan för arbete och yrkesidentitet  

 

Beträffande hur en yrkeslegitimation skulle kunna påverka var intervjupersonerna av den 

uppfattningen att de är positivt inställda till en potentiell yrkeslegitimation. Även något som 
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framkommit under intervjuerna är tankar kring legitimationsutbildningen och upplevda brister 

i den nuvarande socionomutbildningen. I samband med legitimationsfrågorna så fanns det en 

upplevd rädsla från tre av fyra respondenter att psykologer håller på att ta över hälso- och 

sjukvårdskuratorns arbetsuppgifter. Deras upplevelse var att en legitimation skulle kunna vara 

ett sätt att skydda sin profession gentemot psykologerna med ett tydligt definierat 

arbetsuppdrag, arbetsuppgifter samt särskiljning från andra professioner.  

 

6.2.1. Legitimationens påverkan på arbetet 

 

‘’Tror inte det kommer betyda en dramatisk förändring av vad en kurator gör, det 

hade varit en annan sak att vi helt plötsligt går från att göra vissa saker till att 

göra helt andra saker bara för man fått legitimation, att det blir en tydligt 

förändrad inriktning på arbetet... Men jag tror inte det.’’ 

 

Det fanns ingen respondent som med säkerhet kunde säga att en legitimation hade förändrat 

deras arbetsuppgifter till något utöver vad de annars gör normalt. En respondent beskrev det 

som att det endast skulle innebära omformuleringar och mer konkretiserat kring 

arbetsuppgifterna, men att det i grunden ändå skulle vara samma arbete som utförs. Däremot 

nämndes det att en potentiell lönehöjning kunde bli som effekt av erhållen legitimation.  

 

‘’Vi jobbar ju väldigt enskilt med patienter, då blir det extra viktigt, vi jobbar ju 

med människors innersta... Det är ömtåligt. Om det då blir något som kan 

granskas som man kan ställas till svars för, det ser jag som positivt ur en 

patientsäkerhetssynpunkt.” 

 

Patientsäkerheten var en mer konkret sak som respondenterna nämnde skulle bli bättre med en 

legitimation, patienter skulle därför kunna sig tryggare med vetskapen att kuratorerna har rätt 

kompetens och att det blir reella konsekvenser vid olämpligt utfört arbete som indragen 

legitimation. En respondent tog upp suicid som ett exempel på arbetsfel, att man inte gjort 

tillräckligt eller kunde se signaler i tid, vilket skulle kunna komma att granskas noggrannare 

med en legitimation och därför sätter större press på kuratorns arbete.  

 

‘’Jag tycker det är bra, det är positivt. Jag tror det är något som i längden kanske 

kan öka anseendet och tilliten till professionen kurator, som också kan hjälpa till 

att ringa in och förtydliga vår kompetens och vad vårt uppdrag är.’’ 

 

I intervjuerna framkom det att respondenterna upplevde brister i tydligheten gällande 

arbetsrollen, uppdraget och vilka uppgifter som ska utföras. Detta var något de tänkte skulle 

kunna förändras i samband med att hälso- och sjukvårdskurator får legitimation, då en egen 

rätt till arbetet och vissa arbetsuppgifter skulle uppstå. Något som mer specifikt framfördes 

som en viktig del i och med en legitimation var förhoppningen om att en legitimation skulle 

kunna skydda yrket från att ersättas av psykologer i framtiden. Betoningen på att kunna 

särskilja yrket från psykologer var ett återkommande ämne, då kuratorerna ansåg sig besitta 

en annan kompetens än psykologer.  
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6.2.2. Vikten av en legitimationsutbildning 

 

‘’Med legitimationsutbildning så kommer man som socionom och person vara 

betydligt bättre rustad för att arbeta inom hälso- och sjukvården, och det är en 

väldig fördel, för idag är man inte särskilt rustad från socionomprogrammet till 

att börja arbeta som sjukhuskurator.’’  

 

Samtliga respondenter välkomnade en legitimationsutbildning för att bli hälso- och 

sjukvårdskurator, då det framkom åsikter om att nuvarande socionomutbildning brister i 

förberedelse för att arbeta som kurator inom vården. Deras upplevelse var att 

socionomutbildningen till största del fokuserar på att göra elever redo att arbeta inom 

Socialtjänsten, men att man inte blir rustad med tillräcklig kunskap för att arbeta som 

hälso- och sjukvårdskurator. Respondenterna tyckte att det var svårt i början av sitt 

arbete, att de saknade rätt kompetens från sin grundutbildning och därför ansågs det 

behövligt att göra förändringar i socionomutbildningen eller då tillföra 

legitimationsutbildning specifikt för hälso- och sjukvårdskuratorer som arbetar i en 

medicinsk kontext. 

 

6.2.3. Legitimationens påverkan för hälso- och sjukvårdskuratorers status 

 

‘’Jag tror det hade gjort en skillnad, för jag tror då i stort att kuratorerna hade 

fått mer självförtroende, jag tror det.’’ 

 

Även om respondenterna var osäkra i exakt hur en legitimation skulle påverka deras egna 

status i praktiken, så togs det upp att en legitimation förmodligen hade påverkat kuratorerna 

på ett mer personligt plan och stärkt deras självförtroende och tilltron till det egna yrket. Att 

känna sig stark och trygg i sin arbetsroll hade underlättat i mötet med patienter och andra 

yrken då kuratorerna lättare skulle kunna känna tilltro till sig själv, hävda sig och berättiga sin 

roll.  

 

‘’Jag tror ju att det skulle kunna höjas, men mig personligen vet jag inte... Men 

yrket, absolut. Ett legitimationsyrke har ju högre status än ett utan, det vet ju till 

och med jag.’’ 

 

Som tidigare nämnt kunde inte respondenterna känna av någon riktig status på arbetsplatsen 

och kunde inte säga så mycket om hur en legitimation skulle kunna ökat den personliga 

statusen, men alla hade en tanke om att yrkets status och förtroende skulle kunna öka rent 

allmänt till följd av en legitimation. Det fanns även tankar kring att en legitimation för hälso- 

och sjukvårdskuratorer hade kunnat leda till att legitimation för socionomer som arbetar med 

exempelvis myndighetsutövning hade kommit på tals. 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION AV EMPIRI 

 

Detta avsnitt diskuterar och analyserar empirin genom kunskapsöversikten och den teoretiska 

bakgrund som denna studie har, vilket sker utifrån studiens frågeställningar som berör 

kuratorers upplevelse av status inom hälso- och sjukvård och hur en yrkeslegitimation skulle 

kunna påverka deras arbete och status på arbetsplatsen. 

 

7.1. Hälso- och sjukvårdskuratorers status inom hälso- och sjukvård 

 

I intervjuerna vid frågan hur hälso- och sjukvårdskuratorerna upplevde sin status inom 

organisationen var svaret att det till stor grad är omärkbart, att status inte direkt är kännbart på 

arbetsplatsen. Ingen respondent kunde uppleva att deras arbete som kurator gav dem en viss 

position. Den status de intervjuade kuratorerna tillskrevs på arbetsplatserna kunde snarare 

härledas till personlighet och att det är den egna personen som individ som påverkar och 

grundar erhållen status, inte yrkestiteln. Respondenterna uppgav även att de inte upplevde 

någon klarhet i sin roll och arbetsuppgifter samt att andra professioner inom sjukvården hade 

en vag uppfattning om kuratorns yrke. Detta skulle kunna kopplas till Gåfvels (2014) 

beskrivning av kuratorsrollen inom sjukvården som diffus där det blir svårt att betrakta en 

profession som högt stående i status när man inte vet vilken sorts kompetens de tillför eller 

har.  

 

Det framkom från intervjuerna att hälso- och sjukvårdskuratorn är en ensamprofession som 

har ett särskilt psykosocialt perspektiv i jämförelse med andra professioner som det finns fler 

av inom hälso- och sjukvården. Det uppgavs att det rent strategiskt var bättre att försöka hålla 

läkare och sjuksköterskor nöjda och då ibland på bekostnad av andra, såsom som kuratorer, då 

organisationen inte vill få de större yrkesgrupperna emot sig. Svensson och Ulfsdotter 

Eriksson (2009) beskriver att positionen i en organisation är beroende av vilken 

yrkesprofession en har. Beroende på yrke har man olika arbetsuppgifter som avgör 

beslutsmakt och grad i hierarki. Detta kan tydas utifrån intervjuerna, trots upplevelsen av 

obemärkt status på arbetsplatsen, då respondenterna uppgav att rent organisatoriskt stod 

läkare överst i hierarkin inom hälso- och sjukvården. Evetts (2011) tar upp hur i likhet med 

det respondenterna nämnde, att läkare står överst i hierarkin, där de kan hävda dominans 

genom sin kulturella auktoritet och status. Två respondenter nämnde även att kuratorn stod 

över yrken såsom undersköterska i hierarkin. Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009) menar 

att olika yrkens status kan beskrivas med hjälp av ett funktionalistiskt perspektiv, där det är 

nyttan och syftet som yrket uppfyller för samhället som är av största betydelse. Detta skulle 

kunna ge en förklaring till sjuksköterskors och läkares högre mandat organisatoriskt än 

kuratorer som framkom ur intervjuerna. Begreppet professionalisering kan dessutom vara till 

stöd för att ge en bild av hälso- och sjukvårdskuratorernas status. Utifrån professionalisering, 

som Torstendahl (1989) beskriver, beror olika yrkens status inom samma organisation på 

längd och nivå på utbildning, samt hur yrket grundar sig vetenskapligt. Som Gåfvels (2014) 

skriver kan det då bli förståeligt att kuratorn med socionomutbildning som hanterar mjuka 

psykosociala värden ställs under de med mer konkret medicinsk utbildning i en medicinsk 

miljö, som det även tyder på utifrån intervjuerna. 
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Isaksson et al. (2017) nämner i sin artikel att det finns en brist i tydlighet på arbetsfördelning 

mellan hälso- och sjukvårdskurator och psykolog. Det togs upp flertalet gånger av 

respondenterna hur psykologer är mer eftertraktade och på väg att ersätta kuratorer inom 

hälso- och sjukvård, samt att det fanns en uppfattning om att det är tydligare vad en psykolog 

gör i sitt arbete än en kurator. Även Gåfvels (2014) tar upp otydligheten i kuratorns arbetsroll 

samt nämner avsaknaden av legitimation som en anledning till varför kuratorer inte helt och 

hållet blivit ett erkänt yrke inom hälso- och sjukvården. Detta kan även ses vara en anledning 

till varför man rent organisationsmässigt ibland tar valet att anställa en psykolog istället för en 

kurator om tillfälle ges.  

 

I studier som gjordes av Apesoa-Varano (2013) och Svärd (2014) kom man fram till att hälso- 

och sjukvårdskuratorer i större utsträckning följde läkares bedömningar än sina egna, något 

som kan visa på osäkerhet på yrkesidentiteten och avsaknaden av legitimation. I intervjuerna 

nämndes det att en legitimation skulle överlag kunna stärka kuratorerna i sin arbetsroll och 

identitet samt göra det lättare för dem att hävda sig gentemot andra professioner inom hälso- 

och sjukvården. Genomgående uppträdde en idé hos respondenterna om att socionomer inte är 

så duktiga på att hävda sig själva och stå på sig, utan arbetar vidare och undviker friktion med 

andra. Om detta kan härledas till personlighet eller till yrkets status inom hälso- och sjukvård 

är oklart med tanke på att alla uppgav att det ändå är relativt platt inom organisationerna samt 

med antalet respondenter i åtanke.  

 

7.2. Hälso- och sjukvårdskuratorers inställning till en legitimation 

 

För respondenterna upplevdes inte en legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer kunna 

påverka just dem personligen i någon stor utsträckning, utan att det skulle bli mer påtagligt för 

hela yrkesgruppen kuratorer inom hälso- och sjukvården i sig. Respondenterna var dock 

positiva till en legitimation då de ansåg att en yrkeslegitimation skulle kunna gynna 

kuratorsyrket i stort med att det kan etablera ett ökat anseende och förtroende både från andra 

professioner och allmänheten. Dock visar Brante et al. (2015) att ett högt förtroende inte 

behöver komma med en legitimation, då legitimerade yrken kan ha lågt eller lägre förtroende i 

jämförelse med icke-legitimerade yrken. Däremot anser Socialstyrelsen (2014) att förtroendet 

skulle kunna öka med en legitimation för kuratorer då det kan bekräfta yrkets kompetens och 

lämplighet. Kompetens och lämplighet hänger även ihop med kunskapsbegreppet, att det finns 

en tilltro till kuratorns utförande av handlingar då det finns en underbyggd mer specifik 

kunskap som kommer med en legitimationsutbildning (Brante et al., 2015). Kuratorns roll och 

arbetsuppgifter skulle nu kunna beskrivas innehålla implicit kunskap, som är tyst kunskap 

som inte helt och hållet går att uttrycka i ord (Brante et al., 2015). I och med en legitimation 

och en utbildning för att erhålla en sådan kan denna implicita kunskap utvecklas till en mer 

explicit kunskap som kan formuleras på andra sätt som i mer konkreta fakta och regler 

gällande yrkesroll och arbetsuppgifter. Detta är något som respondenterna tycks välkomna, då 

de ansåg att förtroende var viktigt för professionen. 
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Att respondenterna var positiva till en legitimation för att det kunde öka förtroendet bland de 

andra professionerna inom hälso- och sjukvården kan vara viktigt för kuratorer som befinner 

sig i den kontexten. Blom et al. (2013) menar att hälso- och sjukvårdskuratorn ofta samarbetar 

med andra professioner som har en annan kunskapsbas och arbetar utifrån ett medicinskt 

perspektiv. Samarbetet skulle därför kunna komma att förbättras vid legitimation av kuratorer 

inom hälso- och sjukvård om ett större förtroende från andra professioner skulle följa med 

legitimation. 

 

7.3. En legitimations påverkan för hälso- och sjukvårdskuratorers arbete 

 

Patientsäkerheten var något som respondenterna tog upp som en anledning till varför en 

yrkeslegitimation skulle vara fördelaktig. Åmark (1989) tar upp att legitimationskravet funnits 

länge för professioner inom hälso- och sjukvården som en sorts garanti för patienter att arbetet 

blir väl utfört, det går därför att begrunda varför kuratorer saknar just det. Respondenterna såg 

det som positivt att deras arbete skulle kunna granskas mer noggrant och kunna bli en 

drivkraft att utföra ett ännu bättre arbete. Däremot såg inte någon av respondenterna hur en 

legitimation skulle kunna påverka deras arbete mer konkret gällande arbetsuppgifter, de antog 

att de fortfarande skulle ha samma arbetsuppgifter som de har utan legitimation, bara att 

uppdraget blir mer konkretiserat och utskrivet. Ifall arbetsuppgifterna förtydligas skulle även 

yrkesrollen kunna bli mindre diffus (Gåfvels, 2014). 

 

IVO tog dock upp i sin kritik att det nödvändigtvis inte behöver leda till ökad patientsäkerhet 

med en legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer och även en del län var kritiska till 

förslaget, då de ansåg att patienter inte i utsätts för någon vidare risk på grund av att hälso- 

och sjukvårdskuratorer i nuläge saknar legitimation (Socialdepartementet, 2018). Däremot 

som en respondent uppgav så arbetar kuratorer med människors innersta och något som anses 

vara ömtåligt, samma respondent nämnde suicid som exempel vid arbetsfel, vilket kan ses 

som allvarligt om suicidrisken kunde ha minskat ifall kuratorn hade agerat på ett mer lämpligt 

sätt eller bedömt signaler annorlunda. 

 

7.4. En legitimations påverkan för hälso- och sjukvårdskuratorers status i hälso- och 

sjukvården 

 

I vida lag var respondenterna positivt inställda till en legitimation, då särskilt med tanke på att 

det skulle kunna innebära en statushöjning för yrket, något som ansågs väldigt aktuellt i 

samband med att det skulle kunna påverka konkurrensen med psykologer gällande 

arbetsuppgifter som tidigare tillhört kuratorer. I intervjuerna framkom det att en tydligare och 

klar beskrivning av arbetsuppgifter och en ökad självklar roll inom sjukvården skulle kunna 

infinna sig i och med en legitimation och en utbildning till denna. Det blir därmed värt att tala 

om professionalisering och jurisdiktion i samband med en legitimation och tillhörande 

utbildning.  

 

Det går att se frågan kring legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer som ett försök att 

vidare professionalisera yrket. Torstendahl (1989) menar att legitimation och en egen 
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utbildning är viktigt för ett yrkes status, inte minst på en arbetsplats som delas med flera 

professioner. Beckman (1989) tar upp hur multiprofessionella arbetsplatser kan ses ha en 

ständig konflikt mellan de olika professionerna om vem som har rätt att säga och göra vad när 

det kommer till arbetsuppgifter. Med en legitimation kommer det professionella gränsarbetet 

bli starkare då arbetsuppgifter ges exklusivitet och uppdraget blir mer inringat (Sanders & 

Harrison, 2008). Som Abbot (1988) tog upp gällande de tre arenor en profession kan utmärka 

sig i så går det se att en legitimation hade hjälpt yrket hävda sig inte bara på den juridiska 

arenan, då staten ger dem formellt mandat och erkännande, men även på den allmänna arenan, 

där bevis på kompetens och expertis skulle kunna stärka yrket i gemene mans ögon. Med en 

egen utbildning på diverse lärosäten runtom i Sverige så kommer man ha större kontroll över 

den egna jurisdiktionen, det blir även med utbildningen lättare att tillskriva det egna yrket som 

expert (Sanders & Harrison, 2008). 

 

Att en legitimation skulle kunna leda till en ökad status för yrket sågs som en trolig följd av 

respondenterna, som även är i likhet med vad Socialstyrelsen (2014) anser. Respondenterna 

nämnde även att det förmodligen hade blivit en löneökning i samband med erhållen 

legitimation, något som Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009) säger är starkt 

sammankopplat med den status ett yrke har. Däremot måste inte hög status följa med en 

legitimation, som tidigare nämnt, då status kan ses vara förknippat med förtroende från 

allmänheten, något som legitimerade psykologer inte ansågs ha i jämförelse med andra 

legitimerade vårdprofessioner såsom läkare och tandläkare (Brante et al., 2015).  

 

Som en respondent nämnde så kan en legitimation öka det personliga självförtroendet till 

yrkesidentiteten och yrkesrollen hos gemene hälso- och sjukvårdskurator. Likt det som 

Isaksson et al. (2017) framför kan en vidareutbildning öka självförtroendet hos kuratorerna 

och ger exempel som utbildning i psykoterapi. Det blir lättare att hävda sig och sitt yrke om 

man har bevis på sin expertis och kompetens, inte minst då mot andra yrken (Torstendahl, 

1998). En relevant legitimationsutbildning riktat specifikt mot arbete inom hälso- och 

sjukvård sågs även vara positivt då nuvarande socionomutbildning inte ansågs ge verktyg för 

arbete inom hälso- och sjukvård, en utbildning hade kunnat göra gemene kurator mer rustad 

och gett ökad trygghet och tilltro till sig själv. 

 

7.5. Avslutande kommentar 

 

I förarbetet till studien fanns det tankar och idéer om att gemene hälso- och sjukvårdskurator 

skulle vara insatta i legitimationsfrågan, verkligheten visade dock på att det var delat mellan 

att bara ‘veta om det’ och ‘håller sig uppdaterad’. Det fanns även en föreställning om att 

hälso- och sjukvården är hierarkisk, vilket respondenterna kunde intyga på, dock verkade det 

som att respondenterna själva utgick från en liknande idé om att läkarna stod överst och skulle 

ha mest att säga till om men saknade konkreta exempel som skulle kunna kopplas till position 

snarare än personlighet. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur kuratorer inom hälso- och sjukvård förhåller sig till en 

legitimation. Genom intervjuer och med hjälp av den kunskapsöversikt som gjorts och den 
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teoretiska bakgrunden så går det säga att frågeställningarna besvarats. Respondenterna 

upplevde status på arbetsplatsen som platt men att det ändå inom hälso- och sjukvården finns 

en rådande hierarki. De intervjuade kuratorerna ställde sig positiva till en potentiell 

yrkeslegitimation, även om det kanske inte skulle påverka dem själva i så hög grad rent 

praktiskt när det kommer till utförande av arbetet. Däremot såg respondenterna att en 

legitimation skulle kunna öka statusen för yrket hälso- och sjukvårdskurator i stort.  

 

Något som visade sig i resultatet var att hälso- och sjukvårdskuratorers bild av det egna 

arbetet och deras arbetsuppgifter är motsägelsefull. Samtidigt som de upplever att de har sina 

egna arbetsuppgifter och är ensamma med att arbeta med det psykosociala, så nämndes det att 

även andra professioner inom hälso- och sjukvård arbetar med samtal och det 

uppmärksammades flertalet gånger att psykologer håller på att inkräkta på det psykosociala. 

En yrkeslegitimation hade kunnat stärka hälso- och sjukvårdskurators ställning, inte bara 

statusmässigt, men då även skyddat deras arbete och arbetsuppgifter från andra professioner, 

men även stärkt självförtroendet till det egna yrket och yrkesidentiteten. 

8. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 
 

Som fortsättning på studien som gjorts så skulle man kunna göra den större och då intervjua 

hälso- och sjukvårdskuratorer från alla län i Sverige för att kunna få ett mer generaliserbart 

resultat hur hälso- och sjukvårdskuratorer tänker kring sin status och hur en potentiell 

yrkeslegitimation skulle kunna påverka dem. Det kan även vara intressant att intervjua 

fackliga representanter som driver frågan i exempelvis SSR eller annan personal som läkare 

och sjuksköterskor vad dem anser om en möjlig legitimation för hälso- och 

sjukvårdskuratorer.  

 

Det togs även upp under intervju att en legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer skulle 

kunna leda till att frågan om legitimation för socionomer inom andra yrken kommer till tals, 

exempelvis en legitimation för myndighetsutövare inom Socialtjänsten. Det kan vara 

intressant att se vad socionomer som arbetar med myndighetsutövning anser om sin status i 

samhället och hur de tror en legitimation skulle kunna påverka deras arbete och status. 
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BILAGA 1 

 

MISSIVBREV 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Socionomprogrammet vid Umeå universitet och läser näst sista 

terminen och skriver vår C-uppsats. Vi skriver om hälso- och sjukvårdskuratorers makt och 

status på arbetsplatsen och hur en möjlig legitimation skulle kunna påverka dessa aspekter. 

Detta ämne är viktigt för att det finns föga forskning kring detta, därför kan du bidra med 

värdefull kunskap. 

 

Till uppsatsen har vi fördjupat oss i forskning och litteratur kring profession, makt och status, 

men vi vill också ta hjälp av er verksamma hälso- och sjukvårdskuratorer genom intervjuer. 

Därför vill vi intervjua er som har erfarenheter från kuratorsyrket som är relevant för oss och 

vårt arbete. Intervjun kommer ta mellan cirka 30–60 minuter och vi hoppas att du har 

möjlighet att kunna delta. 

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt och du kan välja att avbryta intervjun 

och ditt deltagande i studien när du vill. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt 

och resultatet kommer endast användas i forskningsändamål. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss via mail. 

 

Hoppas vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar  

Lisa Rundberg 

liru0027@student.umu.se  

Benjamin Wahlberg 

bewa0010@student.umu.se  
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BILAGA 2  

 

INTERVJUGUIDE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSKURATORER 

 

BAKGRUND 

- Ålder? Kön? 

- Utbildning? Examensår? 

- Hur länge har du varit verksam kurator inom sjukvården?  

- Vilken annan erfarenhet har du inom socialt arbete? 

- Vart har du arbetat någonstans? (ort och arbetsområde) 

- Kan du gå igenom en vanlig arbetsdag? 

 

JURISDIKTION  

- Vad har du för arbetsuppgifter? 

- Hur upplever du att dina arbetsuppgifter är avgränsade gentemot andra professioner inom 

hälso- och sjukvården? (gränsdragning, vem som får göra vad, tydlighet) 

 

MAKT OCH STATUS 

- Hur upplever du din ställning gentemot andra professioner på arbetsplatsen? (status) 

- Hur mycket känner du att du har att säga till om i förhållande till andra professioner på 

arbetsplatsen? (makt) 

- Vad anser du att hälso- och sjukvårdskuratorer har för ställning inom hälso- och sjukvård? 

(position, hierarki) 

- Skulle du kunna ge exempel på situationer där makt och/eller status har varit påtagligt 

mellan hälso- och sjukvårdskuratorer och andra professioner på arbetsplatsen? 

 

LEGITIMATION 

- Vad förknippar du med en yrkeslegitimation rent generellt? (inte just för kuratorer) 

- Hur ställer du dig till en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård? 

- Hur uppdaterad håller du dig gällande legitimationsfrågan för hälso- och sjukvårdskuratorer? 

- Hur tror du en legitimation skulle kunna påverka dig i ditt arbete? 

- Hur tror du en legitimation skulle kunna påverka din status och makt? (mellan professioner) 

 

ÖVRIGT 

- Har du något övrigt du vill tillägga som inte tagits upp under intervjun? 

 

 

 


