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Sammanfattning 

Då det finns begränsat med forskning kring yrkesrollen och yrkesidentiteten hos kuratorer 

inom hälso- och sjukvård är det särskilt intressant att undersöka hur kuratorer upplever sin 

yrkesroll på arbetsplatsen. Detta med tanke på att kuratorerna arbetar inom ett 

verksamhetsområde som är dominerat av medicinska professioner. Professionsteorin och 

Social Identity Theory är de teorier som ligger till grund för studiens frågeställningar och 

analys. Studiens intervjupersoner består av sex kuratorer som arbetar i olika verksamheter 

inom hälso- och sjukvård. Studiens insamlade material kommer från sex semistrukturerade 

intervjuer som genomfördes på kuratorernas respektive arbetsplats. Resultatet som 

framkommer i denna studie visar att majoriteten av kuratorerna ser sin yrkesroll som tydlig 

och upplever sin yrkesroll som viktig, det vill säga att den fyller en funktion. Det 

interprofessionella arbetet uppfattar kuratorerna fungerar bra och som viktigt då det är en stor 

del i deras arbete. Deras helhetsperspektiv och kunskaper inom det psykosociala området kan 

anses som mycket betydelsefullt i arbetet med klienterna. Resultatet visar också på det finns 

några faktorer som lyfts fram som särskilt viktiga i utvecklingen av yrkesidentiteten, vilka är 

egna erfarenheter, vidareutbildningar samt arbetssituationen, det vill säga om kuratorn är den 

enda socionomen eller om det finns flera socionomer på arbetsplatsen. 
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1. Inledning 
 

Ett verksamhetsområde som socionomer kan arbeta inom är hälso- och sjukvård. Socionomer 

som arbetar i dessa verksamheter kallas för kuratorer och arbetar på både vårdcentraler och 

sjukhus samt andra öppenvårdsmottagningar. Kuratorns arbetsuppgifter består bland annat av 

att vara rådgivande och informerande men även behandlande inslag förekommer (Morén, 

2010). Kuratorn besitter stora kunskaper inom det psykosociala området (Johansson, 2006), 

vilket innebär kunskaper om individer, grupper och samhället samt hur de samspelar med 

varandra (Olsson, 1999). De arbetar i team som består av många olika professioner, 

exempelvis sjuksköterskor, läkare och arbetsterapeuter (Johansson, 2006; Morén 2010).  

 

År 1914 och 1920 tillträdde de första kuratorerna i Sverige inom hälso- och sjukvård. Allt 

eftersom har samhällsförändringar och förändringar inom hälso- och sjukvård skett. En 

bidragande faktor som ändrat villkoren för kuratorernas arbete är tillkomsten av 

sociallagstiftning samt socialpolitiska insatser. Att professionen får en starkare ställning 

genom professionalisering är även något som påverkat kuratorernas arbete. När socialt arbete 

började förekomma inom hälso- och sjukvård bidrog det till ett ökat behov av kuratorer. 

Under 1980-talet blev andra hälsoproblem, som inte varit lika uppmärksammade tidigare, allt 

synligare. Individers levnadssätt och omgivning förknippades med de nya hälsoproblemen, 

exempelvis alkoholrelaterade sjukdomar. Det i sin tur ledde till att en mer omfattande 

helhetssyn skulle tas i beaktning vid diagnostisering samt vid behandlande insatser av 

klienter. Under detta decennium började kuratorernas yrkesroll debatteras flitigt. Debatten 

handlade främst om deras status inom hälso- och sjukvård, deras plats i verksamheten samt 

om deras teoretiska kunskaper och uppgifter i arbetet (Olsson, 1999). Kuratorns yrkesroll är 

något som fortfarande diskuteras (Morén, Blom, Lalos & Olsson, 2014). Denna studie 

avhandlar kuratorers yrkesroll samt hur de ser på denna. Det interprofessionella arbetet och 

hur kuratorer ser på sin yrkesidentitet kommer även att undersökas.  

 

1.1 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras forskning om de områden som studien avser att undersöka. Den 

forskning som presenteras nedan belyser socialt arbete inom hälso- och sjukvård, yrkesroll, 

yrkesidentitet, yrkesstatus samt interprofessionellt arbete. Avsnittet har underrubriker där 

forskning inom samma område presenteras. Det finns begränsat med forskning om 

yrkesrollen och yrkesidentiteten hos kuratorer inom hälso- och sjukvård.    

 

1.1.1 Social bakgrund och utbildning 

Björkdahl Ordell (1990) skriver att bakgrunden till att individer väljer att utbilda sig till 

socialarbetare är olika, men att det finns många karakteristiska omständigheter. Den sociala 

bakgrunden hos individer har exempelvis en stor inverkan på valet av yrke. Det framkommer 

att de som väljer att utbilda sig till socialarbetare ofta kommer från arbetarklassen och att 

många socialarbetare väljer att stanna i yrket. Detta beror till stor del på att individerna känner 

belåtenhet med arbetet men det finns även de som stannar på grund av sin ekonomiska 

situation (Björkdahl Ordell, 1990).  
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Forenza och Eckert (2018) menar att när en socialarbetare får frågan om varför de 

valt att arbeta inom socialt arbete blir svaret bland majoriteten, “för att hjälpa andra 

människor”. Det kan även ses som en viktig och motiverande faktor. Empatisk, god 

lyssnare och viljan att hjälpa individer är några egenskaper som kan igenkännas både 

i socialarbetarnas personliga identitet och i deras yrkesidentitet. En orsak och 

bidragande faktor till varför vissa individer väljer att arbeta med socialt arbete är 

bland annat personliga erfarenheter, att en individ kan ha haft egna svårigheter i sitt 

liv och vill hjälpa andra på grund av det. Det kan handla om händelser som inträffade 

under barndomen och i uppfostran som introducerade viljan att hjälpa andra att uppnå 

förändringar i svårt utsatta situationer (Forenza & Eckert, 2018).  

 

1.1.2 Yrkesrollen 

Yrkesrollen skapas hos en individ genom socialisering. Yrkesrollens skapande kan inträffa 

medvetet och omedvetet. Det beror på faktorer som påverkar från både samhället och den 

egna individen. Värderingar, normer och förväntningar är några av de faktorerna (Angelöw & 

Jonsson, 2000; Olsson & Gullberg, 1986). Socialt arbete handlar om att fylla luckor där det 

finns brister i samhället. Då samhället innehåller många olika problemområden, har det 

sociala arbetet en väldigt stor bredd. Socialarbetare fyller luckorna som andra professioner 

kan bortse ifrån. För en klients hälsa är socialarbetaren lika behövd som en läkare är, bara 

utifrån olika perspektiv (Forenza & Eckert, 2018).  

 

Framme (2014) redovisar resultaten av en studie gjord med 24 socionomer som arbetar inom 

psykiatrisk vård. Det framkommer att socionomerna menar att de har en betydelsefull roll 

inom vården. Då de har stor kunskap inom det psykosociala området och arbetar utifrån ett 

helhetsperspektiv. De menar att deras relationsskapande till klienterna är sällsynt i den 

medicinska kontexten. Det behandlande arbete som de utför är även något som socionomerna 

inom den psykiatriska vården menar stärker deras professionella roll och befintlighet i denna 

kontext. Socionomer som arbetar inom den psykiatriska vården har stora kunskaper inom 

många olika områden, bland annat inom juridiken och samhällsvetenskapen. Detta stärker 

deras legitimitet och leder till en rättssäker vård. Även om socionomerna påpekar sin viktiga 

roll synliggör de att deras samarbete med de andra professionerna på arbetsplatsen är viktigt 

(Framme, 2014). Jenner (1991) har undersökt förväntningar mellan socialarbetare och 

klienter. Det framkommer att socialsekreterare uppfattar sig som en förmedlare av resurser. 

De ser sig som mänskliga och godhjärtade men ändå professionella. I kontakten med klienter 

vill de visa tillit till dessa, samt även göra sitt yttersta för att bibehålla en god relation till sina 

klienter (Jenner, 1991).  

 

1.1.3 Yrkesidentitet 

Det finns olika sätt för hur begreppet yrkesidentitet kan benämnas och förstås. Begreppet 

yrkesidentitet kan delas in i tre delar (Wiles, 2013). För det första kan det observeras utifrån 

relationer mellan individer inom en yrkesgrupp (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011; Wiles, 

2013). För det andra kan begreppet användas mer allmänt för att uttrycka yrkets identitet, det 

vill säga vilka uppfattningar och förväntningar som finns inom yrket (Wiles, 2013). Den sista 

delen handlar om att yrkesidentitet kan studeras som en process där individen inom ett yrke 
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till slut kommer att uppfatta och betrakta sig som professionell (Ulfsdotter Eriksson & 

Flisbäck, 2011; Wiles, 2013; Oliver, 2013). Yrkesidentitet handlar också om kompetensen 

inom yrket. Att en individ besitter kunskap om yrkesområdet, har förståelse kring de sociala 

värderingar som råder inom yrket samt att individen kan integrera dessa i yrkesutövningen 

(Wiles, 2013). Individer måste under den akademiska utbildningens gång göra en personlig 

och professionell utveckling för att erhålla en föreställning om hur det är att vara 

professionell. För att senare på arbetsplatsen kunna forma och skapa en yrkesidentitet (Oliver, 

2013; Wiles, 2013). Yrkesidentiteten är inte något som skapas, formas och sedan blir 

bestående. Den förändras och utvecklas kontinuerligt under hela yrkeslivet (Aurell, 2001; 

Wiles, 2013).  

 

Skapandet och utvecklingen av en identitet inom ett yrke handlar om hur individen ser på sig 

själv. Detta sker inte enbart genom individen själv utan även i samspel med andra individer. 

Yrkesidentitetssprocessen påverkas av vilka kunskaper och förmågor en individ besitter. Det 

kan vara erfarenheter och kunskaper som individen bär med sig från tidigare yrken och tar 

med sig in i det nya yrket. Det kan också vara något som individen införskaffar sig i det nya 

yrket. Inom ett yrke känner individer grupptillhörighet, denna grupptillhörighet spelar roll för 

hur individerna uppför sig i arbetet och omgivningen. Grupptillhörigheten innehåller 

värderingar och normer för hur en individ ska tänka, känna, göra och utföra arbetet 

(Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011). Individers upplevelser av ett yrke är inte ensidiga 

utan kan skilja sig åt. Detta innebär att en individ ser sig själv som både en självständig 

individ och samtidigt som en del av en grupp. Att individen kan känna sig tillfredsställd och 

samtidigt känna ett utanförskap. En individ kan ha flera identiteter som kan ses som delar, 

som tillsammans bildar en helhet. Det handlar om hur en individ blir någon eller något 

(Aurell, 2001).  

 

Den personliga identiteten påverkar yrkesidentiteten gällande hur individen beter sig och hur 

den ser på sig själv. Det kan även ske en strid mellan den personliga och yrkesidentiteten, att 

dessa två kan hamna i konflikt med varandra på grund av egna åsikter och värderingar som 

skiljer sig från värderingar och åsikter inom yrket. Skapandet av en yrkesidentitet sker 

dessutom genom känslan av en gemensam identitet med andra yrkesverksamma och genom 

att forma yrkesidentiteten med önskade egenskaper (Wiles, 2013). Socialarbetares 

yrkesidentitet kan vara lätt att känna igen, eftersom socialarbetares värderingar och 

erfarenheter kan jämföras med hur de tänker i vardagslivet (Forenza & Eckert, 2018).  

 

1.1.4 Yrkesstatus 

Socialt arbete inom vården är idag även åsidosatt. Detta beror delvis på de hierarkiska system 

som Bourdieu (1984) nämner finns i samhället (Beddoe, 2013). Alla individer är en del i 

förekomsten av rangordning i samhället (Kåhl, 1995). Dessa hierarkiska system gör att 

individer skapar olika strategier för att behålla och stärka sin status. Ett tillvägagångssätt för 

att yrkesgruppen socialarbetare ska erhålla högre status är vidareutbildning (Beddoe, 2013). 

Yrkesgruppers yrkesidentiteter inom sjukvården ser mycket olika ut, beroende på vilken 

status yrket har. Det framkommer även att den hierarki bland yrkesgrupper som funnits i 

sjukvården, fortfarande existerar (Pingel & Robertsson, 1998).  
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Framme (2014) nämner att socionomer inom den psykiatriska vården inte bara påpekar sin 

egen utsatthet utan de redogör även för att socionomer överlag, i andra verksamheter, har en 

underordnad ställning (Framme, 2014). McMichael (2000) påpekar även att kuratorer som 

arbetar på sjukhus anser sig ha en lägre status än de andra professionerna, vilket delvis kan 

bero på deras själva upplevda oklara yrkesroll (McMichael, 2000). Det finns strukturella 

problem som kan utgöra hinder för att vilja arbeta med vissa utsatta målgrupper inom socialt 

arbete. Det strukturella problemet kan ses som ett samhällsstigma och kan ha en påverkan på 

yrkesstatusen (Forenza & Eckert, 2018). Ett annat dilemma är innebörden av att ha färre 

arbetskollegor med samma utbildning. Det kan leda till minskad yrkesstatus eftersom 

arbetskollegor med annan utbildning i mindre utsträckning har förståelse för vad 

socialarbetare är och vad de gör. I dessa fall kan socialarbetare istället välja att identifiera sig 

med organisationen för att uppnå högre status. Ett alternativ för socialarbetare är att se sig 

som “gränsnycklar” istället, att socialarbetare besitter kunskap inom flera 

verksamhetsområden och kan därför arbeta med andra yrkesgrupper. Att ses som 

gränsnycklar kan återspegla socialarbetare som yrkesverksamma inom områden där de inte är 

en dominerande yrkesgrupp, utan där det är andra professioner som styr. Socialarbetare vet 

dock ändå vad de förväntas göra när de går in i en sådan verksamhet, med andra ord 

interprofessionellt arbete (Oliver, 2013).    

 

1.1.5 Interprofessionellt arbete 

Interprofessionellt arbete innebär att inte se alla individer inom en verksamhet som samma 

utan att istället se vad som är specifikt med varje individ och yrkesgrupp för att bilden av 

helheten då blir större än bilden av olika delar. Det finns två utmaningar när det gäller 

interprofessionellt arbete. Den första är hur individer utvecklar en yrkesidentitet när arbetet 

sker interprofessionellt och det andra är hur olika individers yrkesidentiteter kan fungera 

tillsammans utan att utgöra ett hinder för det interprofessionella arbetet (Oliver, 2013). En 

viktig aspekt av yrkesutövning är att kunna arbeta med andra professioner. Detta för att bygga 

en relation och kunna inhämta annan kunskap och råd från andra professioner. Vanligtvis sker 

dessa samarbeten naturligt och förbättras allt eftersom, men det är inte heller ovanligt att 

dessa samarbeten uppstår genom arbetsförpliktelser. Skillnaden mellan de här två olika 

vägarna till att kunna arbeta interprofessionellt är hur de yrkesverksamma kan förbättra sin 

kompetens. Sker det genom en förpliktelse tar de yrkesverksamma inte upp samma kunskap 

som om det hade varit i samråd med någon de kan lita på och få stöd från (Forenza & Eckert, 

2018).  

 

Wilhelmsson (2011) gör en jämförelse mellan interprofessionellt arbete och en 

metafor om en teaterdirektör.  

… one could either let the actors train their roles separately, but not rehearse 

or act together before the premiere evening. (…) The other perspective and 

the most natural way is to let the actors act together already during the 

rehearsals. 
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Wilhelmsson (2011) menar att det kan se ut på det första sättet inom hälso- och 

sjukvård och att det börjar redan under utbildningstiden. Detta innebär att de olika 

yrkesgrupperna som arbetar inom hälso- och sjukvård inte får träffa varandra i någon 

större utsträckning under utbildningen, vilket de senare inom yrkeslivet kommer att 

göra. Det vill säga, arbeta inom samma verksamhetsområde. Detta medför att det 

uppstår ett hinder efter avslutad utbildning. De olika yrkesgrupperna har inte 

tillräckligt med kunskap om och förståelse för de andra yrkesverksamma och därför 

kan problem uppstå i samarbetet. Alla yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård har 

sitt eget språk, sina egna kunskaper och färdigheter samt sin egna kultur. För att 

underlätta effektiviseringen av samarbete i framtiden borde de yrkesverksamma 

redan som studenter lära sig om andra professioner. Det vill säga att de ska ha 

kompetens för att kunna samverka, att de ska ha respekt och förståelse för andra 

professioner och hur de agerar, tycker och tänker. Detta för att motverka hinder som 

exempelvis fördomar och okunskap i framtida samarbeten (Wilhelmsson, 2011). 

 

Kuratorer har en viktig roll (Johansson, 2006). Deras arbete har sedan långt tillbaka handlat 

om att bistå klienter stöd med deras sociala bekymmer, vilket bidragit till minskade 

samhällskostnader (Olsson, 1999). Då kuratorer arbetar inom ett verksamhetsområde där 

medicinsk vård är i fokus, är det intressant att undersöka hur de upplever sin yrkesroll. Hur 

kuratorer upplever sin roll i denna miljö väcker nyfikenhet och frågor. Detta eftersom hälso- 

och sjukvård domineras av professioner med en annan utbildning. Kuratorer arbetar främst i 

team, med andra professioner. Det är därför av betydelse att undersöka hur kuratorerna 

upplever detta samarbete, eftersom professionerna har olika synsätt i yrkesutövningen. 

Kuratorernas arbete präglas av en helhetssyn och arbetet har ett psykosocialt perspektiv där 

kunskap om samspelet mellan individer och samhället är central. De övriga professionerna i 

teamen har andra kunskaper och perspektiv som skiljer sig från kuratorns (Johansson, 2006). 

Skapandet och utvecklingen av en yrkesidentitet påverkas av många faktorer och bildas i 

samspel med yrkesrollen (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011), därför är det även intressant 

att undersöka yrkesidentiteten.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien avser att undersöka hur kuratorer inom hälso- och sjukvård upplever sin yrkesroll på 

arbetsplatsen.  

 

Frågeställningar som studien avser att besvara är: 

• Hur ser kuratorer på sin egen yrkesroll? 

• Hur uppfattar kuratorer det interprofessionella arbetet? 

• Hur ser kuratorer på utvecklingen av yrkesidentiteten? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studiens intervjupersoner omfattas av kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvård i en 

mellanstor kommun i norra delen av Sverige, vilket beror på en avgränsning av 

urvalsunderlaget.  
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2. Begreppsbeskrivning 
 

Profession: En benämning som har samma betydelse som begreppet yrke i allmänt språkbruk. 

Profession kan representera en yrkesgrupp som besitter en del gemensamma egenskaper. 

Genom dessa egenskaper kan yrkesgrupper särskiljas från varandra eftersom de innehar olika 

universitetsutbildningar som leder till olika kunskaper, arbetsuppgifter och självständighet i 

yrkesutövningen (Nationalencyklopedin, u.å). 

 

Yrkesroll: Yrkesrollen kan definieras som de arbetsuppgifter som utförs inom ramen för ett 

yrke (Katz & Kahn, 1978). En individ kan tilldelas en yrkesroll eller förvärva denna genom 

utbildning och arbete (Olsson, 1999; Allardt & Littunen, 1976).  

 

Yrkesidentitet: Hur en individ uppfattar sig själv inom ett yrke, vem individen anser att den är 

inom yrkeskåren. Vilka värderingar och egenskaper individen har samt vilken attityd 

individen har gentemot kollegor, klienter och andra yrkesgrupper (Psykologiguiden, u.å).  

 

Kurator inom hälso- och sjukvård: En välutbildad yrkesverksam som kan arbeta inom både 

barn och vuxenpsykiatri, habilitering, somatisk vård eller primärvård. Den grundläggande 

arbetsuppgiften inom de olika arbetsområdena är psykosocialt arbete. En majoritet är 

utbildade socionomer (Socialstyrelsen, 2014). 
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3. Teoretisk utgångspunkt  
 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för studiens frågeställningar samt analys. De teorier som presenteras nedan är professionsteori 

och Social Identity Theory. Professionsteorin är väsentlig då den kan användas för att 

undersöka olika professioner samt hur de förhåller sig till varandra, vilket denna studie även 

fokuserar på. Social Identity Theory är relevant då den förklarar hur identiteter kan analyseras 

och förstås utifrån ett socialt sammanhang.  

 

3.1 Professionsteori 

Professionsteorin är omtalad och svårdefinierad, då det finns många olika definitioner på vad 

denna teori i själva verket innebär (Hellberg, 1991). Professionsteorin kan sägas vara en teori 

med ett samhällsvetenskapligt perspektiv (Christoffersen, 2017). Teorin kan användas för att 

analysera och förstå hur olika yrkesgrupper förhåller sig till samhället och arbetslivet med en 

strävan efter att nå högre status och större inflytande, det vill säga nå en högre position 

(Hellberg, 1991). Drivkraften ligger bland annat i att de yrkesverksamma vill ha ett större 

självbestämmande i yrkesutövningen (Hellberg, 1989; Hellberg, 1991; Macdonald, 1995).  

 

Yrkesverksamma besitter en viss kunskap som utgör grunden för deras yrkesmonopol, dock 

räcker det inte enbart med att besitta en viss kunskap och veta hur den används. Det som även 

behövs är att professionen etablerar denna kunskap på arbetsplatsen, vilket gör att 

professionen får ensamrätt till kunskapen. Samspel mellan olika yrkesgrupper har stor 

betydelse för att ett yrke ska räknas som en profession (Hellberg, 1991).  

 

Den klassiska definitionen på en profession är när en individ genom en mångårig akademisk 

utbildning tilldelas ett examensbevis och kan välja att arbeta med yrken där den individen är 

den enda som utför de arbetsuppgifterna. Exempelvis inom sjukvården där det endast är 

läkare som kan operera individer. Det finns ingen annan yrkesgrupp som har tillräckliga 

kunskaper för att kunna genomföra denna arbetsuppgift. Definitionen innefattar även att 

utbildningen ska vila på vetenskaplig grund. Detta gör att individerna efter avslutad utbildning 

har ensamrätt på arbetsuppgifterna (Torgersen, 1972). Professionsbegreppet har gått från att 

enbart gälla några yrkesgrupper exempelvis präster, läkare och advokater till att idag gälla 

betydligt fler yrkesgrupper. Gränserna och kriterierna för att benämnas som en profession har 

blivit mer otydliga, vilket gör att fler yrkesgrupper kan klassas som en profession 

(Christoffersen, 2017).  

 

Begreppet profession har idag en annan innebörd. Teori och praktik har en stor betydelse, det 

vill säga att tillämpningen av teorier i verkligheten har kommit att bli allt mer betydelsefull. 

Idag ingår professioner ofta i en organisation där de måste samarbeta med andra 

yrkesgrupper. Dessa professioner arbetar idag många gånger även i verksamheter med en 

politisk styrning. Dessa aspekter lyfts numera fram som mer betydande för 

professionsbegreppet än vad de gjort förr (Molander & Terum, 2008).  
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3.2 Social Identity Theory 

Social Identity Theory, även kallat SIT, inriktar sig på den sociala identiteten (Aurell, 2001). 

Teorin används för att beskriva och analysera identiteter som skapas i organisationer, vilket 

räknas som ett socialt sammanhang (Aurell, 2001; Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011). Det 

som präglar teorin är grundtanken om att individer sätter in sig själva och andra individer i 

olika fack, vilket sker konstant genom interaktion med andra individer. Det finns flera olika 

fack och det som har betydelse är vilket eller vilka fack individer själva anser att de ingår eller 

inte ingår i. I de olika facken finns även normer och förväntningar på hur individerna ska 

förhålla sig, vilket främjar facken och dess bevarande som enhet (Aurell, 2001). En individ 

kan ha flera olika identiteter som används beroende på vilket sammanhang individen befinner 

sig i (Aurell, 2001; Ashforth & Johnsson, 2001; Wiles, 2013).  

 

Det finns flera moment gällande utvecklingen av olika fack. För att kunna urskilja och förstå 

individer, placeras dessa i olika fack. Dessa fack används för att skildra individernas 

egenskaper. När en individ har accepterat att den hör till ett visst fack, kommer individen 

agera så som de andra individerna i facket gör. Individerna börjar efter detta även att jämföra 

sig med andra. Dessa moment bidrar till att “vi” och “dem” grupper skapas (Tajfel & Turner, 

1979). Det är en pågående process som följer med under livets olika delar (Aurell, 2001; 

Wiles, 2013). Exempelvis, under utbildningstiden är individerna studenter och identifierar sig 

med andra individer som också studerar, efter utbildningstiden kan individerna titulera sig 

med ett yrke och tillhöra andra fack, de ses inte längre som studenter. 
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4. Metod  
 

4.1 Studiekontext 

Detta avsnitt består av en redogörelse av studiens forskningsansats, urvalsförfarande, vilken 

intervjuform som använts samt analysmetod.  

 

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats (Bryman, 2011). Kvalitativa intervjuer har 

använts som undersökningsmetod för att belysa och förstå individernas individuella 

erfarenheter (Kvale, 1997; Widerberg, 2002; Bryman, 2011). Då studien avser att undersöka 

kuratorers egna upplevelse av sin yrkesroll är en kvalitativ forskningsansats ett passande 

tillvägagångssätt. Författarnas förförståelse (Dalen, 2007) har varit begränsad kring det 

studerade ämnet. Författarna har inte haft en nära relation till studiens forskningsfråga och 

kunskaperna har kompletterats med litteratur som tidigare forskning.  

 

4.1.1 Urvalsförfarande 

Då studien avser att undersöka kuratorer inom hälso- och sjukvård är det denna målgrupp som 

har blivit kontaktade, vilket tyder på ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Efter en överblick 

av de olika områden där kuratorer kan arbeta blev det uppenbart att det är svårt att få 

direktkontakt med dessa. För att komma i kontakt med kuratorer har därmed fem 

mottagningar och två hälsocentraler kontaktats och genom dessa har kontaktuppgifter till 17 

kuratorer lämnats ut. Sedan började rekryteringen av intervjupersoner. Vid det första försöket 

att nå ut till kuratorer skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) ut via mail till fyra kuratorer. 

Det var de fyra kuratorernas kontaktuppgifter som först lämnades ut och det är därför enbart 

dessa fyra blev kontaktade via mail. När dessa inte svarat på det utskickade 

informationsbrevet övergick försöken att komma i kontakt med kuratorer till att ske via 

telefon. De första sex kuratorerna som svarade och tackade ja till att delta i studien, utgör 

studiens intervjupersoner. Det kan kännetecknas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

Dessa sex intervjupersoner arbetar i olika verksamheter inom hälso- och sjukvård. Det 

gemensamma är dock att de alla är utbildade socionomer och arbetar som kuratorer. Samtliga 

intervjupersoner är kvinnor. Då studiens intervjupersoner består av de sex första som valt att 

delta, har inga demografiska inkluderingskriterier använts vid rekryteringen.  

 

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer  

I denna studie kommer det insamlade empiriska materialet från sex semistrukturerade 

intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009; Bryman, 2011). Alla intervjuerna ägde rum på 

respektive kurators arbetsplats. Vid förfrågan om att medverka i studien fick kuratorerna 

själva bestämma vart och när intervjuerna skulle utföras. Samtliga intervjuer upplevdes ha en 

avslappnad stämning och intervjupersonerna upplevdes vara bekväma i situationen samt 

pratglada. Vart en intervju genomförs har betydelse för intervjuns kvalitet (Widerberg, 2002). 

Alla kuratorer fick vid den första kontakten, kortfattad information om studiens upplägg. 

Ingen av de tillfrågade intervjupersonerna ville ha informationsbrevet (Bilaga 1) innan, därför 

kom det inte till någon vidare användning i studien. I samband med intervjuerna fick samtliga 

kuratorer information om de fyra etiska kraven för att säkerställa att de vet vad deras 
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medverkan innebär (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Alla intervjuer spelades in efter 

godkännande av intervjupersonerna. Intervjuerna pågick mellan 30-60 minuter. Under 

intervjuerna användes en intervjuguide (Kvale, 1997). Intervjuguiden (Bilaga 2) bestod av tre 

övergripande teman samt tillhörande frågor. En av de sex intervjupersonerna efterfrågade 

intervjufrågorna för att vara mer förberedd och fick därmed intervjuguiden skickad till sig via 

mail.  

 

4.1.3 Analysmetod 

Studiens empiriska material har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Kvale, 

1997; Bryman, 2011). Efter de inspelade intervjuerna genomförts transkriberades materialet 

ordagrant. Det transkriberade materialet genomlästes sedan flertaliga gånger för att få en 

övergripande bild av materialet samt för att hitta likheter och olikheter (Malterud, 1998; 

Graneheim & Lundman, 2004). Därefter plockades meningsbärande enheter ut som var 

relevanta för studiens frågeställningar för att sedan kodas. Dessa koder utmynnade i skapande 

av kategorier (Kvale, 1997). De fyra kategorier som genererades utifrån det empiriska 

materialet var följande: kuratorns arbetsuppgifter och syn på sin egen roll, att vara den 

externa professionen, interprofessionellt arbete - en viktig del i kuratorns arbete samt 

kuratorernas egna upplevelser av deras syn på sig själva. I resultatavsnittet presenteras citat 

hämtade ur det empiriska materialet då de beskriver och förstärker det som intervjupersonerna 

berättat (Kvale, 1997). Ett kodningsschema har upprättats för att underlätta analysen av det 

empiriska materialet. Här nedan kommer ett exempel ur kodningsschemat.  

 

Meningsbärande enhet Kod Kategori 

Vi jobbar på väldigt olika sätt och vi 

utformar vårt arbete utefter vem vi är och 

vad vi upplever viktigt. (...) Vilket också 

skapar en otydlighet, alltså vad faktiskt 

kuratorn gör. 

Yrkesrollen 

otydlig 

Kuratorns 

arbetsuppgifter och syn 

på sin egen roll 

… när det blir riktigt tuffa ärenden, man har 

ju bara sig själv att gå till. (...) Då kan man 

känna sig rätt liten. 

Ensamhet 

 

Den externa 

professionen 

Dels är det bra för man kan se saker på 

olika sätt, och här är det väldigt gott 

samarbete med de andra professionerna. 

God 

samarbetsförmåga 

Interprofessionellt arbete 

– en viktig del i 

kuratorns arbete 

… att jag är lyssnande, inkännande och 

liksom följer klientens tempo, att jag är 

professionell och validerande… 

Egen syn på sig 

själv 

Kuratorernas egna 

upplevelser av deras syn 

på sig själva 

Figur 1. Del av kodningsschemat. 
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4.2 Etisk reflektion 

Att reflektera kring de etiska riktlinjer som finns samt göra etiska överväganden är viktigt för 

forskningens kvalitet. Det finns två väsentliga huvudkrav på forskning. Det första 

huvudkravet är att forskning ska finnas och leda till nyanserad kunskap som håller hög 

kvalitet. Det andra huvudkravet innebär ett skydd för individer som deltar i forskningen, detta 

krav delas in i fyra forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet, 2002). Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) finns till för att skydda den enskilda 

individen samt respektera den värdighet som varje individ äger. I den här studien har hänsyn 

tagits till de fyra forskningsetiska kraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Samtliga 

intervjupersoner i denna studie har blivit informerade om studiens syfte och upplägg. 

Information om att deltagandet är frivilligt samt att deltagandet när som helst kan avbrytas har 

getts innan genomförandet av intervjuerna. Alla intervjupersoner har gett sitt samtycke 

muntligt. Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 17 § 

får forskningen endast utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som 

avser henne eller honom. Att informera om samtycke är något av det mest grundläggande i ett 

forskningsetiskt tänkande (Kalman & Lövgren, 2012). Intervjupersonerna blev även 

informerade om konfidentialitetskravet, det vill säga att det som framkommer i intervjuerna 

inte kommer att kunna spåras tillbaka till dem. Deras personuppgifter har avidentifierats och 

kommer inte att kunna utläsas i det empiriska materialet. Studiens empiriska material kommer 

endast att användas för studiens ändamål, vilket samtliga intervjupersoner blivit informerade 

om samt att inspelningarna från intervjuerna kommer raderas efter avslutad studie 

(Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011).  
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5. Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras en redogörelse av det empiriska materialet som framkommit 

under de kvalitativa intervjuerna. Avsnittet består av fyra rubriker som bildades under 

analysförfarandet och som lyfter fram den manifesta nivån.  

 

5.1 Kuratorns arbetsuppgifter och syn på sin egen roll 

Samtliga intervjuade kuratorer beskriver att samtal är en stor del av deras arbetsuppgifter. Då 

samtal sker genom interaktion mellan två individer används inte några andra verktyg än sig 

själv. Kuratorerna menar att de använder sig själva som verktyg i deras arbete och i samtal 

med klienter. En kurator nämner att de inte på samma sätt som läkare kan ta fram olika 

instrument. Övriga professioner inom hälso- och sjukvård har andra metoder och verktyg i sitt 

arbetssätt. Läkare har instrument, exempelvis skalpell och arbetsterapeuter hjälper bland annat 

till att anpassa individers vardagsmiljö med olika typer av hjälpmedel. Samtal är det redskap 

som kuratorerna använder i mötet med klienter och det kan ses som en någorlunda luddig 

arbetsuppgift, men den fyller ändå en mycket viktig funktion. Även om alla professioner kan 

föra ett samtal med klienter betyder detta inte att det automatiskt blir ett professionellt samtal. 

En kurator har kunskaper och teoretiskt grund för att kunna hålla i professionella samtal, 

vilket kuratorerna ser som en viktig del i klientarbetet.  

 

En spruta i armen kan bota klientens fysiska besvär men psykiskt måste ett annat 

tillvägagångssätt tillämpas. När det inte längre finns någon medicinsk tillämpning hos 

klienten, blir det kuratorn som får ta över. Majoriteten av kuratorerna berättar att de ofta får ta 

hand om det som de andra professionerna inte kan hjälpa klienterna med. En av kuratorerna 

benämner situationen som att de får ta hand om “slasket” medan en annan kurator benämner 

situationen som att de får ta hand om “det överblivna”.  

 

… att man kan känna sig lite som en tratt som på något sätt samlar in det som blir 

kvar.  

 

Kuratorernas arbetsuppgifter innefattar även att ge information om andra myndigheter och 

vilka insatser som klienterna har rätt till, det vill säga det mer praktiska arbetet. Många 

klienter kan ha svårigheter med att veta vart eller vem de ska vända sig till i samhället 

beroende på deras livssituation. Det innebär att kuratorn måste besitta kunskaper om 

samspelet mellan individer och samhället.  

 

Kuratorernas svar angående frågan hur de ser på sin egen yrkesroll har både likheter och 

olikheter. De flesta menar att deras yrkesroll är tydlig för de själva, de vet vad sina 

arbetsuppgifter är samt vad deras roll på arbetsplatsen innebär. Majoriteten av kuratorerna 

beskriver sin yrkesroll som viktig, att deras kunskaper är unika och behövs lika mycket som 

andra professioner. Beroende på i vilken verksamhet kuratorn arbetar skiljer både 

arbetsuppgifter och synen på kuratorn sig åt. Kuratorerna berättar att deras yrkesroll för andra 

kan anses vara otydlig, speciellt för nyanställda på arbetsplatsen. En bidragande faktor till 

detta kan vara att kuratorer tolkar och formar sina arbetsuppgifter på olika sätt och därför 
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finns inte någon tydlig bild av kuratorer och vad de gör. Det råder en brist på kunskap hos de 

övriga professionerna angående vad en kurator egentligen gör. Många kuratorer berättar att de 

själva får berätta och förklara för nyanställda vad de kan bidra med i olika situationer för att 

förtydliga sin yrkesroll.  

 

… ojdå klienten har ju en katt där hemma, men du, vi ringer till kuratorn och frågar 

så kanske hon kan ordna så att någon eller om hon själv går dit och matar katten.  

 

Okunskapen kan leda till märkliga förväntningar som bland annat citatet ovan belyser. Det 

kan finnas förväntningar på kuratorn som inte stämmer överens med vad de faktiskt ska göra, 

vilket betyder att kuratorn måste dra gränser. Då samhället ständigt förändras, förändras även 

kuratorns arbetsuppgifter. Det kan exempelvis handla om förändringar i lagar, nya direktiv 

samt resursprioriteringar. En kurator menar att de övriga professionerna inte riktigt hänger 

med i samhällsförändringarna gällande socialt arbete, eftersom de har fokus på sitt egna 

arbetsområde.  

 

5.2 Att vara den externa professionen 

Hälften av kuratorerna arbetar i verksamheter där de är den enda socionomen. De menar att 

det är en faktor till varför de anser sig ha en lägre status än de andra professionerna. Att arbeta 

som ensam kurator påverkar även yrkesrollen, den blir annorlunda än om det finns kuratorer 

som kollegor. En av kuratorerna berättar att yrkesrollen av och till är osynlig. Kuratorn anser 

att det beror på att det inom hälso- och sjukvård ofta ligger fokus på det medicinska samt att 

kuratorn inte alltid är fysiskt synlig. Eftersom fokus ligger på den medicinska kontexten blir 

inte kuratorernas arbete lika prioriterat. En kurator berättar att kuratorer på vissa 

hälsocentraler har bytts ut mot psykologer, vilket kuratorn menar kan leda till rivalitet mellan 

olika professioner.  

 

Att det finns en hierarki inom hälso- och sjukvård är något som några av kuratorerna påpekar. 

Den enda professionen som kuratorerna nämner i hierarkin är läkaren, som anses ha den 

högsta statusen. De andra professionerna omnämns inte i någon specifik ordning. Den 

verksamhet som kuratorerna arbetar inom har en påverkan på om de upplever att det finns en 

hierarki eller inte. I de verksamheter där läkare och medicinsk personal är överrepresenterade, 

blir hierarkin mer påtaglig. Den andra hälften av kuratorerna, som inte är den enda 

socionomen på arbetsplatsen, upplever inte lika tydligt att en hierarki finns. De menar att med 

utbildade socionomer som kollegor känner de sig starkare och upplever sig ha en bättre status. 

De känner att det är en styrka att ha kollegor inom samma profession då de kan utbyta 

erfarenheter och diskutera aktuella frågor och ärenden. En kurator menar att kuratorer emellan 

har ungefär samma tänk, att de inte behöver förklara lika mycket för varandra vilket kanske 

behövs med andra professioner. De kan bara titta på varandra och den andra fattar direkt vad 

som menas. 

 

Helhetssyn är något som samtliga kuratorer nämner att de besitter utifrån deras utbildning och 

förvärvade kunskaper. En av kuratorerna berättar att inom hälso- och sjukvård är kuratorn den 

enda som har ett helhetstänk. Genom att kuratorerna har en helhetssyn betyder det att de ser 
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personen bakom klienten som de övriga professionerna inte alltid ser. Flera kuratorer nämner 

även att de arbetar med att vara ett psykosocialt stöd för klienter, att de har kunskap om det 

psykosociala området på individ, grupp och samhällsnivå. Sociala rättigheter och lagstiftning 

är andra områden kuratorerna har god kunskap om.  

 

… vi är ju skitbra, vi är ju de psykosociala experterna, vi kan juridik, och det är ju 

knappt att läkarna har läst lite mer juridik än vi på socionomutbildningen.  

 

5.3 Interprofessionellt arbete - en viktig del i kuratorns arbete 

Samtliga kuratorer nämner att de dagligen arbetar med olika professioner. Bland annat 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, specialpedagoger 

och dietister. Majoriteten av kuratorerna arbetar i team. För att se hela klienten och dennes 

behov menar en kurator att samarbetet med andra professioner är jätteviktigt. Det är viktigt att 

ha tillgång till flera olika yrkesgrupper då de alla bidrar med sina specifika kunskaper, alla 

professioner kan ses som betydelsefulla. För att samarbetet ska fungera bra är strukturen en 

viktig faktor. Två av kuratorerna anser att det är nödvändigt med en bra struktur för att ge 

möjlighet för ett bra teamarbete. Dessa kuratorer berättar att strukturen för teamarbete på 

deras arbetsplatser är väldigt bra, vilket leder till goda resultat och mindre rivalitet mellan 

professionerna.  

 

Samarbetet med andra professioner är en stor del av kuratorernas dagliga arbete. Alla 

kuratorer upplever att en god samarbetsförmåga finns samt att samarbetet fungerar väldigt 

bra. Arbetet får mer tyngd genom ett gott samarbete, när alla i teamet kan hjälpas åt och bidra 

med sin kunskap. En kurator ser teamarbete som ett givande och tagande av kunskaper, att 

alla lär sig av varandra genom kunskapsutbyte. Professionerna håller inte på sitt eget 

kunnande utan delar med sig av detta och hjälper samt stöttar varandra i arbetet.  

 

Inom hälso- och sjukvård är det viktigt att kunna se en klient utifrån olika perspektiv, då det 

ofta kan finnas flera bakomliggande faktorer till att klienten befinner sig där. Då de olika 

professionernas utbildningar ser annorlunda ut, ser de yrkesverksamma olika saker hos 

klienterna då de blivit skolade till olika sätt att tänka på. En av kuratorerna tycker att det är 

berikande att alla professioner har sitt eget fokus på problematiken och att det även kan ses 

som en styrka. Yrkesrollerna bland professionerna i teamet fyller alla en funktion, en viktig 

funktion. Kuratorerna anser att de behövs i det interprofessionella arbetet främst då de har ett 

annat synsätt än den medicinska personalen.  

 

Det kommer in någon som hade ont över bröstet och klagade på att det gjorde så ont 

och gråter. Jag tänkte direkt oj nu har den här fått ångest, då går den kanalen igång. 

Och de drar fram EKG-apparaten och det är ju bra. (…) Mycket riktigt, EKG:t var ju 

som den skulle, inga konstigheter. (…) Ja men där kunde man också se att jag hade en 

föreställning, jag såg ju personen…  
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5.4 Kuratorernas egna upplevelser av deras syn på sig själva 

På frågan om hur kuratorerna ser på sin egen yrkesidentitet blir svaren mycket lika av 

samtliga. Kuratorernas yrkesidentitet och personliga identitet skiljer sig inte mycket ifrån 

varandra. En kurator uttrycker att om frågan skulle ställas till dennes vänner skulle svaret bli 

att kuratorn är präglad av sitt yrke, att kuratorns personliga- och yrkesidentitet går som hand i 

hand och där instämmer kuratorn själv också, att det inte går att se någon skillnad. En annan 

kurator berättar att grundvärderingarna som råder på arbetsplatsen matchar kuratorns 

personliga värderingar, det vill säga synen på människor och bemötandet.  

 

… mitt jobb är ju mig. Jag är ju mitt verktyg. Så jag tänker att bara utifrån de, så 

måste jag skapa på något vis en yrkesidentitet som är ansluten till mig och är liksom 

rotad i mig. (...) Så att jag måste ju lägga min yrkesidentitet nära mig själv.  

 

Vidare beskriver en kurator att sin yrkesidentitet byggs upp allt eftersom och att den inte går 

att rubba så lätt. När kuratorn känner sig trygg och bekväm i sin yrkesroll blir yrkesidentiteten 

stabil. En annan kurator nämner att yrkesrollen är kopplad till yrkesidentiteten, det vill säga 

att yrkesrollen utformas och speglas av den individ som har den. Däremot menar en annan 

kurator att det inte är ett stort steg mellan att vara professionell och privat. Att kuratorn 

hoppar in och ur en roll hela tiden. 

 

Att reflektera över sin yrkesidentitet är något som inte förekommer särskilt ofta hos de flesta 

kuratorerna. Majoriteten funderar däremot kring deras förväntningar på sig själv och hur de 

vill uppfattas av sina klienter. Exempelvis behandla klienter lika, vara en god lyssnare, inte 

vara fördomsfull och framförallt att tänka på att klienterna har egna förmågor och inte 

bestämma åt dem. Samtliga kuratorer uttrycker att de har höga förväntningar på sig själva i 

arbetet, att de ska göra ett så bra arbete som möjligt samt ge klienten den bästa möjliga 

hjälpen utifrån deras förmågor. För att göra ett gott arbete ifrån sig belyser två av kuratorerna 

att det även är viktigt att ta hand om sin egen hälsa och sitt eget mående.  

 

Det finns flera olika faktorer som påverkar utvecklingen av en yrkesidentitet. Beroende på om 

kuratorn är den enda socionomen på arbetsplatsen och vilket sammanhang kuratorn arbetar i 

har en påverkan på utvecklingen. Erfarenhet är något som samtliga kuratorer lyfter fram som 

en viktig del i utvecklandet av sin yrkesidentitet. Ju mer erfarenhet de besitter desto mer 

stabilare upplever de sig stå. Även vidareutbildningar benämns som en annan viktig del, då 

dessa kan påverka och forma yrkesidentiteten. En annan faktor som bidrar till att 

yrkesidentiteten förändras är livet vid sidan av sitt arbete. Det kan exempelvis handla om vart 

i livet individen just nu befinner sig. Att få barn nämner två kuratorer påverkar förståelsen för 

andra individers livssituationer samt att de blir mer ödmjuka.  

 

… vi har ju ingen aning om vad människor är med om egentligen och helt plötsligt får 

man ett liv serverat på ett fat ... 

 

Ödmjukhet är något som en annan kurator uttrycker kommer med åren, att vad som är rätt och 

vad som är fel inte är lika självklart nu som då. Kuratorn nämner även att denne som individ 
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blivit förändrad med tiden. Arbetet förändrar även livet vid sidan av, på gott och ont. En 

kurator uttrycker att behovet av socialt umgänge har minskat med åren och att det beror på att 

kuratorn möter människor med olika problem och livsberättelser hela dagarna, vilket gör att 

behovet av umgänge är mättat. Några av kuratorerna tänker att den kommande legitimationen 

kommer att vara en viktig del i av utvecklingen deras yrkesidentitet och status på 

arbetsplatsen, samt att detta kan bidra till bättre jämställdhet inom hälso- och sjukvård.  

 

Samtliga kuratorer upplever att det finns några gemensamma drag för kuratorer i allmänhet. 

Viljan att arbeta med och träffa nya människor är ett av dem. Alla kuratorer har dock olika 

personligheter, men något som återspeglas i deras yrkesidentitet är att de alla är äkta och 

genuint intresserade av att hjälpa andra.  
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6. Analys 
 

I avsnittet nedan redogörs en analys av resultatet. Resultatet analyseras utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter samt utifrån tidigare forskning inom studiens forskningsområde. 

Analysen delas in i de fyra rubriker som framkom under bearbetningen av det empiriska 

materialet.  

 

6.1 Kuratorns arbetsuppgifter och syn på sin egen roll 

Något som framkommer i den här studien är att majoriteten av kuratorerna upplever att de får 

ta hand om problem som andra professioner inte tar hand om. Forenza och Eckert (2018) 

menar att socialarbetare ofta är de personer som fyller luckor där det finns brister och som kan 

hamna i skymundan för andra professioner. Resultatet visar att kuratorerna fyller luckor som 

andra professioner inte ser, exempelvis personen bakom klienten, att klienten har ett annat liv 

utanför sammanhanget inom hälso- och sjukvård. Samtliga kuratorer nämner att de ser sin 

yrkesroll som viktig, att deras kunskaper är lika viktiga som andra professioners kunskaper. 

Framme (2014) har även fått ett liknande svar i sin studie med 24 stycken socionomer inom 

psykiatrisk vård, att de anser att de har en betydelsefull roll. En stor del i kuratorernas arbete 

är att förmedla information om samspelet mellan individer och samhället, det vill säga vilka 

rättigheter, insatser och myndigheter som finns för att hjälpa klienterna. Socialsekreterare 

upplever sig själva som en förmedlare av resurser gentemot klienter (Jenner, 1991), vilket 

även går att applicera på andra socionomer och inte bara socialsekreterare. I denna studies 

resultat framkommer det utifrån kuratorernas svar att de också ser sig som en slags 

förmedlare. 

 

Vidare visar resultatet på att kuratorernas yrkesroll för andra professioner kan anses vara 

otydlig, men för kuratorerna själva är deras yrkesroll tydlig. Det kan bero på att det finns en 

brist på kunskap hos andra professioner om vad en kurator är och vad en kurator gör. Inom 

hälso- och sjukvård menar Wilhelmsson (2011) att det finns stor okunskap och brist på 

förståelse bland de olika yrkesgrupperna om andra yrkesverksamma inom samma verksamhet. 

Då kuratorerna själva kan forma sin yrkesroll, finns det ingen tydlig och universell bild av 

kuratorer och vad de gör, vilket kuratorerna menar kan vara en orsak till okunskapen bland 

andra professioner. En annan bidragande orsak till att kuratorernas yrkesroll är otydlig för de 

andra professionerna kan vara att kriterierna för att räknas som en egen profession har blivit 

mer diffusa. Detta bidrar till att allt fler yrkesgrupper kan betraktas som professioner 

(Christoffersen, 2017).  

 

6.2 Att vara den externa professionen 

Det framkommer att några av kuratorerna anser sig ha en låg eller dålig status inom hälso- 

och sjukvård. Forskning inom området understryker att det kan se ut på detta vis (McMichael, 

2000; Framme, 2014). Detta skiljer sig dock åt beroende på i vilken verksamhet kuratorn 

arbetar inom. De som anser sig ha en lägre status än de andra professionerna är de kuratorer 

som är den enda socionomen på arbetsplatsen. Att som yrkesverksam ha färre arbetskollegor 

med samma utbildning kan leda till minskad yrkesstatus. En orsak till detta kan vara att de 
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andra professionerna har bristande kunskaper och förståelse för kuratorernas arbetsuppgifter 

(Oliver, 2013). Kuratorerna som har arbetskollegor med samma utbildning på arbetsplatsen 

anser sig ha en bättre och starkare status, de menar att det ger dem en starkare ställning och 

mer inflytande på arbetsplatsen. Även om kuratorernas upplevelser av sin yrkesstatus skiljer 

sig åt, går det att urskilja en outtalad hierarki överlag inom hälso- och sjukvård där läkaren 

anses ha högst status. Hierarkin inom hälso- och sjukvård är något som funnits under en lång 

tid tillbaka och är något som fortfarande förekommer (Pingel & Robertsson, 1998). I 

samhället finns det hierarkiska system i alla möjliga sammanhang, att det förekommer på 

arbetsplatser är därmed inte ovanligt (Bourdieu, 1984; Beddoe, 2013). Socialt arbete inom 

hälso- och sjukvård kan anses vara åsidosatt (Beddoe, 2013). Det går att urskilja utifrån 

studiens resultat att kuratorerna upplever detta. En kurator nämner att den medicinska vården 

ofta står i fokus, vilket gör att det sociala arbetet hamnar i skymundan och inte blir lika 

uppmärksammat. Några av kuratorerna påpekar att detta bidrar till att de känner sig osynliga, 

samt blir den externa professionen.   

 

Även om kuratorerna känner sig åsidosatta upplever de samtidigt att de har unika kunskaper 

inom det psykosociala området som kompensation och det är en stärkande faktor till varför de 

behövs inom hälso- och sjukvård. Det psykosociala området sträcker sig från individ och 

grupp till samhällsnivå (Olsson, 1999). Samtliga kuratorer besitter en helhetssyn, vilket även 

Framme (2014) menar, att socionomer inom hälso- och sjukvård har stor kompetens inom det 

psykosociala området och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Det psykosociala området är 

inte det enda området kuratorerna har kunskap om, de har även kunskap om bland annat 

sociallagstiftning. Både Framme (2014) och Oliver (2013) anser att yrkesverksamma inom 

socialt arbete har ett stort kompetensområde. “Gränsnycklar” är ett uttryck som Oliver (2013) 

beskriver att socialarbetare kan ses som, detta därför att socialarbetare har kunskap inom flera 

områden och kan arbeta med andra professioner. Då kuratorerna besitter kunskaper inom 

många områden kan även de ses som gränsnycklar.  

 

6.3 Interprofessionellt arbete - en viktig del i kuratorns arbete 

En viktig del till varför kuratorerna behövs i det interprofessionella arbetet är att de har annan 

kunskap än vad de andra professionerna besitter. För att räknas som en egen profession enligt 

professionsteorin krävs det att de yrkesverksamma har kunskaper inom ett specifikt 

vetenskapligt ämne, det vill säga en mångårig akademisk utbildning. Det krävs också att dessa 

kunskaper etableras på arbetsplatsen och att de yrkesverksamma är de enda som utför 

arbetsuppgifterna inom det specifika kunskapsområdet (Torgersen, 1972; Hellberg, 1991). I 

kuratorernas fall är deras specifika kunskapsområde socialt arbete bland annat. En annan 

viktig del i kuratorernas arbete är samarbetet med andra professioner. Majoriteten av 

kuratorerna arbetar i team med andra professioner. De menar att en god samarbetsförmåga är 

en förutsättning för att arbetet kring klienterna ska bli bra. Både Molander och Terum (2008), 

Framme (2014) samt Forenza och Eckert (2018) nämner att det är av stor betydelse att kunna 

samarbeta med andra professioner, att det är en viktig aspekt av yrkesutövningen. Samarbetet 

och samspelet mellan professioner kan ses som en viktig del i att urskilja professioner från 

varandra samt att det är en bidragande faktor till att kunna räknas som en profession 

(Hellberg, 1991).  
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Samarbetet med andra professioner är viktigt för att se hela klienten och vad den behöver, 

menar en av kuratorerna. Tillgången till många olika professioner är viktig då alla dessa kan 

bidra med sina unika kunskaper. Enligt Oliver (2013) innebär interprofessionellt arbete att se 

alla yrkesverksamma inom en verksamhet som självständiga individer med specifika 

färdigheter istället för att ha en föreställning om att alla är likadana. Givande och tagande av 

kunskaper nämner en kurator är en del av teamarbetet. Forenza och Eckert (2018) menar att 

det även kan se ut på motsatt sätt, det vill säga att professioner håller på sin egen del och att 

det kan vara beroende på hur naturligt samarbetet kommer inom verksamheten. En utmaning i 

det interprofessionella arbetet är att alla yrkesverksamma har sina egna yrkesidentiteter och 

att dessa måste kunna fungera tillsammans (Oliver, 2013). Då ingen av kuratorerna har nämnt 

att deras yrkesidentiteter utgör ett hinder i det interprofessionella arbetet skulle det kunna 

betyda att de yrkesverksammas olika yrkesidentiteter fungerar tillsammans.   

 

6.4 Kuratorernas egna upplevelser av deras syn på sig själva 

Kuratorerna berättar att finns egenskaper i deras personliga identitet som även återspeglas i 

deras yrkesidentitet. Egenskaper som bland annat ödmjuk och äkta. Det är också egenskaper 

som är synonymer med de som Jenner (1991) nämner att socialsekreterare upplever sig ha. 

Att de yrkesverksamma vill ses som godhjärtade och mänskliga men samtidigt professionella. 

Något som också återspeglas i både kuratorernas personliga identitet och i deras yrkesidentitet 

är deras genuina intresse att vilja hjälpa människor. Detta är även något som Forenza och 

Eckert (2018) kommer fram till i sin artikel. Skapandet och utvecklingen av yrkesidentiteten 

påverkas också utifrån hur andra ser på den (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011). Detta är 

inget som kuratorerna har nämnt påverkar utvecklingen av deras yrkesidentitet. En av 

kuratorerna beskriver att yrkesidentiteten utvecklas och blir stabilare med tiden, det vill säga 

den är inte lätt att rubba. Detta stämmer överens med vad Aurell (2001) och Wiles (2013) 

uttrycker om yrkesidentitet, att den inte blir bestående som likadan utan att den blir mer stabil 

allt eftersom. Yrkesidentiteten kan ses som en process som pågår under hela arbetslivet. 

Denna process gör att de yrkesverksamma slutligen betraktar sig som professionell i deras 

yrke samt roll (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011; Wiles, 2013; Oliver, 2013). En kurator 

anser att yrkesrollen och yrkesidentiteten är kopplad till varandra eftersom yrkesrollen formas 

av individen som har den. Yrkesidentiteten och yrkesrollen bildas i samspel med varandra, 

menar Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011). En annan kurator menar att denne hoppar in 

och ur en roll hela tiden. Detta går att förklaras med Social Identity Theory, att en individ kan 

ha flera identiteter och använder dessa beroende på situation (Aurell, 2001; Ashforth & 

Johnsson, 2001; Wiles, 2013). 

 

Kuratorerna säger att de inte reflekterar speciellt ofta över sin yrkesidentitet men att de 

reflekterar kring förväntningar betyder att de egentligen gör detta. Uppfattningar och 

förväntningar inom ett yrke är en del i yrkesidentiteten (Wiles, 2013), vilket innebär att 

kuratorerna omedvetet reflekterar kring sin yrkesidentitet. Faktorerna som kuratorerna anser 

påverkar utvecklingen av yrkesidentiteten är många. Dessa faktorer kan förklara hur en 

individ blir någon eller något (Aurell, 2001). Enligt Social Identity Theory skapas individers 

identiteter i ett socialt sammanhang, det vill säga i ett yrke (Aurell, 2001; Ulfsdotter Eriksson 

& Flisbäck, 2011). Samtliga kuratorer lyfter fram att en faktor som har stor betydelse i 
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utvecklingen av yrkesidentiteten är erfarenhet. Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) 

hävdar också att erfarenhet är något som individer tar med sig från tidigare yrken och även 

införskaffar sig i det nya yrket samt att detta har en påverkan på yrkesidentitetsprocessen.   

 

En annan faktor som kan påverka yrkesidentiteten är om kuratorn har kollegor inom samma 

profession eller inte. På en arbetsplats känner individer alltid grupptillhörighet, men den kan 

upplevas mer eller mindre hos olika individer. En individ kan känna sig som en del av en 

grupp men samtidigt känna sig utanför (Aurell, 2001). Denna tillhörighet påverkar hur 

individerna förhåller sig i arbetet och omgivningen (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011). 

De kuratorer som har kollegor som är socionomer säger sig ha en starkare ställning på 

arbetsplatsen vilket kan bero på att de känner en starkare grupptillhörighet. Tvärtemot kan det 

vara för de som är ensam socionom på arbetsplatsen. Detta påverkar i sin tur yrkesidentiteten. 

Individer identifierar sig med individer som är lika och sätter in sig själv i fack med andra 

individer och det sker genom interaktion, vilket går att koppla till Social Identity Theory 

(Tajfel & Turner, 1979; Aurell, 2001). Detta är inte något som kuratorerna har nämnt men det 

kan vara något som sker omedvetet med andra individer.  

 

Vidareutbildningar kan påverka yrkesidentiteten anser flera av kuratorerna. De benämns som 

en viktig del i utvecklingen av yrkesidentiteten. Genom vidareutbildningar erfar kuratorerna 

kunskaper och förmågor som integreras i yrkesutövningen och i rollen som professionell. 

Detta inverkar på formandet och skapandet yrkesidentiteten (Oliver, 2013; Wiles, 2013). 

Utifrån professionsteorin krävs det att de yrkesverksamma besitter stor kunskap om teorier 

och hur de tillämpas i praktiken för att kunna titulera sig som en profession (Molander & 

Terum, 2008). En viktig del i utvecklingen av både yrkesidentiteten och yrkesstatusen är den 

kommande legitimationen för kuratorer inom hälso- och sjukvård, anser några av kuratorerna. 

De tror även att legitimationen kan bidra till en mer jämställd arbetsplats. Enligt 

professionsteorin strävar olika professioner efter att nå högre status och inflytande (Hellberg, 

1991). Det i sin tur innebär i realiteten att professionerna vill uppnå större självständighet i 

yrkesutövningen (Hellberg, 1989; Hellberg, 1991; Macdonald, 1995). Kuratorerna strävar 

efter en högre status och genom legitimeringen kan de få detta. Legitimeringen kan även leda 

till större inflytande och ha en påverkan på yrkesidentiteten.  
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7. Diskussion  
 

I detta avsnitt kommer en diskussion samt egna reflektioner kring resultatet och analysen att 

föras. För att besvara studiens syfte och frågeställningar presenteras slutsatser som sätts i 

relation till tidigare forskning och teorier. En diskussion förs kring vad slutsatserna kan 

innebära i praktiken och förslag på framtida forskning lyfts fram. 

 

Studiens syfte är att undersöka hur kuratorer inom hälso- och sjukvård upplever sin yrkesroll 

på arbetsplatsen. För att besvara detta syfte har sex kuratorer intervjuats och berättat om sina 

upplevelser samt erfarenheter kring sin yrkesroll på arbetsplatsen. Det insamlade materialet 

från intervjuerna stämmer väl överens med den forskning som finns inom området. Det 

framkommer även ny information angående hur kuratorerna upplever att deras yrkesroll ses 

som av andra, vilket det inte finns särskilt mycket forskning om. Detta gör att studien fyller en 

kunskapslucka som finns.  

 

Kuratorerna ser sin egen yrkesroll som tydlig och viktig, som även Framme (2014) menar på. 

Samtidigt som de ser sin yrkesroll som viktig och betydelsefull menar de att de får ta hand om 

de arbetsuppgifter och problem som de andra professionerna inte kan eller vill lösa. 

Kuratorerna upplever att de andra professionerna ser deras yrkesroll som otydlig. McMichael 

(2000) nämner att resultatet i sin studie tyder på en liknande uppfattning om detta. Att 

socialarbetares roll inom hälso- och sjukvård är otydlig samt att deras roll är svagare än de 

andra professionernas. En orsak till att deras roll kan upplevas som otydlig kan vara att 

kuratorerna är en underrepresenterad profession samt att de saknar legitimation (Ekdahl & 

Gullbacksen, 1991). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har majoriteten av 

professionerna inom hälso- och sjukvård en legitimation, för att skydda sin yrkestitel samt för 

att ha ensamrätt till yrket. Bland de behandlande professionerna inom hälso- och sjukvård, är 

kuratorn den enda professionen som inte har legitimation (Gåfvels, 2014). Det kan ses som 

anmärkningsvärt att kuratorer därmed inte har någon legitimation. Detta kan vara en 

bidragande faktor till varför vissa kuratorer upplever sig ha en lägre status än de andra 

professionerna och varför de strävar efter en legitimering och ett reglerat yrke. 

Professionaliseringsprocessen är något som kuratorsyrket fortfarande genomgår (Meeuwisse 

& Swärd, 2016) och kan vara en bidragande faktor till varför kuratorer inte har en 

legitimation ännu. Professionsteorin kan vara ett sätt att studera ett yrkes utveckling mot 

professionalisering och det karakteriseras vanligtvis av att en yrkesgrupp får legitimation 

(Hellberg, 1991).  

 

En slutsats som går att generera utifrån det empiriska materialet är att kuratorernas otydliga 

roll för andra kan leda till bland annat underliga förväntningar och brist på förståelse för 

kuratorerna. Detta kan i sin tur medföra att kuratorerna ständigt måste motivera sin existens 

och förklara vad deras arbetsuppgifter i själva verket är. Det kan ibland också hända att 

kuratorerna får ta hand om saker de egentligen inte borde, vilken skulle kunna missgynna det 

klientnära arbetet. Därför kan det vara viktigt att kuratorerna sätter gränser för att eliminera de 

föreställningar som kan finnas kring vad en kurator ska eller borde göra. Att ständigt behöva 
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motivera sin existens kan även bidra till att de inte känner sig självklara och lika mycket värda 

som de andra professionerna.  

 

Studiens resultat tydliggör att kuratorerna uppfattar det interprofessionella arbetet som en 

viktig del i deras dagliga arbete. En återkommande synpunkt hos kuratorerna till varför det är 

en viktig del är för att de tillsammans kompletterar varandra och bidrar med sina specifika 

kunskaper kring klienterna. Alla kuratorer påpekar att samarbetet i teamen fungerar bra. Att 

kunna samarbeta är av stor betydelse (Molander & Terum, 2008; Framme, 2014; Forenza & 

Eckert, 2018). Kuratorerna menar på att de har ett viktigt perspektiv, de har en helhetssyn, 

kunskaper inom det psykosociala området som är nödvändig samt att de har kännedom kring 

sociallagstiftning. Detta utmärker deras arbete från de andra professionerna. Givande och 

tagande av kunskaper nämner en kurator är en del av teamarbetet. Kuratorerna kan genom 

sina kunskaper bidra till att få andra professioner att se andra saker utöver det medicinska. 

Även om kuratorerna är underrepresenterade (Ekdahl & Gullbacksen, 1991) och kan ses som 

den externa professionen fyller de en betydelsefull funktion i arbetet med klienterna. Utifrån 

klientens perspektiv är det viktigt att det finns kuratorer då de kan fånga upp de klienter som 

annars kan riskera att falla mellan stolarna. En orsak till varför kuratorerna är viktiga är att 

den medicinska personalen inte är särskilt skolad till att tänka i de banor som innefattar 

klientens sociala situation. En annan slutsats utifrån att det finns en god samarbetsförmåga 

samt att kuratorerna ser de olika professionerna som betydelsefulla är att det kan bidra till en 

god arbetsmiljö och minskad rivalitet. Det kan vara viktigt att de andra professionerna också 

har denna inställning.  

 

Kuratorerna betonar att det finns flera faktorer som påverkar utvecklingen av yrkesidentiteten. 

De flesta menar att det finns en koppling mellan erfarenhet och yrkesidentiteten. Utifrån 

resultatet och analysen går det att utläsa att de kuratorer som arbetat en längre tid på 

arbetsplatsen uppfattar sig själv som mer stabil och säker i sig själv och i sin yrkesroll. 

Vidareutbildningar är något som de även anser har en påverkan på yrkesidentiteten. 

Kuratorerna upplever att de får en förbättrad ställning och en större grund att stå på i sin 

yrkesroll och när de utför sitt arbete. Genom att de kan nischa in sig på specifika områden ger 

det i sin tur möjligheter till vidare perspektiv utöver helhetssynen och kunskaperna inom det 

psykosociala området. Det som händer i det vardagliga livet har även en påverkan på hur de 

flesta av kuratorerna agerar i sitt arbete. De menar att alla situationer de är med om i livet, 

både i och utanför arbetet, ger redskap till hur de kan agera i mötet med klienter. Slutsatsen 

utifrån detta kan vara att de faktorer som påverkar yrkesidentiteten är individuellt, men att det 

finns faktorer som är återkommande hos flera av kuratorerna. En faktor som kuratorerna inte 

nämner beträffande det som påverkar utvecklingen av yrkesidentiteten är att andra kan vara 

med och påverka denna, vilket Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) menar på är en faktor. 

Att samtliga sex kuratorer inte har nämnt något om detta är värt att uppmärksamma med tanke 

på att Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) kommer fram till det. Under intervjuerna har 

det framkommit att kuratorerna anser att andra individer påverkar deras yrkesroll samt status, 

dock har de inte reflekterat kring detta kopplat till sin yrkesidentitet när frågan ställdes om 

vad som påverkar denna. Det är oklart varför de inte lyft fram det som en faktor gällande 

utvecklingen av yrkesidentiteten också.  
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Sammanfattningsvis går det utifrån studiens resultat säga att yrkesrollen för kuratorerna 

upplevs som tydlig för de själva, men på samma gång otydlig för andra yrkesverksamma. 

Samarbetet med andra professioner, det interprofessionella arbetet, uppfattas ha en stor 

betydelse och kan ses som en viktig komponent i arbetet med klienter. Kuratorns syn på sig 

själv och på det som påverkar utvecklingen av yrkesidentiteten är väldigt individuellt, men det 

finns vissa faktorer som återkommer under intervjuerna med samtliga kuratorer.  

 

7.1 Implikationer 

Att kuratorernas yrkesroll kan uppfattas som otydlig kan leda till orimliga förväntningar på 

grund av brist på kunskap hos andra professioner. För att förebygga detta kan en förändring 

vara att redan under utbildningstiden, låta studenter som kommer att komma i kontakt med 

andra professioner i arbetslivet, träffa på varandra under utbildningen. Detta är även något 

som Wilhemsson (2011) understryker som viktigt. Både att socionomstudenter, men även att 

studenter inom vårdutbildningar, polisstudenter och lärarstudenter får information om 

varandra genom föreläsningar och genom att samverka med varandra. Alltså de vanligaste 

yrkesgrupperna som socionomer kan komma att samverka med i framtiden. Det i sin tur kan 

leda till större förståelse för andra professioner efter avslutad utbildning, smidigare 

samarbeten i framtida samverkan och det kan påverka arbetet kring klienterna på ett positivt 

sätt, det vill säga att de inte faller mellan stolarna om de olika professionerna vet vem som gör 

vad i klientarbetet. I det stora hela skulle denna förändring kunna gynna samhället, genom att 

det kan leda till minskade samhällskostnader om klienter fångas upp i god tid.  

 

En annan synpunkt som uppkommit under reflektionerna kring kuratorernas yrkesroll 

är att den kommande legitimeringen kan höja deras status på arbetsplatsen, vilket i 

sin tur skulle kunna bidra till en tydligare yrkesroll och även påverka utvecklingen av 

yrkesidentiteten positivt. Den kommande legitimeringen kan även säkerställa att 

kuratorerna inte är utbytbara. I nuläget skulle andra individer egentligen kunna utföra 

kuratorns arbete bara de har de förutsättningarna som krävs för det arbetet (Olsson, 

1999). Detta betyder att legitimeringen är något nödvändigt som bör bli verklighet. 

Än så länge är det inte ordagrant fastställt att legitimeringen kommer att ske utan det 

är något som regeringen föreslår (Regeringen, 2018).    

 

7.2 Framtida forskning 

Det finns behov av framtida forskning inom området. För att öka generaliserbarheten på det 

resultat som framkommit i denna studie kan det vara av stor vikt att en liknande studie 

genomförs men med ett större urval. Det hade även varit intressant att undersöka hur andra 

professioner egentligen ser på kuratorernas yrkesroll, det vill säga, är den lika otydlig som 

kuratorerna upplever att den ses som eller har de andra professionerna en annan bild av 

yrkesrollen. Ett annat förslag på framtida forskning kan vara att undersöka hur de andra 

professionerna inom hälso- och sjukvård upplever samarbetet med kuratorer. Ytterligare ett 

intressant förslag på vad som vidare skulle kunna forskas om är att undersöka och jämföra hur 

det sociala arbetet inom hälso- och sjukvård upplevs i olika länder.  
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7.3 Kritisk vetenskaplig reflektion 

Nedan följer en kritisk vetenskaplig reflektion kring studiens empiriska material. I 

reflektionen kommer studiens fördelar och nackdelar, trovärdighet, tillförlitlighet samt 

överförbarhet att diskuteras.  

 

7.3.1 Fördelar och nackdelar 

Det finns både fördelar och nackdelar med denna studie. En betydelsefull fördel är att studiens 

syfte och frågeställningar har blivit besvarade. En annan fördel är att studiens teoretiska 

utgångspunkter har varit till stor hjälp i analyserandet av resultatet. De två teorier som legat 

till grund för studien har båda kommit till användning. En tanke i efterhand är att systemteorin 

skulle kunna ha använts då den kan beskriva det komplexa som finns bakom sociala fenomen. 

System existerar överallt och alla individer ingår i system (Michailakis & Schirmer, 2017). 

Teorin skulle kunna vara en hjälp för att bland annat förstå varför yrkesrollen kan ses som 

otydlig. Orsaken till varför systemteorin inte valdes till att ingå i studien är då denna teori är 

komplicerad och skulle kunna vara svår att integrera i analysen. Den tidigare forskning som 

presenteras i studien har varit till hjälp för att belysa det kuratorerna säger.  

 

Storleken på urvalet begränsar studiens användbarhet. Denna studie har inte förutsättningar 

för att kunna framföra någon universell bild av ämnet, detta på grund av att det enbart är sex 

kuratorer som utgör studiens urval. Begränsat med tid har påverkat urvalets spridning och 

variation. En nackdel med studien är att inga demografiska inkluderingkriterier har funnits vid 

rekryteringen. Exempelvis ålder och erfarenhet. Detta skulle kunna haft en påverkan på 

resultatet. Svaren från kuratorerna skulle kunna ha blivit annorlunda. En annan nackdel är att 

kuratorerna endast arbetar i en mellanstor kommun i norra Sverige. Kuratorer i andra 

kommuner i Sverige skulle kunna ha en annan uppfattning om sin yrkesroll. En styrka med 

studiens undersökningsmetod och som även Kvale (1997) menar på är att den kan bidra till 

varierande föreställningar hos individer om det fenomen som undersöks. Nackdelen skulle 

dock kunna vara att intervjupersonerna inte berör samma områden. En fördel med att spela in 

materialet är att intervjuaren kan lägga allt fokus på intervjupersonen under intervjun för att 

sedan kunna gå tillbaka och lyssna på ljudinspelningen och se om det är något som missats 

eller inte lagts tillräckligt med fokus på. Genom att spela in kommer dessutom röstläge, ljud 

som suckar och hummanden samt pauser med, vilket inte går att studera i anteckningar.  

 

7.3.2 Validitet 

Validitet är ett begrepp som används för att beskriva kvalitet i forskning (Bryman, 2011; 

Thornberg & Fejes, 2015). Begreppet handlar om att ta reda på i vilken utsträckning 

forskningen genomförs och om metoderna verkligen syftar till att undersöka det som avses att 

undersöka, det vill säga studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009; Thornberg & Fejes, 

2015). Intern validitet innebär att studien inte är motsägelsefull. Att observationer och 

teoretiska resonemang samt slutsatser inom den studerade kontexten överensstämmer med 

varandra (Svensson, 1996; Bryman, 2011). Då studien avser att undersöka hur kuratorer inom 

hälso- och sjukvård upplever sin yrkesroll, har denna målgrupp varit studiens 

intervjupersoner. Frågorna i intervjuguiden har även utgått från studien syfte. Detta bidrar till 

studiens trovärdighet. Respondentvalidering innebär att intervjupersonerna får ta del studiens 
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resultat för att säkerställa att det överensstämmer med deras erfarenheter och upplevelser 

(Bryman, 2011). I brist på tid har respondentvalidering inte varit möjligt i denna studie. För 

att få fram relevant och nyttig information är intervjuarens beteende en viktig komponent 

(Widerberg, 2002). Innan genomförandet av intervjuerna har författarna läst relevant 

forskning inom det studerade ämnet och fått en viss förförståelse. Författarna har tagit hänsyn 

till detta och försökt motverka att det ska ha haft en påverkan på studiens empiri. Under tiden 

studien genomförts har diskussioner kring egna värderingar och förutfattade meningar förts, 

för att säkerställa att det inte finns en alltför stor påverkan på studiens resultat och slutsatser 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). Detta har även bidragit till en gemensam 

helhetssyn över studiens innehåll.  

 

7.3.3 Reliabilitet  

Reliabilitet beskriver studiens tillförlitlighet. Det vill säga att studiens resultat ska bli liknande 

vid nya genomföranden av studien, oavsett vem som genomför studien. Inom kvalitativ 

forskning är det problematiskt att tillämpa begreppet reliabilitet, det vill säga säkerställa 

studiens tillförlitlighet. Det är problematiskt då det inte finns en absolut bild av hur den 

sociala verkligheten är beskaffad. Eftersom alla sociala situationer inte går att få likadana, blir 

det svårt att få samma resultat vid upprepningar av studien (Bryman, 2011). Det finns många 

olika faktorer som kan påverka studiens resultat. Intervjupersonernas och intervjuarens 

välbefinnande under intervjuerna kan påverka empirin (Svensson, 1996). En fördel med att 

genomföra intervjuerna på deras respektive arbetsplats kan vara både att det ger kuratorerna 

en känsla av trygghet samt att intervjun blir mer avspänd (Rosengren & Arvidsson, 2002). Då 

studiens ämne inte kan ses som särskilt känsligt eller för privat, är det inte troligt att de talat 

osanning under intervjuerna. Att kuratorerna nämnt både positiva och negativa sidor kan 

indikera på detta. De försökte inte försköna bilden av hur det är att vara kurator inom hälso- 

och sjukvård. I forskningsprocessen har alla de faser som ingår genomförts på ett noggrant 

sätt och beskrivits för att i den största utsträckningen som det går, säkerställa att studien är 

tillförlitlig (Bryman, 2011).  

 

7.3.4 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet handlar om i vilken grad resultaten är överförbara. Överförbarhet baseras 

vanligen på att studiens slutsatser ska kunna appliceras på liknande situationer och personer 

som studien ursprungligen avsåg (Svensson, 1996). Det kan vara problematiskt att överföra 

denna studies slutsatser på individer i andra kontexter, då intervjupersonerna inte valts ut 

genom en slump utan utifrån den mån de varit tillgängliga. Detta tillvägagångssätt kan bidra 

till att intervjupersonerna med stor sannolikhet inte kan representera hela yrkeskåren 

(Bryman, 2011). I kvalitativa studier kan det överlag vara svårt att generalisera slutsatserna, 

då varje intervju och individ som intervjuas är unik (Widerberg, 2002). Att resultatet stämmer 

väl överens med tidigare forskning ökar generaliserbarheten (Bryman, 2011).  
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8. Arbetsfördelning 
 

Samtliga avsnitt har skrivits och redigerats gemensamt, vilket bidragit till en 

sammanhängande text och struktur. All litteratur som varit avsedd för studien har lästs av 

båda författarna. Jessica har ansvarat för kontakterna med kuratorerna och Ida har ansvarat för 

kontakten med handledare Hans Löfgren. Under intervjuerna har båda författarna varit aktivt 

deltagande. Författarna har transkriberat tre av de sex inspelade intervjuerna var. Båda 

författarna har gemensamt analyserat det empiriska materialet. Genom hela 

forskningsprocessen har båda författarna varit lika delaktiga. 
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Bilaga 1  
 

 

                                                   Informationsbrev 

 

Hej! Vi är två socionomstudenter från Umeå universitet termin 6 som just nu skriver vår 

kandidatuppsats. Vi är intresserade av att undersöka hur kuratorer inom hälso- och sjukvård 

upplever sin yrkesroll på arbetsplatsen. Vi har tre frågeställningar som vi skulle vilja ha 

besvarade i studien. Dessa handlar om yrkesrollen, samarbetet med andra professioner och 

utvecklingen av en yrkesidentitet.  

 

För att få ihop material till vår studie hade vi tänkt genomföra intervjuer, inom de närmsta 

veckorna, för att få material direkt från den primära källan som vi anser att kuratorer är och 

för att få höra era upplevelser. Vi tänkte därför höra om du skulle vilja och ha möjlighet att 

delta i vår studie? 

 

Intervjuerna kan pågå mellan ca 30–60 min. Du får själv välja vart intervjun ska ske. 

Intervjuerna kan ske på din arbetsplats, på annan önskad plats eller via telefon. Vi är flexibla 

och kan anpassa oss efter dina önskemål.   

 

Vi skulle uppskatta om vi får spela in intervjun då det skulle underlätta för oss i bearbetningen 

av materialet efter avslutad intervju. Det är frivilligt att delta och allt som sägs kommer att 

behandlas konfidentiellt. Personuppgifter kommer att avidentifieras, vilket betyder att det 

endast är vi som vet vilka deltagarna i studien är. Det insamlade materialet kommer endast att 

användas i denna studie. 

 

Vi vore oerhört tacksamma om du skulle vilja och har möjlighet att medverka i studien, det 

skulle underlätta och betyda väldigt mycket för oss! Du får gärna kontakta oss vid 

funderingar!  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Jessica Nilsson och Ida Sköld 
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                                                    Intervjuguide 

 

 

Bakgrund  

1. Är du socionom? 

2. Hur kommer det sig att du valde att bli socionom? 

3. Har du någon vidareutbildning?  

4. Beskriv kort vad du arbetar med/dina arbetsuppgifter? 

 

Tema 1: Yrkesrollen på arbetsplatsen 

• Hur upplever du din yrkesroll?  

• Hur tror du att andra yrkesverksamma ser på din yrkesroll? 

• Vilken status upplever du att kuratorer i vården har? 

 

Tema 2: Samarbete med andra professioner 

• Hur uppfattar du samarbetet med andra professioner i vården? (interprofessionellt 

arbete) 

• Vad har du för förväntningar på dig själv i arbetet? 

• Vilka förväntningar upplever du att andra har på dig i arbetet? 

 

Tema 3: Utvecklingen av en yrkesidentitet 

• Vad är yrkesidentitet för dig? 

• Vilka faktorer tror du påverkar utvecklingen av din yrkesidentitet? 

• Påverkar din personliga identitet din yrkesidentitet? Påverkar din yrkesidentitet din 

personliga identitet? 

• Upplever du att det finns en gemensam yrkesidentitet/gemensamma drag för 

kuratorer? 

 

 

 

 

 


