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Abstract 

Author: Beatrice Eliasson 

Title:  The Medical Social Worker – From Everyone’s Errand Girl to Therapist Receiving 

Referrals? 

Supervisor: Claes Levin 

Assessor: Mats Hilte 

The purpose of this qualitative research was to examine how medical social workers define 

their professional commission and expertise. It also examines whether the idea of their 

professional role is established among other professions within the healthcare system, 

enabling them to gain access to and carry out their professional social work. The empirical 

research, consisting of interviews with 3 medical social workers, 2 physicians and 2 nurses, 

was analyzed from a professional theoretical perspective trough coding. The results showed 

that the medical social workers divide their duties into categories which are given various 

value. The profession requires psychosocial assessments; different types of counseling are 

described as the interesting and desirable aspect of the work while practical issues are 

preferred to be peripheral. As doctors, nurses and psychologists also take part in the 

“counseling territory”, the implications of boundary work were most obvious here. The 

medical social workers made an effort in positioning themselves in this area through further 

education. The development toward counseling emphasized work was supported by the 

physicians who predicted they would have less time for this in the future. The medical social 

workers described their expertise in abstract terms such as ”psychosocial competency” and ”a 

broad set of qualifications” that other professions were lacking. The responses by physicians 

and nurses were not unequivocal describing the work of the medical social workers but rather 

stressed their relieving role and function as well as their applicable/useful further expertise 

within certain areas. In addition to this, it became apparent that there is a general knowledge 

deficiency throughout the healthcare system about the competence of medical social workers. 

This means the medical social workers have been given a unilateral responsibility among 

health workers to become a part of a mutual field of work. 

 

Key words: Medical Social Work, boundary work, profession theory, jurisdiction, 

professional identity.  
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Förord 

Ett stort och innerligt tack till alla Er som ställt upp på att bli intervjuade. Utan Er hade min 

undersökning inte varit möjlig. Tack för att ni tog Er tid och med sådan generositet delade 

med Er av erfarenheter och reflektioner. Likaså vill jag tacka Dig chefskurator, samt mina 

inspirerande och stöttande handledare från kandidatpraktiken, som hjälpt mig komma i 

kontakt med personal att fråga om intervju. Slutligen vill jag tacka Dig Claes, för mycket 

roliga och givande diskussioner, fantastiskt engagemang och inte minst ditt handfasta 

stöttande i perioder av tvivel och kaos... Stort Tack. 
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1. Inledning 

1.2. Problemformulering 

Det professionella sociala arbetet inom hälso- och sjukvården gestaltas av en kurator och 

innebär ett många gånger självständigt arbete som skall utföras på samma, ibland trånga och 

tidsmässigt pressade, arena runt patienten och dennes anhöriga som en rad andra professioner. 

Men till skillnad från övrig sjukvård, har kuratorn inte en given plats i arbetet med 

målgruppen. Där finns ingen självklar ”station” under vårdtillfället/sjukhusvistelsen där 

patienten passerar kuratorn, som då kan ”göra sitt”. När läkaren, som har det yttersta 

patientansvaret, har undersökt och diagnostiserat patienten tar densamme beslut om eventuell 

behandling varefter genomförandet delvis delegeras till sjuksköterskor. Sjuksköterskor i sin 

tur ansvarar bland annat för att patienten ges ordinerad medicinering. De assisterar vid 

operationer, sköter vårdplanering liksom avancerad såromläggning och övervakar patienters 

reaktion på behandling som läkaren ordinerat. Till sin hjälp har sjuksköterskorna 

undersköterskor. Undersköterskorna ansvarar för en del konkret sjukvård men hjälper inte 

minst patienter som ligger på vårdavdelningar med många praktiska bitar som förflyttning 

mellan säng och badrum, hygien, kontakter med anhöriga och servering av patientanpassad 

mat och dryck. 

För kuratorn blir här konstruktivt och fungerande samarbete med övrig sjukvårdspersonal en 

viktig nyckel till både patienterna samt utformandet av den egna yrkesrollen (Lundin et al. 

2009, Thylefors 2007). Samarbetet organiseras inte sällan i team (Kvarnström 2007). Ända 

sedan 1950-talet har forskning och vetenskapliga artiklar dock visat på och diskuterat 

kuratorns roll som tvetydig, och vissa problem det medfört vad det gäller kontroll över sitt 

arbete, status och möjligheter att praktisera den breda kompetens man som kurator har med 

sig från utbildningen (Wong, Chan & Tam 2000). I Sverige är Siv Olssons avhandling, 

Kuratorn förr och nu: Sjukhuskuratorns arbete i ett historiskt perspektiv, ett exempel på detta 

(1999).  

Kuratorn skall verka både som en förlängning av sjukvården och samtidigt som en 

förlängning av professionellt socialt arbete, vilket kan innebära en krock mellan sjukvårdarnas 

perspektiv samt förväntningar på kuratorn och kuratorns bedömning av patientbehov samt 

förväntningar på att få praktisera socialt arbete utifrån socionomens breda utbildning och 

kompetens (Wong et al. 2000). Men exakt vad är det för förväntningar, arbetsuppgifter och 
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kompetens man talar om? Vilka arbetsuppgifter kan man tala om som varande exklusiva för 

kuratorn? Vilka arbetsuppgifter ser kuratorerna som önskvärda och viktiga att få tillgång till?  

Rent organisatoriskt, befinner sig kuratorn i en underordnad ställning och blir därmed 

beroende av att övriga sjukvårdare inkluderar och ställer sig positiva till att kuratorn kliver in 

och blir delaktig. Siv Olsson beskriver detta i sin avhandling som att kuratorns roll och 

funktion redan från början (tidigt 1900-tal) och allt sedan dess handlat om att anpassa sig 

efter andras behov och sjukhusets organisation (1999). Trots anpassning har arbetet för och 

strävan efter statushöjande och yrkesskyddande insatser (eller ansatser?) samtidigt funnits 

som en röd tråd fram till idag. Men Olsson menar som sagt att framgångarna varit mycket 

begränsade och kantats av direkta nederlag. Trots akademisering av utbildningen har i vissa 

avseenden statushöjande effekter låtit vänta på sig (ibid., Wingfors 2004). Återkommande har 

röster höjts om legitimation, men behörighetskommittén, tillsatt på uppdrag av regeringen, 

lämnade så sent som den 13 okt 2010 besked i sitt betänkande om att fullgoda skäl för 

legitimation ej föreligger. Som orsak nämns att kuratorers utbildning, socionomprogrammet, 

inte är tillräckligt väldefinierad och inriktad mot just kuratorsyrket, men återkommande 

nämner man även att det inom hälso- och sjukvården redan finns 21 legitimerade 

yrkesgrupper (SOU 2010:65).  

Professionaliseringen av socialt arbete bör inte ses som ett isolerat skeende bland andra sedan 

länge legitimerade och statusfyllda professioner. Istället är den en del av en världsomfattande 

samhällsutveckling mot vad vissa betecknar ett kunskaps- eller informationssamhälle (Brante 

2009). 1900-talets professionalisering och specialisering inom medicin till exempel, lämnade 

ett hål i läkarnas förmåga till den helhetssyn de själva insåg värdet av, vilket man kan säga 

blev sjukhuskuratorns uppgift att fylla (se inledningen). Och det är just detta, att förändringar 

och specialiseringsutveckling inom en profession lett till uppkomsten av nya eller justeringar i 

närliggande professioner, som den amerikanska sociologen och professionsteoretikern 

Andrew Abbott (1988) menar ligger till grund för vad professioner gör och hur deras 

etablerande gått till. Till skillnad från majoriteten av tidigare professionsteoretiker som 

fokuserat definierandet av begreppet profession och professioners yttre form (exklusivt och 

abstrakt kunnande, egna skolor och grundandet av nationella förbund), struktur (utbildningens 

längd samt eget och för utomstående svårbegripligt språk) eller yrkesskyddande strategiska 

attribut (legitimation) valde istället Abbott att se på innehållet, vad man gör, hur man 

bibehåller respektive söker expandera greppet om sin expertis och yrkesutövning samt 
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slutligen hanterar närliggande professioners försök att invadera. Professioner, menar han, 

utgör tillsammans ett system där den naturliga och på samma gång aldrig upphörande 

konkurrensen mellan professioner utgör systemets inneboende dynamik (Ibid., Brante 2009). I 

uppsatsen som står för dörren ämnar jag undersöka hur kuratorer inom hälso- och sjukvården 

resonerar kring sina arbetsuppgifter samt ser på sina möjligheter till och metoder för att skapa 

sig det kunskapsmonopol eller jurisdiktion Abbott fokuserar i den nyss nämnda 

professionskonkurrensen. Kunskapsmonopol handlar om att som professionens yrkesutövare 

söka monopol, vara experten inom ett visst kunskapsområde. Jurisdiktion rör kontroll över 

arbetsuppgifter samt frågan om vem som ska göra vad. Konkurrens om expertrollen eller 

arbetsuppgifter, liksom strävan efter kunskapsmonopol som ger status visar sig dagligen 

genom gränsarbete. Enkelt uttryckt handlar det om att sätta gränser, söka status och en positiv 

professionell identitet och det är något alla yrkesutövare gör (Liljegren 2008a). 

1.3. Syfte och frågeställning 

Syftet med mitt arbete är för det första att utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv 

undersöka hur kuratorer inom hälso- och sjukvården definierar sitt professionella uppdrag 

samt sin expertis i förhållande till andra yrkeskategorier. För det andra är syftet att undersöka 

huruvida kuratorernas idé om deras yrkesutövning och roll är förankrad bland andra 

professioner som är viktiga för kuratorns möjlighet att komma intill och bedriva professionellt 

socialt arbete. Vilka dilemman för kuratorns yrkesutövande går att urskilja? 

 Vad gör sjukhuskuratorerna och hur tänker de kring det? 

 Vad består sjukhuskuratorns expertis av?  

 Vilka gränsytor kan finnas mellan kuratorn och andra professioner? 

 Hur ser andra professioner inom hälso- och sjukvård på kuratorsprofessionen, rollen, 

kompetensen och yrkesutövandet? 

 Vilka strategier används av kuratorerna för att kunna utöva sin profession?  

1.4. Begreppsförtydligande 

Kurator – Socionomutbildade kuratorer återfinns inte endast inom sjukvården utan även inom 

till exempel skolor och går då under benämningen kurator eller skolkurator. Denna 
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undersökning rör dock uteslutande kuratorer inom den somatiska (kroppsliga) hälso- och 

sjukvården och således används yrkestiteln kurator som beteckning på kuratorer inom hälso- 

och sjukvården, inget annat.  

Profession – Begreppet används, om inget annat anges, synonymt med ”yrkesgrupp” och 

”yrkeskår” men innebär ingen koppling till någon professionsteoretikers definition annan än 

Abbotts beskrivning av professioner som problemlösande. 

2. Metod 

Då syftet med undersökningen var att höra kuratorerna resonera om sin yrkesroll och 

profession i förhållande till andra yrkeskategorier som kuratorn har nära och nödvändigt 

samarbete med, blev undersökningsmetoden jag valde kvalitativ med en subjektivistiskt 

ansats (Aspers 2007). Att jag väljer att beskriva metoden som subjektivistisk kan ifrågasättas. 

Jag hade ju redan valt teori för analysen av data och, redan nämnda begrepp, gränsarbete och 

jurisdiktion styrde till viss del innehållet i min intervjuguide. Men det var fortfarande 

kuratorernas uppfattningar och tankar som var avgörande för min förståelse av vad begreppen 

rymmer och har för betydelse. Därav ordvalet (ibid.). Intervjuerna var tematiserat 

semistrukturerade, vilket innebär specificerade frågor med större öppenhet än vad 

standardiserade frågor erbjuder (May 2010). Valet präglas av en vilja att undersöka vissa 

delar och aspekter av kuratorsyrket ur ett på förhand givet perspektiv, nämligen det 

professionsteoretiska. Sökte samtidigt lämna det öppet för informanterna att själva ta upp och 

komma in på reflektioner över sin/kuratorns yrkesroll och praktiserandet av professionellt 

socialt arbete. Innehållet, vad informanterna skulle svara, betona och hur de skulle välja att 

beskriva och resonera kring dessa delar önskade jag minimalt präglade av min förförståelse 

(läs mer i följande stycke) vilket strukturerade intervjuer med slutna frågor istället bäddar för 

(Aspers 2007, May 2001). 

2.1. Varför kvalitativ metod? 

Valet av kvalitativ metod berodde främst på att fokus i undersökningen ligger på att höra hur 

kuratorer, läkare och sjuksköterskor resonerar kring och beskriver kuratorns jurisdiktion samt 

gränsarbete. Metoden präglas av stor tidsåtgång, flerfaldiga analyssvårigheter och ökad 

påverkan från intervjuaren men då jag inte var så intresserad av generella tendenser som av de 

subjektiva skildringarna av den eventuella komplexiteten, kommen av att vara en förlängning 
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av socialt arbete likaväl som en förlängning av den medicinska vården, blev metodvalet det 

enda adekvata (Levin 2008, Wong et al 2000). Jag ämnade ta reda på hur kuratorerna själva 

väljer att definiera alternativt beskriva sitt ”professionella territorium”. Genom intervjuer med 

andra yrkeskategorier viktiga för kuratorns deltagande i klinikverksamheten och i 

patientkontakt ämnade jag undersöka om kuratorernas definition var förenlig med, eller 

speglade, de andra professionsrepresentanternas bild och förväntningar på yrkesrollen. Vilka 

begrepp används återkommande som stöd för sitt resonemang (May 2001)? Det hade varit 

mycket intressant att inkludera en större (rent populationsmässigt) enkätundersökning med 

standardiserade frågor om t.ex. exakta arbetsuppgifter som ryms inom begreppet 

”psykosocialt arbete” och sedan se hur detta fördelas och/eller gemensamt delas av kuratorn, 

läkare, sjuksköterskor, eventuell psykolog, arbetsterapeuter och undersköterskor inom 

klinikens multiprofessionella team (Wong et al. 2000). Även ur detta skulle det enligt min 

mening kunna gå att dra vissa slutsatser om kuratorns jurisdiktion samt gränsarbete. Men med 

hänvisning till begränsad tid lämnar jag det vid att var en kittlande idé. 

2.2. Metodens förtjänster och begränsningar 

Som alltid, är risken med kvalitativ metod och ett litet antal intervjuer att de inte kan sägas 

representera alla eller de flesta kuratorers, läkares eller sjuksköterskors uppfattning, 

erfarenheter förväntningar osv. Likaså blir min roll (som fysiskt närvarande intervjuare) i 

undersökningen tydligare än vid enkätundersökning. Resultatet av intervjuerna och deras 

innehåll påverkas av mina frågor, mina följdfrågor och min förmåga att skapa kontakt och en 

tillräcklig grad av förtroende så att informanterna skall känna en mening med att svara, vilja 

svara utförligt och ärligt. Det är även omöjligt att veta till vilken grad det påverkat läkarna och 

sjuksköterskorna att jag som intervjuare själv går under titeln socionomstuderande och frågar 

dem om deras syn på och tankar om kuratorer. Detta blev extra tydligt då en av 

sjuksköterskorna flera gånger sade ”ni” när hon talade generellt om kuratorer. Var de 

bekväma nog att vara lika ”frispråkiga” inför mig som om det varit en kollega till dem som 

ställt frågorna? Var de extra snälla mot mig eller kan de ha upplevt mina frågor så pass 

provocerande eller ovidkommande att frustration, riktad mot mig, färgat deras svar och 

åsikter? Likaså är det utifrån min förförståelse som intervjuguiden ställs upp.  

Min kandidatpraktik ägde rum under vårterminen 2010. Den delades mellan två kliniker och 

deras respektive sjukhuskurator. Under sommaren kom jag att vikariera för ytterligare fyra 
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sjukhuskuratorer. Jag har sett variationer mellan kliniker och kuratorers personliga tolkning 

av sin roll. Men detta under en mycket kort tid. Jag har stött på hinder och upplevt oklarheter 

kring vad som ingår i kuratorns arbete men kan inte svara på hur mycket av detta som kan 

förklaras av att yrkeserfarenheten var något helt nytt, mycket tidsbegränsad samt att jag aldrig 

var en ”ordinarie” personal. I vilket fall är där är mycket, mycket jag inte vet. Men antagandet 

att det rimligt att reflektera över hur mycket medkonstruktör av informanternas verklighet jag 

blir kvarstår (Aspers 2007).  

Vidare innebär intervjuerna som alltid en maktobalans där jag frågar och informanten svarar. 

Här förs således inget samtal på ”lika villkor” (ibid., Lantz 2007). För att de intervjuade skulle 

bli minimalt störda i sina arbeten samt för att de så långt som möjligt skulle känna sig 

bekväma och ”hemma” i situationen genomfördes samtliga intervjuer på informanternas 

respektive arbetsplats, dvs. deras eget kontor eller ett samtalsrum de själva utsett. Det var 

även en fråga om tidseffektivitet. Bland metodens absoluta fördelar bör dock slutligen nämnas 

att möjligheten att ställa följfrågor och fråga om innebär att kunskapen snabbt kan breddas 

och fördjupas liksom att risken för missförstånd minskar. 

2.3. Metodens tillförlitlighet (validitet/reliabilitet) 

Begreppen validitet och reliabilitet hör främst hemma i den kvantitativa forskningen där 

analyser sker utifrån surveyundersökningar och statistik (May 2001). Men med mål om att 

öka reliabiliteten spelade jag in intervjuerna på band för att därefter transkribera hela 

intervjun. Efter transkribering analyserade jag materialet med hjälp av kodning i två 

omgångar. Tyvärr skedde det vid en av intervjuerna ett tekniskt missöde och halva intervjun 

föll bort (därmed insåg jag värdet av att granska även teknikens tillförlitlighet!). Här valde jag 

att enbart använda det inspelade materialet. Ingen av informanterna motsatte sig att 

intervjuerna bandades. Vidare är frågan om reliabilitet och validitet relevant när det gäller 

informanternas beskrivning av sin situation och hur de arbetar. Informanterna kan oavsett 

forskningsmetod välja att svara ärligt, förskönande eller överdriva brister samt det som inte 

fungerar (Lundström 2008). Om jag hade valt observationer som metod för min 

undersökning, hade jag då funnit bevis för eller uppfattat informanternas inställning, idé om 

yrkesrollen, gränsarbete på samma vis som de själva beskriver? Det är inte troligt, och häri 

ligger en i vissa fall relevant kritik mot användandet av intervjuer, eller självrapporterande 

data, som underlag för en analys med anspråk på vetenskaplighet. Nämligen att de subjektiva 
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utsagorna hindrar eller i alla fall försvårar möjligheterna till någon form av objektiva 

slutsatser (Lantz 2007). Men målet har här inte varit att ta reda på om professioner inom 

hälso- och sjukvården uppfattar kuratorns roll rätt eller fel. Inte heller var det att avgöra om 

kuratorns utsagor kvalificerar yrkeskåren till att anses vara en profession, eller om den samme 

tagit på sig rätt eller fel arbetsuppgifter. Det är informanternas subjektiva resonemang och 

beskrivningar som är själva poängen. Därmed blir gissande eller bevisföring kring sant och 

falskt inte det relevanta för studiens resultat (Liljegren 2008b). Önskan om att höra subjektiva 

beskrivningar istället för professionsstrategiska presentationer utifrån ett ideal präglade även 

utformningen av intervjuguiden (se bilaga 2). En av informanterna påpekade att ”om du hade 

hållit den här intervjun för några år sedan hade det nog låtit annorlunda” och syftade på 

konsekvenserna av en pågående omorganisering. Har under arbetets gång flera gånger frågat 

mig om min förmåga till närvaro varit tillräcklig och om den direkta responsen på tidigare 

svar, mitt engagemang, gjort det svårare eller lättare för informanterna att redogöra och 

berätta på ett självständigt och verklighetsnära vis. 

2.4. Informanterna 

För att få tag på informanter, 3 kuratorer, 2 läkare samt 2 sjuksköterskor, tog jag kontakt med 

chefskuratorn vid ett sjukhus. Med dennes hjälp mejlades min förfrågan om intervju ut till 

kuratorer som fyllde mitt enda krav. Kravet omfattade samtliga informanter och innebar att de 

skulle ha arbetat minst tio år under sin nuvarande yrkestitel. Kontakt med läkare och 

sjuksköterskor fick jag genom att kontakta mina handledare från praktiktiden. Jag fick namn 

på några läkare och sjuksköterskor som jag sedan själv kontaktade via mejl (se bilaga 1). Väl 

vid intervjun visade det sig att en av informanterna enbart arbetat 3 år, en annan 9 år. Pga. 

tidsbrist valde jag att ta med dessa intervjuer istället för att försöka ordna nya.  

Tiden som socionomkandidat delades som sagt mellan två kuratorer som var mina handledare. 

Det hade varit enkelt (inbillar jag mig!) att via mina kuratorskontakter från praktik och 

sommarvikariat samla tilltänkt antal kuratorer att intervjua, men jag anade att min redan 

etablerade relation till dem skulle påverka svaren, resultatet av intervjun likväl min analys. 

Därför togs beslut om att i första hand intervjua kuratorer jag inte ”haft särskilt mycket/något 

med att göra” tidigare. Jag gjorde med andra ord ett strategiskt urval (May 2001).  

Det strategiska urvalet rörde även valet att enbart vända mig till kuratorer, läkare och 

sjuksköterskor verksamma på sjukhus (till skillnad från vårdcentraler (VC)) och inom den 
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somatiska sjukvården (till skillnad från den psykiatriska). Organisationen och vissa 

arbetsvillkor skiljer sig från de som arbetar på VC respektive inom psykiatrin. Jag sökte med 

andra ord så långt som möjligt få resultatet av respektive intervju att bli att jämförbart med de 

andra (ibid.). På en punkt kan detta ifrågasättas, nämligen mitt val att få spridning av 

klinikrepresentanter, snarare än samla representanter från samtliga 3 professioner från samma 

klinik. Motivet till detta bottnade dels i en tidsbegränsning som gjorde att jag så snart som 

möjligt behövde få tag på önskat antal informanter och ju fler kliniker jag vände mig till desto 

större chans att snart få tag på personer, villiga att ställa upp. Dels var motivet även av etisk 

karaktär vilket jag förklarar i följande avsnitt, etiska överväganden.  

3. Etiska överväganden 

Som blivande c-uppsatsskribent kan det känns aningen pretentiöst att tala om sig själv i 

termer av forskare. Dock är det forskarens roll jag för tillfället kliver in i (även om jag inte 

upphör att vara och identifiera mig med rollen som socionomstudent) och bör därför ta 

tillhörande etiska överväganden på allvar. Begreppet hederlighet (Gustavsson, Hermerén & 

Peterson 2005) ringar in och belyser att det både rör sig om en medveten strategi forskaren 

har att förhålla sig till men att det samtidigt rör sig om normala värderingar och 

förhållningssätt som finns i övriga samhället. Som exempel på detta bör nämnas att stor vikt 

lades vid informanternas utsagor och att där jag varit osäker på mening eller betydelse, frågat 

om, försäkrat mig om att jag hört eller förstått rätt. Jag såg också till att inte intervjua läkare 

och sjuksköterskor på samma klinik som kuratorn. Motivet var att å deras, likväl som mina, 

vägnar undvika en stämning av att man satt och pratade om varandra, med mig. Ett annat 

återkommande begrepp beträffande etik är öppenhet eller information (ibid). Således 

berättade jag för informanterna om vad min uppsats hade för ingång, min avidentifiering av 

dem liksom deras arbetsplats och svarade på frågor om hur många jag skulle intervjua (se 

problemformulering och bilaga 1) (May 2001). Samtliga kuratorer frågade innan intervjun 

startade om min erfarenhet av yrket så när intervjun började visste de att jag gjort min 

kandidatpraktik samt sommarjobbat som sjukhuskurator. Både innan och efter intervjuerna 

gav jag dem möjlighet att ställa frågor till mig. Mitt mål var även att inkludera relevant 

vetenskapligt material som ifrågasätter min tolkning samt låta motstridiga svar bland 

informanterna komma till tals på samma villkor i min analys (Gustavsson et al. 2005). Genom 

semistrukturerade intervjuer gavs informanterna möjlighet att reflektera friare i förhållande 
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till mina intervjufrågor då frågor med svarsalternativ styr och påtagligt begränsar 

överraskande information (Andersson & Swärd 2008). Inga brukare intervjuades. 

4. Litteratursök  

Inför uppsatsskrivandet och till min hjälp vid analyserandet av data har jag haft stor nytta av 

Andrew Abbott professionsteoretiska verk The System of Professions (1988), artiklar och 

bokkapitel författade av Thomas Brante samt Anders Liljegrens avhandling från 2008 

Professionellt gränsarbete – socionomexemplet. Boktips har duggat generöst från min 

handledare. Insikter om kuratorsyrket, dess historia och villkor, har även vunnits genom bl.a. 

Siv Olssons avhandling Kuratorn förr och nu – sjukhuskuratorns arbete i ett historiskt 

perspektiv (1999) samt boken Kurator inom hälso- och sjukvård (Lundin et al. 2009). 

Vetenskapliga artiklar fann jag via sökord som ”medical (resp. clinical) social worker”, 

”social work” ”health care organization” och ”profession theory” på ELIN@Lund och 

LibHub, samt genom att läsa referenslistorna i nyss nämnda böcker och artiklar samt i 

studentuppsatser i ämnet . 

5. Bakgrund 

Innan jag presenterar teorierna vill jag ge en kort historisk bakgrund till kuratorsyrket.  

Det professionella sociala arbetet inom hälso- och sjukvården utförs som sagt av kuratorer. 

Enligt uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (2010), SKL, var i november 2009 ca 

4000 socionomer anställda som kuratorer inom Sveriges landsting. Beträffande den 

professionella sfären är yrket kvinnodominerat.  

Kuratorsyrket tillskrivs ta sin början i USA kring förra sekelskiftet. En doktor tillika professor 

vid Harvard Medical School, Richard Cabot, verksam vid ett sjukhus i Boston, Massachusetts, 

såg ett samband mellan sjukdom och patienters sociala situation. Han lyckades samla in 

tillräckligt med pengar för att 1905 anställa 14 personer till den nyinrättade avdelningen på 

sjukhuset, The Social Corner. Deras uppdrag bestod i att bidra till diagnos och behandling, 

erbjuda information till patienter likväl att genom kontakt med patienterna, ta reda på faktorer 

som ansågs öka sjukligheten och rapportera tillbaka till relevanta myndigheter och på så sätt 

arbeta för nödvändiga förändringar på samhällsnivå. I Sverige påbörjade kuratorsyrkets sin 

etablering inom sjukvården långt innan man här grundat Socialinstitut, sedermera 
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förstatligade Socialhögskolor och innan benämningen Socionomexamen, som kom 1950, 

klubbats igenom som varande kuratorns grundutbildning (Lundin et al. 2009). Man brukar 

nämna slöjdlärarinnan Gertrud Rodhe som den första kuratorn och hon anställdes redan 1914 

efter att professorn Olof Kinberg och journalisten Else Kleen varit starkt pådrivande i frågan. 

Rodhe kom att arbeta med sinnessjuka i Stockholm, både de som var inlagda/inskrivna på 

sjukhusen och de nyligen utskrivna, och anställdes för att utreda patienternas sociala och 

ekonomiska situation. Hon var tänkt som ett stöd för patienterna att få sina rättigheter och 

intressen tillgodosedda. Inom den somatiska, dvs. kroppsliga, sjukvården anställdes den första 

kuratorn, sjuksköterskan Jane Norén, år 1920 (ibid.). Till en början hade många av 

kuratorerna utbildning i form av sjuksköterskeutbildning men i takt med professionaliseringen 

av socialt arbete efterfrågades utbildning även vid socialinstitutet och 1935 erbjöds den första 

formella utbildningen riktad mot kuratorsyrket, en kombinerad sjuksköterske- och 

socionomutbildning (Olsson 1999). 1977 knöts Socialhögskolan till universiteten genom den 

omfattande högskolereformen samma år. Socionomutbildningen är idag en renodlad 

grundutbildning i socialt arbete och något som krävs för att kunna bli anställd som kurator 

inom den somatiska sjukvården (Svensk Kuratorsförening 2010, Fransson & Jonnergård 

2009). 

6. Professionsteori 

Jag har valt att utgå från ett professionsteoretiskt perspektiv. Begreppet professionsteori bör 

enligt min mening ses som ett samlingsbegrepp då teorin rymmer en rad olika perspektiv på 

professioner som ämne för forskning. Dess akademiska hemvist är sociologi och under olika 

tidsepoker har tyngdpunkt och fokus skiftat. Andrew Abbott (1988) pekar ut de bägge 

engelsmännen Carr-Saunders och Wilson som de första att bidra med ett professionsteoretiskt 

verk. Året var 1934 och bokens namn The Professions. Professioner, som i liten skala börjat 

dyka upp under 1800-talets slut, ansågs vid denna tid fortfarande vara ett relativt nytt 

fenomen. Carr-Saunders och Wilson gav en historisk bakgrund till de grupper de ansåg kunde 

betecknas som professioner och kategoriserade dem som etablerade (t.ex. läkare), nya, semi- 

och would be- professioner. På grund av att de ansåg att yrkesutövarnas autonomi var 

bristfällig, gick socialt arbete under beteckningen semiprofession (Abbott 1988, Liljegren 

2008a, Olsson 1999). Under denna och en lång tid framöver stod definitionen av begreppet 

profession i centrum. Syftet var inte minst att exkludera icke kvalificerade arbeten och höja 
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statusen hos de mer exklusiva professionerna med följden att en rad olika forskare 

omarbetade definitionerna för att dels kunna inkludera den egna yrkesgruppen så att den av 

omvärlden skulle legitimeras som profession, dels för att hålla andra, inte sällan 

konkurrerande yrkesgrupper nere (Abbott 1988). Strukturfunktionalisten Talcott Parson hör 

till en av de mest tongivande teoretikerna i efterkrigstidens USA och beskrev professionernas 

funktion som varande samhällets spjutspetsar, där professionsutövningen präglas av 

neutralitet och att alla behandlas lika (Brante 2009, Selander 1989). Geoffrey Millerson med 

sin studie The Qualifying Associations: A Study in Professionalization (1964) fick även han 

stor genomslagskraft beträffande definierandet av professionsbegreppet. Till de viktigaste 

inslagen för kvalificering stod kompetens genom en formell högre utbildning och examen, en 

relativt tydlig yrkesidentitet, dvs. ett vi- skap med professionskollegorna, en utarbetad etisk 

kod som garant för yrkesintegriteten samt det altruistiska inslaget, att osjälviskt verka till 

nytta för samhället och dess medlemmar (Brante 2009).  

I kölvattnet av 1960-talets akademisering av många utbildningar såg en professionsteoretiskt 

riktning, den så kallade nymarxianismen, på professioner och den drastiska ökningen av dem 

som en ny klass i samhällets mellanskikt. Alvin Gouldner räknas till denna riktning och han 

menade att den nya klassen utmärktes genom sina ledande roller inom välfärdsstaten samt 

genom en auktoritet som vilade på argument, förnuft och kunskap istället för på statlig 

legitimation (Brante 1989, 2009).  

Under 1970-talet höjdes kritik mot den påstådda altruismen. En av de namnkunnigaste 

teoretikerna för denna tid, Magali Sarfatti Larson lyfte istället fram maktprocesser, 

egenintresset och professioners försök att kontrollera sitt expertisområde genom 

stängningsprocesser, som typiska element i professioner samt vid bildandet av dem (Abbott 

1988, Brante 2009, Larson 1978). Genom sitt intresse för dessa områden menar många att 

Sarfatti Larson hör hemma i nyweberianismen, den professionsteoretiska riktningen som med 

Weber som utgångspunkt ser makt som samhällets drivkraft (Brante 2009, Torstendahl 1989). 

Professionsteori rymmer således även professionalisering, hur yrkesutövare strategisk arbetat 

för att med tiden uppfylla kriterierna samt stänga ute konkurrenter. Detta, t.ex. genom 

legitimation som är en mycket utbredd företeelse inom hälso- och sjukvård (SOU 2010, s.65).  

Efter ”historiska faser” där professioner först beskrivits som drivna av altruism sedermera av 

egenintressen och kontrollmekanismer menar Dellgran och Höjer (2000) att det idag råder en 
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mer realistisk syn på professioner. Professioner bevakar i varierande grad egna och andras 

intressen (Liljegren 2008a). 

Istället för att putsa på ännu en ”slutgiltig” definition av begreppet profession eller ta ställning 

för om vissa arbeten kan anses vara professioner eller inte väljer Abbott på 1980-talet att titta 

på vad professioner gör. Svaret som gavs var i professionsteoretiska sammanhang inte helt 

nytt men hölls kort och fick en ny central plats: De löser mänskliga problem (Abbott 1988, 

Torstendahl 1989). Problemens natur varierar och kan bland annat vara individuella, som med 

sjukdom, de kan vara störande eller oönskade som vandalism eller klimat som gör det svårt att 

hålla sig varm och det kan vara kreativa problem som skall lösas, som till exempel vid 

designandet av en byggnad (Abbott 1988). På samma sätt är villkoren för att kunna lösa 

problemen, professionsutövandet, skiftande. Den objektiva basen för villkoren, menar Abbott, 

rör t.ex. teknik, organisation och individers fysiska och psykologiska tillstånd, något som inte 

låter sig påverkas nämnvärt av enstaka individer. Däremot kan förändringar i den objektiva 

basen påverka professionen. Brante går ett steg vidare och klassificerar professioner utifrån de 

objektiva villkoren (1989). Villkoren som rör den subjektiva sidan av problemlösningen 

består i frågan om vem som äger utrymme att med autonomi definiera problemet, 

utreda/resonera kring, diagnostisera och behandla problemet. De här subjektiva villkoren för 

problemlösandet är mer präglade av vad de enskilda yrkesutövarna gör och hur väl de lyckas 

förmedla sin kompetens och lämplighet att lösa ett problem. Det räcker därmed inte alla 

gånger, menar Abbott, att man har en viss yrkestitel eller är legitimerad (1988). Kontrollen 

över problemlösningen eller vad vi vanliga dödliga kallar arbetsuppgifter går i sammanhanget 

under begreppet jurisdiktion. Eller som Abbott själv uttrycker det:”In the workplace, 

jurisdiction is a simple claim to control certain kinds of work” (1988, s.64). Jurisdiktion 

handlar både om att tillskansa sig kontroll över önskade arbetsuppgifter och dumpa oönskade 

samt frågan om vem som ska göra vad, något som kan beskrivas i termer av att lägga beslag 

på ett önskvärt territorium. Med metaforen av jurisdiktion som varande ett territorium blir 

innebörden i begreppet gränsarbete också tydlig. Det handlar om hur professioner försvarar 

och argumenterar för skapandet respektive bevarandet av just jurisdiktion gentemot andra 

(Liljegren 2008b).  

En i sammanhanget viktig kritik mot professionsteori har framförts av den norska sociologen 

Rannveig Dahle (2008) och den svenska sociologen Inga Hellberg (1989) som menar att den 

är könsblind och helt saknar den viktiga dimensionen av professioner och 
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professionaliseringssträvanden som rör könsordning. Kritik riktas även mot att det i 

professionsstudier nedvärderar yrkesutövares erfarenhet och kommunikativa färdigheter, att 

det görs en icke adekvat skillnad mellan erfarenheter och kunskap (Dahle 2008).  

7. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras en diskussion om, samt ett urval av, tidigare forskning relevant 

för studien som föreligger.  

Efter genomförda efterforskningar med syfte att dels få en överblick över det aktuella 

forskningsläget som rör kuratorsyrket ur ett professionsteoretiskt perspektiv, dels att hitta 

studier som rör kuratorns expertis och det professionella uppdragets innehåll blir jag tvungen 

att instämma med Dellgran och Höjer (2000) om att forskningsområdet är eftersatt. Ofta ingår 

kuratorer i studier och forskning som rör socionomer eller tvärprofessionella team inom t.ex. 

vården (Kvarnström 2007, Wingfors 2004, Svensson, Johansson & Laanemets 2008) men 

sällan ges tydliga besked om vilka studie- eller forskningsresultat som gäller just för kuratorer 

inom hälso- och sjukvården. Socionomer eller vårdteam behandlas då som homogena grupper. 

I facktidskriften Socionomens andra forskningssupplement år 2008 kartlades de 

”avhandlingar som skrivits inom ämnesorådet psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård” 

(Socionomen 2008, s.15). Av de 74 avhandlingar man fann var de flesta knutna till medicinsk 

fakultet, vilket blir intressant i sammanhanget då frågan väcks om var sjukhuskuratorer mest 

hämtar stöd för sin professionella identitet eller hemvist. Är det i det sociala eller det 

medicinska? Endast 6 avhandlingar rör det psykosociala arbetets organisering och utgår inte 

enbart från hälso- och sjukvården utan även kommuners arbete med äldre och 

funktionshindrade (ibid). En av dessa och ett forskningsmässigt undantag är Siv Olssons 

avhandling från 1999 som explicit rör kuratorer. 

Siv Olsson skriver om hur kuratorsyrket tog form på initiativ från läkare, hur yrkeskårens 

arbete för professionalisering sett ut samt vilka arbetsuppgifter som under olika tider stått i 

fokus för kuratorernas professionella uppdrag. Studien, med ett historiskt tidsspann som 

sträcker sig från 1900-1990, rör i första hand Sverige men hon ger professionens tillblivelse 

en internationell bakgrund (1850-1939) och jämför det sociala arbetet inom sjukvård med 

England, USA och Tyskland. Genom att dela in åren som hennes forskning gäller i 3 
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”tidsavsnitt” görs en jämförande analys utifrån teman som ”arbetsuppgifter, 

sjukhuskuratorerna psykiska revir och sociala position” (Olsson 1999).  

Olsson menar att arbetsuppgifterna för kuratorer inom den somatiska sjukvården gått från att 

fungera förmedlande runt patienten till att idag ha mer fokus på information, rådgivning och 

motivationsarbete (ibid.).  

Avhandlingen har en tydlig professionsteoretisk ansats och beskriver förändringar beträffande 

yrkesgruppens arbetsuppgifter och egna fokus. Detta, i förhållande till deras 

professionaliseringsambitioner samt deras använda verktyg i kampen för, i tidigt skede, 

bevarandet av status och allteftersom nya professioner tillkommit och intensifierat 

konkurrans, högre status.  Begrepp som revir, status, social position, kompetensvidgning och 

konkurrans är återkommande och blir i det närmaste mätinstrument för om professionen ska 

kunna anses vara lyckad eller över huvud taget fylla en funktion. Begreppen speglar även 

hennes mening att yrkeskåren under hela sin existens bedrivit en stadig 

professionaliseringsoffensiv. Något som inte minst visat sig genom återkommande försök att 

beviljas legitimation. Att kuratorerna inte lyckats genomdriva detta beror enligt Olsson på att 

många av arbetsuppgifterna är svårdefinierade och kuratorerna kan anses utbytbara genom att 

flera andra professioner kan gå samman och utföra det kuratorn gör. Utvecklingen av 

professionen som allt mer individterapeutiskt inriktad ser hon som mycket problematisk, dels 

för patienten vars problem riskerar att psykologiseras på bekostnad av helhetssynen, dels för 

kuratorerna själva som överger den unika kompetensen i sammanhanget, dvs. det sociala. 

Tydlig definition av ”det sociala” ges inte. I det stora hela är resultaten Olsson redovisar 

nedslående och hon menar att sjukhuskuratorernas sociala position, status och revir 

genomgående försämrats sedan professionens första decennier. Detta beskrivs med hjälp av 

den otvetydiga metaforen med kuratorn som en dalande stjärna (ibid.).  

Även Stina Wingfors avhandling Socionomyrkets professionalisering från 2004 utgår från ett 

professionsteoretiskt perspektiv. Via en historisk tillbakablick och studie av dokument och 

skrivelser analyseras socionomers professionalisering utifrån SSR’s arbete med att få 

Socialstyrelsen att bevilja socionomer legitimation. SSR har speciellt lyft fram 

landstingsanställda kuratorer som en grupp socionomer man menat har tydligast diskretion, 

dvs. handlingsutrymme. Wingfors menar att SSR begått två slags misstag i argumenterandet 

för att få statlig legitimation. För det första pekar hon på omedvetenhet alternativt arrogans i 
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förbundets sätt att svara på Socialstyrelsens krav beträffande legitimation och för det andra 

har SSR i sin argumentation för en generell legitimering för socionomer återkommande 

endast hänvisat till enskilda socionomgruppers yrkesinnehåll (främst kuratorer inom hälso- 

och sjukvård). 

Andreas Liljegren (2008a) har i sin avhandling, Professionells gränsarbete – 

socionomexemplet, sökt konkretisera socionomers gränsarbete och anspråk på kontroll, dvs. 

möjligheten att styra de arbetsuppgifter som yrkesutövare strävar efter. Kontroll går i 

professionsteoretiska sammanhang under benämningen jurisdiktion och då socionomer saknar 

samhällelig sanktion i form av legitimation ges deras språkliga kontrollmekanismer en 

viktigare roll. Liljegren väljer i sin studie att utgå från ett aktörsperspektiv och i fokus står 

dels hur socionomer ”genom språket gör anspråk på ett professionellt territorium”, dels ”den 

interna konkurrensen mellan intraprofessionella grupper” (Ibid., s. 9).  Avhandlingen består 

av 4 artiklar samt en introduktion. 

År 2000 doktorerade Peter Dellgran och Staffan Höjer i Socialt arbete med sin avhandling 

Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete. Avhandlingen 

handlar om kunskapsutvecklingen och kunskapsproduktionen i Socialt arbete och de 

fokuserar särskilt relationerna, med dess inneboende dynamik, mellan socionomutbildningen, 

forskning samt praktiserandet av socialt arbete. Avhandlingen är i sammanhanget intressant ur 

kanske framför allt två aspekter. För det första visar Dellgran och Höjer att forskning inom 

socialt arbete kommit att specialiseras och smalnat av i förhållande till ämnets och 

praktiserandets bredd. Något de menar kan komma att påverka utbildningsinnehållet samt 

lämna grupper av yrkesutövande socionomer utan en vetenskaplig, teoretisk kunskapsbas. De 

identifierar flera områden av socialt arbete som forskningsmässigt eftersatta och pekar då ut 

socialt arbete inom hälso- och sjukvården som ett exempel. För det andra visar deras studie att 

som ett led i professionalisering av utbildningen, forskningsämnet samt professionsutövandet 

betonas behandlingsorienterat individ- och familjearbete snarare än kunskap om brukarnas 

faktiska situation ur ett strukturellt perspektiv. Dellgran och Höjer menar att utvecklingen 

bottnar i professionsutövarnas behov av metoder väl förankrade i vetenskaplighet men de 

lyfter även fram det väl utbredda intresset för psykologi bland studenter på grund- och 

magisterutbildningen som orsak till utvecklingen (Dellgran & Höjer 2000). 
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Professionsforskaren Thomas Brante (2009) menar att definitionsfrågan ånyo trätt fram inom 

professionsforskningen men egenintresse, altruism och ”krav på” professionella 

organisationer finns inte längre med. Han lyfter fram en definition av Eliot Friedson och en av 

Burrage, Jarausch och Siegrist där större fokus läggs på allmänhetens erkännande av 

professionens kunskaper, dvs. en professionell design som väcker allmänt förtroende i 

samhället (Ibid.). Likaså betonas kontroll, autonomi och kunskap som är exklusiv och 

djupgående. I Brantes egen definition av professioner återfinns betoningen på allmänhetens 

erkännande av professionens kunskapssystem där handlingarna på liknande vis skall uppfattas 

vara ”svåra, skickliga och värdefulla” (ibid., s.28)    

8. Resultat och analys 

Nedan följer resultat och analys av data, vilka redovisas i fyra avsnitt under varsitt tema. De 

fyra temana sammanfattar resultaten av intervjuundersökningen och har analyserats utifrån ett 

professionsteoretiskt perspektiv. Som alltid vid analys av data finns där ett mått av 

subjektivitet i utläsandet av det insamlade materialet, men efter två omgångar av analys med 

hjälp av kodning anser jag mig ha gott stöd för de teman jag valt. De teman som 

utkristalliserat sig är kuratorsarbetets kategorier och värde, därefter samtal och pratet om 

expertis samt professionsstrategier, vilka presenteras närmre under respektive rubrik.  

Informanterna liksom deras specifika arbetsplats, dvs. klinik, har avidentifierats. Jag har gett 

dem fingerade namn och nöjer mig med att avslöja deras professionstillhörighet. Namnen är 

tänkta att göra det lättare för läsaren att komma ihåg personernas yrkestillhörighet genom att 

kuratorernas namn börjar med ”k-ljud”, läkarnas med ”l-ljud” och sjuksköterskornas med ”s-

ljud”.  

Jag har valt att kursivera samtliga stycken, fraser, begrepp och uttryck som är citat. På vissa 

ställen i använda citat dyker det upp tre punkter i rad, […]. Det signalerar pauser eller små 

korta uppehåll i informantens berättande, inte att något de sagt tagits bort. Text i citaten som 

står inom [dessa tecken] markerar min omskrivning av informantens utsaga som jag ansett mig 

vara tvungen att censurera för inte avslöja informantens specifika kliniktillhörighet. 
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8.1. Kuratorsarbetets kategorier och värde 

I detta första tema redogör jag för resultatet av min undersökning som handlar om vad 

kuratorerna gör liksom hur kuratorerna talar om de olika arbetsuppgifterna. 

Som tidigare nämnt ser Abbott (1988) alla professioner som samlade i ett mer eller mindre 

autonomt ekologiskt system där den gemensamma nämnaren är problemlösning. Siv Olsson 

(1999) beskriver i sin avhandling hur kuratorns arbetsuppgifter inom den somatiska 

sjukvården gått ”från förmedling och koordinering av resurser till information, rådgivning, 

utrednings- och motivationsarbete” (Olsson 1999, s.178).  Vidare menar Olsson att 

kuratorerna under 1980-talet alltmer eftersträvade behandlingsarbete, dels psykoterapeutiskt 

men, inom framför allt somatiska sjukvården, även genom psykosocialt arbete. Det 

psykosociala arbetet beskrivs av sjukvårdskuratorerna Lundin et al som ett arbete som ”utgår 

från kunskap och teoribildning inom ämnesområdet socialt arbete” och innebär t.ex. att 

”stärka individers möjligheter att hantera inre och yttre påfrestningar genom behandling 

individuellt och/eller i grupp” samt ”arbeta för förändringar i den sociala miljön så att 

människors livssituation utvecklas gynnsamt” (2009, s.35). 

Min undersökning visar att när kuratorerna talar om sina arbetsuppgifter framträder samtidigt 

ett kategoriserande av dem utifrån ett värderande och hur de själva tänker om arbetsuppgiften. 

Generellt riktar sig arbetet till patienter som främst sjuksköterskor och läkare upplever må 

dåligt och vara i behov av samtalsstöd, patienter som ”inte riktigt reagerar adekvat” på sin 

situation, där man anar en social, ekonomisk eller psykisk problematik i patientens 

livssituation. Sjukvårdspersonal uppmuntrar då kuratorskontakt eller ber kuratorn kontakta 

patienten/den anhörige som tackat ja till kuratorskontakt. En kurator uppger att hon även själv 

går runt och träffar nyinkomna patienter och på så vis inleder kontakt med dem som önskar 

eller anses vara i behov av det. Arbetet riktar sig på samma vis till nära anhöriga.  

En arbetsuppgift som av kuratorerna beskrevs som ”oerhört viktig” och något professionen 

kräver, var att göra psykosociala och sociala bedömningar av patienten och dennes situation. 

Bedömningarna anges exklusivt höra till den egna professionen och utgör ett slags startpunkt 

för vidare kontakt, åtgärder som kuratorn kan initiera men de kan även resultera i att man 

hänvisar/remitterar patienten eller den anhörige vidare.  
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Vi ska ju faktiskt göra psykosocial bedömning… I våra journaler finns ju en rubrik 

’psykosocial bedömning’. Och det är oerhört viktigt, det är vår profession. Det ska vi 

göra. Och då, för att kunna göra det så måste man ju ha så mycket helhet som möjligt. 

(Carina) 

Analysen visar på att det görs, som en informant uttryckte det, ”hemskt mycket 

bedömningar”. Enligt kuratorerna handlar det om ”snabb kartläggning”, att skapa sig en bild 

av helheten runt patienten och dennes situation med familj, om där finns barn som riskerar att 

fara illa, om patienten har en arbetsplats som skall kontaktas samt patientens/anhörigas 

individuella behov och ekonomiska situation. När jag bad dem konkretisera vad ”det 

psykosociala” innebar beskrev samtliga kuratorsinformanter på liknande vis det som att 

”fokusera på det totala” och ”synliggöra hela patienten i sjukdomsbehandlingen”: 

Det psykosociala är ju allt annat egentligen, det är ju att visa respekt för och ta in 

patientens övriga delar i livet. Hjälpa patienten att se ’ok, nu har ditt arbete blivit 

påverkat, du är sjukskriven nu, du kan inte vara på arbetet nu och det får dig att känna 

dig så här’. Eller med pengar eller boendet, om det är undermåligt eller hur funkar 

ensamhet och så, ’hur är ditt missbruk nu?’ ’och du ska hit, hur ska vi lösa det?’, ’du 

kan inte få den här behandlingen om du samtidigt går på droger, hur ska vi göra?’ 

(Kristin) 

En annan arbetsuppgift är vad jag sammanfattar i begreppet samtal. Kuratorerna beskriver 

samtalsbiten som ”krävande”, ”tungt”, ”intressant”, ”spännande” och ”avancerat” arbete. 

Då en betydande del av den totala empirin (dvs. inklusive intervjumaterialet från 

sjuksköterskor och läkare) handlar om det egna förhållandet till samtal respektive stödsamtal 

som arbetsuppgift, ägnas det särskild uppmärksamhet i ett eget tema, som följer direkt efter 

detta.  

Min undersökning visar även att utöver psykosociala/sociala bedömningar och samtal av 

stödjande och bearbetande karaktär följer ett brett spektra av arbetsuppgifter som samtliga 

informanter benämner ”det praktiska” och ibland ”det sociala”. Det praktiska rymmer bland 

annat intygsskrivande, fondansökningar, hjälpa patienter med, och ge information om, 

bidragsansökningar och försäkringskassan, försäkringar, förmedla kontakt med myndigheter 

och samhälleliga instanser som t.ex. socialtjänsten, missbruksmottagningar och skuldsanering. 

På vilket sätt talar då kuratorerna om detta? Ja, efter en markant betoning på bedömningar, 
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akut krisbearbetning och samtalsstöd så tycks det ideala vara att det praktiska kommer i andra 

hand eller får röra sig ”runt om” bedömningar, krisbearbetning och samtalsstöd. En kurator 

beskriver detta: ”Men jag har ju ett helt annat fokus idag där det är kontakten som är det 

viktiga, inte det praktiska som jag upplevde att min dåvarande kollega (från en tidigare klinik, 

min anm.) hade”. 

Av alla göromål som kan gå under benämningen ”det praktiska” skickades en arbetsuppgift 

runt likt en het potatis bland alla sju informanter, så när som på en, utan att jag själv någon 

gång frågade om det eller tog ordet i min mun. Som ett självklart men för kuratorerna oönskat 

exempel på det praktiska återkommer fondansökningar. En informant förklarar 

fondansökningar med att kuratorn kan hjälpa patienter med det om patienten ”behöver 

hjälpmedel men inte har råd”. Samtliga informanter inser värdet av denna uppgift, 

kuratorerna utför den men vill inte ha monopol på den: 

Men i början var det ju så här att ’fonder, det får kuratorerna ta’. Och det sa jag 

väldigt snabbt att det står jag inte ut med. Varför kan inte vår psykolog göra en 

fondansökan? Det är ju inte så svårt, alltså, det är ju inte en socionomkunskap. Det 

tycker jag inte. Det är ju bara att lära sig skriva ett intyg, det är ju inget svårt. (Kristin) 

Fondansökningar tas upp flera gånger och kuratorerna vänder sig starkt mot självupplevda 

tendenser att det, bland andra professioner inom sjukvården och sjukvårdsteam, dras ett 

likhetstecken mellan kurator och just fondansökningar.  Arbetsuppgiften kommenteras som ett 

ibland tröttande exempel på hur begränsad kunskapen är om kuratorns kompetens bland de 

andra professionerna: ”Det finns ju alltid genom åren, kan jag väl säga, att det finns 

människor som tror att man är något slags… snäll tant som springer med nån fondansökan, 

och det är ju det minsta jag gör”. 

Abbotts problemlösar- aspekt på professioner gör sig nästan onödigt bra i sammanhanget. 

Kuratorernas uppgifter om vad de gör stämmer väldigt väl med beskrivningen av det 

psykosociala arbetet som Lundin et al (2009) definierar det. Bedömningar och bredden på hur 

och med vad man kan komma att arbeta med runt patienten blir mycket tydlig. 

Undersökningen tydliggör även att dragningen mot mer terapeutiskt arbete som Olsson (1999) 

tar upp fortsätter att gälla. Däremot ter sig hennes beskrivning av en rörelse ”från förmedling 

och koordinerande av resurser” inte lika övertygande. Samtliga kuratorer beskrev just detta 

genom kontakter med socialtjänst och andra instanser i samhället, fondansökningar liksom att 
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de psykosociala bedömningarna man gjorde, inte alltid resulterade i att man själv fortsatte 

kontakten med patienten/ anhörig, utan att de remitterades alternativt hänvisades vidare. 

Men vad spelar det för roll hur kuratorerna talar om olika arbetsuppgifter? Liljegren (2008a) 

menar att skapandet av den egna professionella identiteten till stor del sker genom en språklig 

konstruktion. Att kuratorerna betonar det tunga och avancerade framför enklare praktiska 

arbetsuppgifter som fondansökningar och kontakter ut i samhället rymmer således en 

identitetsskapande aspekt. Lite cyniskt uttryckt men i verkligheten en realitet rymmer 

identitetsskapandet även konsekvensen att är man själv förankrad i, och lyckas övertyga 

allmänheten och/eller iallafall andra angränsande professioner om, att ens professionella 

problemlösande är svårt, viktigt och avancerat möjliggörs en starkare position och högre 

status för den egna yrkesgruppen. Något som i sin tur påverkar resursfördelning och 

lönesättning i organisationer (Alvesson 2006, Liljegren 2008a).  

8.2. Samtal 

Efter analys och många genomläsningar av mitt empiriska material framträder samtal med 

patienter och anhöriga som det centrala i kuratorernas arbetsuppgifter. Typen av samtal 

uppgavs vara främst av mer ”terapeutisk” karaktär som krisstöd, krisbearbetning och 

stödsamtal. Informanternas beskrivningar av och förhållande till samtalet dominerade markant 

det totala innehållet i empirin. Således presenterar jag detta tema via tre underrubriker som är 

ämnade att spegla varför och hur man talade kring detta. Den första är Det egna intresset som 

handlar om kuratorernas intresse för samtal. Sedan följer Striden om samtalet som uteslutande 

utgår från kuratorernas utsagor. I avsnittet Vid tyngre problematik blir det psykologen 

inkluderas slutligen läkares och sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar i frågan. 

8.2.1. Det egna intresset 

Dellgran och Höjer (1999) visar i sin undersökning av c-uppsatser skrivna av 

grundstudenterna vid socionomutbildningarna i Sverige att intresset för psykologi stadigt ökat 

under perioden 1977-1997. Psykologisk litteratur dominerar i uppsatserna och har en stark 

ställning även vid förklarandet av sociala fenomen. Olsson (1999) talar om en olycklig 

dragning till det medicinska och samtalsterapi då hon menar att det sker via ett fjärmande från 

”det sociala” som enligt henne är kuratorernas enda vapen i kampen för professionellt revir.  
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Min undersökning visar att kuratorernas eget intresse för stödsamtal är en stor anledning till 

att den arbetsuppgiften hamnar i centrum och betonas, inte bara under intervjun utan även i 

deras yrkesutövning. En av kuratorsinformanterna skilde dock ut sig genom att beskriva 

krisbearbetning som mycket intressant men återgav ändå en yrkesvardag där det sociala 

arbetet dominerar. Två av kuratorerna uppgav att intresset varit avgörande för att de 

överhuvud taget kommit att söka sig till yrket som kurator och de berättade att de även var 

steg 1-utbildade: 

Men sen har jag ju steg 1-utbildning själv då, individuell psykoterapi på psykodynamisk 

grund. Så jag själv är ju väldigt, väldigt intresserad av de rent existentiella frågorna, så 

jag har ju mycket samtal. Det jag jobbar med är ju samtalsstöd, samtalsbehandling. 

(Kristin) 

När jag bad en av informanterna förklara vad hon menade med att det ”kändes rätt” då hon 

som socionomstudent fick praktisera som sjukhuskurator var det just det personliga intresset 

för och möjligheten att ha stödsamtal: 

Men jag tycker ju om det här samtalet alltså, som jag tycker är vårt främsta verktyg 

naturligtvis. Mötet, samtalet och att man har de här praktiska bitarna runtom, men just 

samtalet, bearbetningarna, processerna och så, tycker ju jag är spännande. (Carina) 

Intresset för samtal rör även utmaningen i att sitta kvar i samtal med patienter och anhöriga 

som befinner sig i kris, spänningen i att våga vara närvarande och lyssna i situationer där livet 

och döden står på sin spets: 

 Man sitter med de anhöriga och väntar på läkarens besked och på att höra hur det har 

gått, det är ju så verkligen på sin spets allting. Jag tycker det är så fantastiskt alltså! 

Man får komma människor så nära och man får ta del av människor och deras liv, och 

deras tankar och känslor på ett sätt som… är få förunnat. Och det ska hanteras med 

stor varsamhet men det är ju, ja det är spännande. (Carina) 

Det egna intresset för samtal kan sammanfattningsvis sägas spegla utvecklingen med växande 

intresse för psykologi bland socionomstudenter de senaste decennierna. Där finns en 

förväntan på att få arbeta utifrån en psykologisk teoribas och som gjort att två av 

kuratorsinformanterna sökt sig till yrket i första hand och som sedan legat till grund för hur 

man valt att utforma sin yrkesroll. Genom vidareutbildning på området ökar inte bara den 



25 

 

egna kompetensen utan även möjligheterna för utövandet samtidigt som den professionella 

identiteten förstärks på ett önskvärt sätt gentemot andra professioner. Steg 1-utbildningen blir 

ett viktigt verktyg genom sin motiverande funktion till varför kuratorn skall få tillträde till 

denna arbetsuppgift och på så vis placera ”terapeutiska/ stödjande/ bearbetande samtal” i den 

egna jurisdiktionen (Liljegren 2008a). Men innebär kuratorns vidareutbildning per se att de 

blir ägare av den önskvärda arbetsuppgiften? 

8.2.2. Striden om samtal 

Ur ett professionsteoretiskt perspektiv sker en viktig del av gränsarbetet genom professioners 

tillskansande av önskvärda arbetsuppgifter som inte självklart kontrolleras av endast den egna 

yrkesgruppen (Abbott 1988, Liljegren 2008b). Olsson (1999) menar att det professionella 

gränsarbetet mot slutet av sin undersökningsperiod var riktat inte bara mot sjuksköterskor 

utan även psykologer som börjat vinna mark.  

Min undersökning visar att det är främst kring samtalet konkurrens mellan professioner kan 

äga rum. Även om kuratorerna vet sin kompetens och vad som ingår i deras uppdrag är det 

inte givet att de får monopol på uppgiften. Hinder i yrkesutövningen kan vara att det saknas 

en tydlig avgränsning för vem som ska göra vad: 

Jag vet vad jag som kurator ska göra men sjukvårdspersonalen har svårt att veta. Det 

finns ingen riktig avgränsning och så finns det en psykolog också. Då är det frågan vad 

kan, vad gör, psykologen och vad gör kuratorn, och där har vi ju ingen riktig 

arbetsdefinition. Och jag kan ha haft mycket kontakt med en familj och… så kan 

personalen säga till föräldrarna att ’ni skulle nog behöva en psykolog, och det finns en 

psykolog’. Och sedan läser jag i journalen att ’patienten önskar tala med en psykolog’ 

och att de gjort det… (Kajsa) 

Kuratorerna vill ägna sig åt samtal, men även psykologer och sjuksköterskor (främst de med 

vidareutbildning) kan röra sig inom ”området”. Även om samtalet som arbetsuppgift inte 

alltid upplevs som ett konkurrensområde beskrivs en medvetenhet kring att det kan bli just 

det. En kurator benämnde konkurrensen mellan psykologer och kuratorer som ”en jättevanlig 

konflikt”. Konkurrensen kan även rymma en osäkerhet och uppstå när kuratorn och 

psykologen definierar patientens/den anhöriges problem olika:   
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Här tycker jag nog inte jag känner någon konkurrans eller så, utan det är mer ett 

samarbete, teamarbete… Kanske i en miljö där det finns sköterskor med 

vidareutbildning och psykolog och så. Där kan man ju naturligtvis ibland uppleva lite 

konkurrens, alltså en osäkerhet skulle jag vilja säga, om vad som gör att patienten 

kommer till just den personen och där man kan känna att ’ja, men där är mycket 

psykosocialt’. Vi har ju våra olika bakgrunder… (Carina) 

Sammanfattningsvis visar min undersökning att det kan finnas fyra yrkesgrupper som 

aspirerar på just samtalet, nämligen kuratorer, läkare, sjuksköterskor och psykologer. Så länge 

samtalsbiten inte kontrolleras av en enskild profession eller förhandlingar tydliggjort vem som 

ska ta vilka samtal och så länge intresset för ”mer terapeutiska” samtal håller i sig är 

gränsarbetet en enligt Abbott (1988) en naturlig och nödvändig passage till arbetsuppgiften. 

Något min undersökning visar exempel på. Det är här det tydligaste gränsarbetet sker. 

8.2.3. Vid tyngre problematik blir det psykologen 

Hur svarar då läkarna och sjuksköterskorna på kuratorernas förväntan på arbete med 

samtalsstöd? Nedan ämnar jag bringa lite klarhet i frågan. 

Rent generellt, menar Brante, att förtroende från andra professioner är avgörande ”eftersom 

det utgör själva det kitt som binder samman den professionelle med klienterna” (2009, s 28). I 

en omfattande kvantitativ studie (415 respondenter) genomförd på en rad sjukhus i Hong 

Kong undersökte man bl.a. om kuratorernas förväntningar på att få arbeta med psykosocial 

intervention (t.ex. samtalsstöd, motiverande samtal krisbearbetning och familjeterapi) möttes 

av läkares och sjuksköterskors uppfattning att kuratorerna var de mest lämpade för detta. 39 

procent av kuratorerna såg psykosocial intervention som deras viktigaste arbetsuppgift och 

menade att de ensamma skulle ansvara för det men endast 10 procent av läkarna höll med. 

Bland sjuksköterskorna sjönk siffran till 8 procent (Wong et al 2000).  

Vid analys av intervjumaterialet från sjuksköterskor och läkare framkommer att samtalet inte 

upplevs som ett område för konkurrens utan ses som en självklar och värdefull arbetsuppgift 

som man tillskriver kuratorn. Kuratorn beskrivs som ”ett bra psykiskt stöd”. På frågan om vad 

det är som gör att hon väljer att koppla in kuratorn i ett patientärende svarar en informant: 

”För oss är det framförallt [patienter med en viss diagnos] som behöver någon form av stöd- 

och samtalskontakt”.  För läkarna och sjuksköterskorna är samtal av stödjande karaktär ett 
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naturligt inslag även i det egna professionella uppdraget. Varför man väljer att överlämna 

eller föreslå kuratorskontakt finns det dock olika anledningar till. Alla talar om den egna 

tidsbristen och läkarna betonar kuratorns avlastande funktion: 

Kuratorn avlastar ju på så vis, man slipper ta upp mottagningstider för den här typen 

av arbetsuppgift, det behöver ju inte doktorn göra då. Så så är det. Dels blir det ju en 

avlastning, någon som har tid att sitta… Och som kan det mera. Inte för att man som 

läkare är oempatisk, för det är man inte. Men det är bara det att man inte har den tiden 

att sitta med patienten helt enkelt. Då skulle vi behöva ha betydligt längre 

mottagningstider. Och det har vi inte. (Lena) 

Samtliga sjukvårdsinformanter menar att bedömningen om vem som bör ”ta” samtalet är ett 

resultat av hur man bedömer ”svårighetsgraden” i patientens/den anhöriges problematik. En 

del tar man själv, krävs det ”djupare” arbete kopplar man in kuratorn och vid de ärenden man 

bedömer vara tyngre väljer man att kontakta en psykolog: 

Vi vet ju att ni som kuratorer har mera utbildning i och mera erfarenheter med kanske 

djupare samtal. Och då kan jag ju välja, speciellt om man ser en familj som inte riktigt 

fungerar, ja då kan jag välja kuratorn. Men om jag ser mera allvarligare, som BUP, … 

ja att man ser att det kanske är diagnoser som behöver sättas och så, att det är mera 

tungt som inte alls kommer vara ett par samtal utan kommer att fortgå längre, då tänker 

jag mera på psykologinriktningen och den hjälpen… (Siv) 

Apropå arbetet vid en annan klink än där intervjun genomfördes uppgav en läkare att valet 

mellan kurator och psykolog vid patienters/anhörigas behov av terapeutiska samtal styrs av 

om det över huvud taget finns tillgång till psykolog eller ej. Finns psykolog ges denne 

monopol på den terapeutiska biten: 

Där finns det ju tillgång till psykologer. Så där tror jag inte kuratorn gör den 

terapeutiska delen utan det gör nog psykologerna där. Psykologerna har mer utav 

testbiten, de gör psykologiska tester. Och de har den terapeutiska biten också. (Lisette) 

Avsaknaden av upplevd konkurrens och bekräftandet av kuratorn som viktigt ”psykiskt stöd” 

ger intrycket av att kuratorerna bjuds in till att ”äga” samtalsstöd och bearbetning. Förtroende 

finns. Men vid vidare analys framträder ett mönster av bedömningar beträffande egen 

tidsbrist, svårighetsgrad samt att tillgången på psykologer påverkar om kuratorn kopplas in 
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eller ej. Samtalen anges således inte självklart tillhöra kuratorn vilket bäddar för att 

kuratorerna kan uppleva en konkurrenssituation där andra professioner inte gör det liksom 

frustreras över hur sjukvårdspersonalen gör bedömningar. Min analys av empirin speglar 

resultatet från studien genomförd i Hong Kong. Frågan är vad sjukvårdsprofessioner bygger 

sina bedömningar på. Känner de till kuratorns kompetens på området? I fjärde temat, 

professionsstrategier, återkommer jag till detta. 

8.3. Pratet om expertis 

I detta temaavsnitt redogörs för hur kuratorerna definierar sin expertis/kunskapsmonopol 

liksom hur intervjuade läkare och sjuksköterskor talar om den.  

I motiverandet av ett professionellt territorium, dvs. jurisdiktion, menar Liljegren (2008a) att 

det är viktigt att man som profession kan ”binda ihop” fundamentalt sammanhörande 

arbetsuppgifter till en helhet som bäst utförs av en specifik yrkesgrupp. Detta sker genom 

lagom abstraktion/gränssättning av yrkeskunskapen. Alltför tydliga gränser kräver tydliga 

och påvisbara resultat vilket kan underlätta för andra yrkesgruppers ifrågasättande där detta 

saknas eller ej kan kontrolleras. Alltför vaga gränser innebär en otydlighet kring vad som görs 

samt var gränserna går och resulterar också lätt i andra professioners ifrågasättande (Abbott 

1988, Liljegren 2008a). Wingfors (2004) belyser att Akademikerförbundet SSR på 1980-talet 

framställde kuratorernas expertis i termer av ett unikt helhetsperspektiv som i många 

situationer skulle vara avgörande för patientens prognos. Olsson (1999) menar att 

kuratorsprofessionens avslag i legitimationsfrågan berott på yrkeskårens svårdefinierade 

arbetsuppgifter som andra också kan utföra.  

Min undersökning visar att när kuratorerna definierar sin professions speciella kompetens 

används återkommande abstrakta begrepp som att man är ”den psykosociala 

spetskompetensen”, man ”har en bredd” och ”bred teoretisk bas” som andra professioner 

inom hälso- och sjukvården inte har. Man är ensam om sin grundkompetens, kuratorn ”är mer 

allround” och har ofta mycket vidareutbildning: 

Vi kuratorer har ju det här breda perspektivet, många av oss har ju en massa 

vidareutbildning och bred teoretisk bas. (Kajsa) 

Rent konkret låter sig dock analysen inte bjuda på ett lika tydligt svar beträffande 

kuratorernas kunskapsmonopol eller expertis. Å ena sidan dras, genomgående bland alla 
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informanter, en knivskarp gräns mellan ”det medicinska” och ”det sociala”. En 

kuratorsinformant säger t.ex. att: ”Sjuksköterskorna, de har ju inte det sociala, alltså de har 

ju inte alls samma kompetens”. Och kuratorerna tar inte ”det medicinska”: 

Men det säger jag till dem (patienterna), att jag kan inte svara på medicinska frågor. 

Det får de ta med sköterskorna och läkarna. (Carina) 

Å andra sidan finns där exempel på arbetsuppgifter inom ”det sociala” man gärna delar med 

andra professioner eller ser medicinskt utbildad personal helt ta över. på. Tidigare, i tema ett, 

konstaterades att fondansökningar var en arbetsuppgift kuratorerna inte nödvändigtvis ville ha 

monopol på eller förknippas med alltför ensidigt. Min analys visar även att kuratorerna ser det 

som ”väldigt mycket bättre” att sjuksköterskor nuförtiden sköter vårdplanering och kontakten 

med biståndshandläggare och hemtjänst ”själva, helt och hållet”. Något en informant 

motiverar med att ”det är ju de som känner patienterna”. 

En kurator beskriver dock ett mandat på situationer som inbegriper akuta kriser och kaos där 

flera personer samtidigt är inblandade. Att psykologen inte är aktuell i dessa situationer 

motiveras med att de arbetar utifrån ett helt annat fokus, nämligen den enskilda individen: 

Så är det, vi har något slags hållfasthet för när det riktigt knasar till sig, när det kaosar 

till sig, det är för mycket av någonting eller för många inblandade. När det kommer 

stora familjer eller akut kris, då tycker man att då håller en kurator. Och det tycker 

faktiskt jag också. Om jag tittar bland mina kollegor, så tycker jag att det är vi 

kuratorer som funkar bäst där. Det tror jag, att man har ett mandat som andra 

professioner inte har. (Kristin) 

Vid analys av intervjuerna med sjuksköterskorna och läkarna framträder i empirin ingen 

direkt gemensam och tydlig kompetens som de anser vara exklusiv för kuratorerna, dvs. en 

kompetens ingen annan än kuratorerna besitter. Oftare återkommer beskrivningar av kuratorns 

roll i termer av avlastning. Däremot påtalar en informant, apropå kuratorns utbildning, ”vikten 

av att socionomer bär med sig en bred kunskapsbas beträffande socialtjänst, hur stadsdelarna 

är uppbyggda samt kontakter ut i samhället” eftersom det är något de själva ”inte har en 

aning om”. En annan informant upplever att kuratorn dels kan ha ett bredare perspektiv på 

patienten än sjukvårdare som tenderar att enbart se det medicinska och dels kan hjälpa 

patienter som har frågor om försäkringar eller ekonomiska bekymmer: 
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Men det tror jag, att så fort de här problemen kommer upp, eller frågor kommer upp 

när det gäller sjukskrivning eller när det gäller vårdbidrag eller så kontaktas kuratorn. 

Det är ju hon som kan de här grejerna. (Siv) 

Sammanfattningsvis kan man se att min empiri stämmer överens med tidigare forskning på så 

vis att kuratorerna återkommande använder sig av abstrakta begrepp för att beskriva sin unika 

kompetens samt för att samla sina arbetsuppgifter. Kuratorerna ger uttryck för en expertis 

gällande ”det sociala” men definierandet av den ter sig något otydlig då de samtidigt ställer 

sig positiva till att bitar ur ”det sociala” överlämnas till andra professioner som kuratorerna 

inte anser besitter kompetensen i fråga. Med empirin från läkare och sjuksköterskor i 

beaktande finns det möjligtvis skäl att fråga sig om expertisen, är en väletablerad realitet för 

andra än enbart kuratorerna själva då inte ”psykosocial kompetens” eller ”teoretisk bredd” 

formuleras gemensamt eller återkommande från deras håll. Från deras håll motiveras 

kuratorernas olika arbetsuppgifter i lika grad av den egna tidsbristen som att de själva saknar 

kunskaper om det sociala. Frågan om gränserna för abstraktionen är lagom tydliga återstår 

dock att se och aktualiseras ånyo i följande tema. 

8.4. Professionsstrategier 

I detta sista tema behandlas vad jag valt att benämna ”professionsstrategier”. Under min 

analys med hjälp av kodning framträder strategier sprungna dels ur ren nödvändighet för att 

”komma in i” vårdteamet, få (relevanta) arbetsuppgifter och komma i kontakt med 

patienterna, dels strategier som mer präglas av en professionaliseringssträvan där förebilden 

eller idealet har likheter med läkarnas klassiska högstatusyrke. De två typerna av strategier 

presenteras under varsin underrubrik: Det nödvändiga nätverkandet samt Från allas 

springflicka till terapeut med remissförfarande. 

8.4.1. Det nödvändiga nätverkandet 

Nedan presenteras professionsstrategier bland kuratorerna, kopplade till ”ett måste” för att 

komma in i vårdteam och få arbetsuppgifter.  

Svensson et al (2008) menar att samarbete med andra professioner ställer krav på 

socialarbetaren att skapa relationer och interagera med andra professionsrepresentanter för att 

tydliggöra den egna rollen och yrkeskompetensen. Något som i förlängning leder till ”ökad 

professionell autonomi och vidgat handlingsutrymme” (ibid., s. 194). Liljegren beskriver detta 
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samarbete som en konkurrenssituation där det gäller att förhandla sig fram till vem av 

psykolog, läkare och sjuksköterskor som ska göra vad (2008a). Enligt Abbott (1988) hör 

professioner ihop genom ömsesidigt beroende. De står under ständig påverkan från 

närliggande professioner och arbetsuppgifter rör sig mellan dem tack vare strävan efter 

jurisdiktion, professionalisering och ökad status, och innebär därmed samtidigt strategiska val 

att dumpa oönskade arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter inom en yrkesgrupp är därmed inte 

något fixerat utan bör ses som ett för stunden gällande resultat av 

professionaliseringsambitioner eller förmågan att upprätthålla jurisdiktion (Ibid.). 

Min undersökning visar att kuratorerna ägnar en betydande del av sin tid åt att, vad 

kuratorerna benämner, ”sälja in sig själv”, ”hela tiden informera” och ”se till att bli en del 

av det sammanhang man befinner sig i”. Marknadsföringen anges dock inte kunna lösa ett 

genomgående dilemma samtliga kuratorer samtidigt uttrycker en förståelse för, nämligen att 

”det medicinska” och renodlat sjukvårdande i arbetet med patienter alltid kommer först. 

Något som kan resultera i att inbokade möten och samtal inte kan genomföras för att patienten 

plötsligt flyttats till annan avdelning, oväntat skrivits ut eller för att patientens operations- och 

undersökningstider ändrats. Att informera och sälja in sig själv är nödvändigt för att inte 

glömmas bort och pågår löpande. Det handlar om att på teammöten likaväl som i fikarummet 

informera och indirekt påminna andra sjukvårdande professionsutövare om kuratorns roll, 

funktion och kompetens samt att mer direkt skapa kontakter och göra sig synlig: 

Det är ju alltid så att man måste sälja in sig själv. En kurator kan sitta på sitt rum och 

peta, men man måste ut. Man får vara väldigt mycket utåtriktad och liksom skapa 

kontakterna med personalen och se till att man blir en i teamet. (Carina) 

Analysen av empirin visar att det nödvändiga nätverkandet beror på bristande kunskaper 

bland andra professioner, att den enskilde kuratorn måste vinna ”de andras” förtroende men 

även omorganiseringar och stor personalomsättning är en bidragande faktor. Läkarna och 

sjuksköterskorna ”bekräftar” kunskapsbrister och vikten av goda kuratorserfarenheter. Med 

kuratorn ges inte några naturliga kontaktytor där man får reda på vad kuratorn gör och kan. En 

sjukvårdsinformant beskriver kuratorn som en ”ensamseglare” som riskerar att glömmas 

bort. Kunskapen om dem vinns genom personlig erfarenhet likväl som genom yrkeserfarenhet 

och kontakter som skapats med enskilda kuratorer, vilket kan skifta väldigt bland kollegor. 

Kunskap om kuratorns kompetens är således inget självklart: 
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Det är nog väldigt skiftande, hur mycket man använder kuratorn här, tror jag. En del 

tror jag inte ens vet att kuratorn finns medan andra är mer involverade. (Lisette) 

Jag kan inte komma ihåg att vi någon gång hade en tydlig presentation av vad en 

kurator har för uppgift. Det är mest att man skapat sig en uppfattning om kuratorn 

själv, och om man har egna livserfarenheter av kuratorn. Som till exempel om man gått 

med någon förälder till sjukhuset som fått besked om sjukdom, så har man fått ett kort 

om kuratorn och de har sagt att om man behöver prata ’så har vi en kurator’. (Susanne) 

Det som först ter sig som ett problem, nämligen att kuratorerna behövt lägga mycket tid på att 

informera och sälja in sig själva i verksamheten för att över huvud taget få möjlighet att utöva 

sin profession, normaliseras mot bakgrund av tidigare forskning som understryker att den 

professionella titeln inte är nog. Relationer måste skapas. Givetvis väcks frågan om det är 

acceptabelt att professionsutövare inom hälso- och sjukvården inte har grundläggande 

kunskap om varandras professionella uppdrag, så pass att dessa per automatik kopplas in där 

de kan vara till gagn för patienten och anhöriga under ”sjukvårdsprocessen”. Hälso- och 

sjukvård rör inte bara behandling utan lika mycket förebyggande arbete och att minimera 

skadeverkningar vilket ökar kraven på teoretisk bredd inom sjukvården. Det ömsesidiga 

beroendet mellan professionerna är mycket tydligt. Ändå visar min undersökning att det i 

praktiken är nästan helt upp till kuratorn om dennes kompetens beträffande psykosociala 

faktorer skall bejakas i arbetet med patienten. Utan idog marknadsföring och vunnet 

förtroende riskerar kuratorn att glömmas bort. Frågan om huruvida kuratorernas abstraktion är 

lagom eller ej låter sig inte besvaras så lätt. Samtliga läkare och sjuksköterskor gav uttryck för 

osäkerhet om hur och med vad kuratorn arbetar och flera påtalade begränsad insyn och 

kontroll av kuratorskontakten. Trots detta inkluderar och anlitar de gärna och ofta kuratorn, 

något som tyder på att abstraktionen är lagom. Å andra sidan beskrivs okunskap om kuratorns 

kompetens och professionella uppdrag som ett löpande problem man hela tiden har att jobba 

emot, vilket kan tyda på en alltför stor abstraktion. 

8.4.2. Från allas springflicka till terapeut med remissförfarande? 

I detta avsnitt presenteras strategier som präglas av strävan efter professionalisering. 

Liljegren (2008a) beskriver jurisdiktion som en av flera komponenter i själva gränsarbetet. 

Andra komponenter kan bl.a. vara status och yrkesutövarens skapande av en positiv identitet. 

Det sistnämnda kan t.ex. bygga på ”att få göra rätt arbetsuppgift på ett sätt som yrkesutövaren 
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själv bestämmer” (ibid, s.46). Han för även fram forskning som visat att ju mer utsatt en 

profession är desto mer tenderar egna intressen att komma i första hand (Liljegren 2008a). 

Olsson (1999) menar att kuratorerna alltid sökt positionera sig nära läkarna. Hon finner vidare 

i sin undersökning att strategier beträffande jurisdiktion rör kompetensvidgning, att skaffa sig 

terapeututbildning, med följden att kuratorer lämnat över oönskade arbetsuppgifter av 

psykosocial natur. Olsson menar att sjukhuskuratorerna ”fjärmat sig” från vad hon anser vara 

kuratorernas ”enda vapen när det gäller att försvara sitt arbete”, nämligen ”det övriga sociala 

arbetet” (Ibid., s.188). Resultatet är dock enligt henne nedslående och hon beskriver 

sjukhuskuratorn som ”en stjärna som dalar” (Ibid., s.187).  

Som tidigare visat (se temaavsnitt 1) önskar kuratorerna enligt min analys inte alltför ensidigt 

sköta arbetsuppgifter som de benämner ”det praktiska” och där fondansökningar stod som 

tydligast exempel. I analysen av data från kuratorerna utkristalliserar sig en vilja att komma 

bort från en ”sekreterarlik” kurator som när som helst gör vad man än ber dem om. Där finns 

även en upplevelse att patienterna blir hjälpta av mer tydlighet om vad kuratorn gör och inte 

gör. Det är viktigt att yrkesrollen får gränser:  

Det tycker jag är väldigt professionellt, att hålla på dem (gränserna, min anm.) och att 

ha den medvetenheten klar för sig varje dag och inte glida över till att börja ringa 

sjukresor helt plötsligt, bara för patienten ber om det. Alltså, jag menar man ska inte 

vara rigid heller men det tycker jag är det professionella. (Kristin) 

Min undersökning visar att det bland kuratorerna finns professionsstrategier för nyss nämnda 

rörelse från en sekreterarlik roll. En informant vänder sig mot att man som kurator ständigt 

ska vara lättillgänglig och söker genom att hela tiden informera sjukvårdarna komma bort från 

sjuksköterskornas ”längtan efter något slags akut superflexibelt system”. Två kuratorer går 

inte själva längre runt på klinikens avdelningar och hittar, alternativt söker upp, arbete eller 

patienter man bedömer kunna bli hjälpta av kuratorskontakt. Det anses förlegat. Istället har 

man utarbetat ett ”remissförfarande” där läkare och sjuksköterskor muntligen eller 

skriftligen, och med patientens medgivande, remitterar patienter till kuratorn som då kontaktar 

dem. Ibland uttrycker patienter och anhöriga själva en önskan om kuratorskontakt: 

Men jag går ju inte in till en patient som inte har sagt att de vill ha kontakt, utan då är 

det förarbetat. Är det någon som uppfattat att det är någon som behöver kontakt så 

frågar man (sjukvårdspersonalen, min anm.) patienten. En del människor blir väldigt 
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upprörda om man kommer oanmäld… och det är ett rätt så förlegat sätt att arbeta. 

(Carina) 

Min analys visar slutligen att styrningen mot alltmer terapeutiskt inriktat arbete med 

stödsamtal och bearbetning som behandlats i de bägge inledande teman rymmer en 

professionsstrategisk dimension. Två kuratorer uppgav som tidigare nämnt att de var steg 1-

utbildade. Samtal hör till det finare och ställs mot det praktiska som blir det sämre: 

Rent generellt, när jag pratar med kollegor, så tycker jag att det går åt det hållet att 

bland kuratorer blir det mer och mer samtalsbiten som är det fina. Så att man försöker 

hålla nere det praktiska. Det blir gärna en sådan polarisering tyvärr, och att vara 

spindeln-i-nätet – kuratorn är lite sämre, det är lite finare med vidareutbildningar och 

så där. Med stigande kompetens så blir det mindre och mindre praktiska grejer… 

(Kristin) 

Analysen av data från läkare och sjuksköterskor visar att just lättillgängligheten är något som 

utmärker kuratorn och som man sätter stort värde på. En informant menar även att det kan 

avgöra om man väljer att koppla in en kurator eller psykolog i ett ärende: ” Om man säger att 

du ska träffa kuratorn eller träffa en psykolog, om vi ska ta dem, så känner jag att 

tillgängligheten är mycket, mycket större för en kurator, och då blir det också ett lättare val”. 

Vidare möts kuratorernas professionsstrategiska rörelse mot mer terapeutiskt samtalsarbete av 

en uppfattning om att ”samtalsbiten” kommer bli alltmer viktig i framtiden, dels på grund av 

allt högre krav på tidseffektivitet och kortare vårdköer vilket ger läkare mindre tid att själva 

sitta med stödsamtal och dels för att sjukvården som sådan uppmärksammat bemötandefrågor 

och vikten av det psykologiska omhändertagandet: 

Inom somatisk vård så får man ju allt mindre tid per patient och det betyder att man allt 

mindre kan ägna sig åt de här sakerna som tar tid. Det går ju inte att gå in i någons 

sorg eller traumaupplevelse på två minuter utan det måste ju komma under lugna 

förhållanden där man bygger en relation. Den tiden finns inte idag. Så jag kan bara 

säga att kuratorns roll bara kommer att öka just på den punkten, när det gäller den 

biten och deras jobb. (Lena) 

Två av tre kuratorer har övergett spontana och oanmälda besök hos patienter med syftet att 

”hitta arbete” eller utöva sin profession. Även om kuratorerna uppger att det bl.a. beror på 

respekt för patienten kan övergången till remissförfarande likaledes ses som ett exempel på 
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vad Olsson (1999) menar är försök att positionera sig nära läkarna genom att upphöra att vara 

”allas lättillgängliga springflicka”. Det utgör också exempel på tydliggörandet av 

professionella gränser, liksom skapande av den positiva identitet som Liljegren (2008a) talar 

om. Genom remissförfarande ges större möjlighet att göra sitt arbete på det sätt kuratorerna 

själva vill. Men att överge lättillgängligheten kan innebära att de försvagar sin jurisdiktion då 

läkare och sjuksköterskor menar att just lättillgängligheten är mycket värdefull och kan 

avgöra valet mellan kurator och psykolog. Att överlåta till andra professioner att göra 

bedömningen om behov av kuratorskontakt föreligger kan på samma vis försvaga 

jurisdiktionen, dvs. den professionella kontrollen. Vad reagerar de på? Görs bedömningar 

utifrån kuratorns bredd, den psykosociala spetskompetensen? Hur presenterar 

sjukvårdspersonalen kuratorn för patienten? Detta temas första avsnitt visade på en utsatthet 

då risken är att kuratorerna glöms bort om de inte löpande informerar och är kontaktsökande 

gentemot andra professioner. Är det denna utsatthet som samtidigt möjliggjort att kuratorerna 

kunnat positionera sig utifrån sitt intresse för samtal? Min undersökning ger dock Olsson fel 

beträffande resultatet av professionalisering i riktning mot samtalsterapeuter. Istället för en 

dalande stjärna visar min undersökning snarare att det är ett vinnande koncept då läkarna och 

sjuksköterskor värdesätter kuratorns kompetens/roll och ser den delen växa i framtiden.   

9. Sammanfattning och avslutande diskussion 

I detta avsnitt kommer jag på ett sammanfattande vis svara på detta arbetes frågeställningar, 

redogöra för tänkbara invändningar mot mitt resultat samt diskutera eventuella konsekvenser 

av kuratorsyrkets professionaliseringsambitioner liksom socionomutbildningens påverkan på 

utvecklingen/utformningen av kuratorsrollen. 

Kuratorerna söker genom psykosociala bedömningar, olika typer av samtalsstöd och socialt 

arbete som inkluderar myndighetskontakt, rådgivning, information och fondansökningar 

hjälpa patienter och deras anhöriga med sociala, mentala och ekonomiska problem som 

uppstått pga. sjukdom eller som varit med och orsakat sjukdom. Kuratorerna delar in 

arbetsuppgifterna i kategorier som ges olika värde. Det personliga intresset för samtal har 

präglat utformningen av den egna yrkesrollen. Kuratorerna beskriver sin expertis i termer av 

psykosocial spetskompetens, ett arbete som bygger på en teoretisk bredd andra inom 

sjukvården ej besitter. Då stort intresse finns för det jag samlar under begreppet samtal och 

även andra professioner rör sig inom ”territoriet” är det här som det tydligaste gränsarbetet 



36 

 

sker men även ”dumpandet av” icke önskvärda arbetsuppgifter som fondansökningar och 

kontakter med hemtjänst och biståndshandläggare är en del av gränsarbetet. Min 

undersökning visar att läkarna och sjuksköterskorna anser att där finns kunskapsbrister i de 

egna professionsleden rörande kuratorsrollen och kompetensen vilket påverkar om man 

inkluderar kuratorn eller ej. De själva sätter dock stort värde på kuratorn som samtalsstöd 

liksom ”ansvarig” för sociala bitar som rör försäkringar, kontakter ut i samhället och kunskap 

om bemötande och olika myndigheter. Kuratorn beskrivs som ett bra psykiskt och kompetent 

stöd som vinner på att vara lättillgänglig. Undersökningen visar att läkare och sjuksköterskor 

generellt beskriver kuratorns roll som avlastande och viktig pga. egen tidsbrist snarare än 

innehavare av en expertis men förväntan på kunskaper om det sociala, försäkringar och 

samhällsorgan finns. Slutligen visar min undersökning att för att kuratorerna skall få 

möjlighet att utöva sin profession och komma intill relevanta patient- och anhörigkontakter 

använder sig kuratorerna av strategier, dels av nödvändighet för att komma in i sjukvården, 

inkluderas av vårdpersonal och vinna förtroende, dels med professionaliseringssyfte att 

tydliggöra gränser och vinna mark för mer attraktiva arbetsuppgifter, samtalen.  

Vilka invändningar kan man då ha mot intervjuresultatet? För det första bör man fråga sig 

vilken betydelse för resultatet det faktum har, att de tre kuratorerna själv valde att vara med. 

Förfrågan gick ut till många fler men det var dessa tre som svarade och de gjorde det mer eller 

mindre omgående. Var det enbart mitt tema som engagerade dem? Hade de en egen agenda? 

Trivdes de så bra att de gärna ville öppna upp och delge sina erfarenheter? Och de som inte 

svarade på min förfrågan, vad berodde det på? Tidsbrist? ointresse? Var mitt tema obekvämt? 

För det andra var det mina handledare från praktiktiden som gav mig namn på läkare och 

sjuksköterskor att fråga om intervju (fler än de som slutligen kom med). Hur valde de ut just 

dessa personer? Var det endast utifrån en adekvat tanke om att informanterna skulle kunna ha 

något att säga i frågan? Var det ett gott (ovanligt gott?) samarbete dem emellan? Kan de ha 

valts för att de i sitt arbete inkluderar kuratorer ovanligt mycket? Mina frågor kan verka direkt 

fräcka, men det var främst läkarnas och sjuksköterskornas utsagor som väckte frågan då 

samtliga gav uttryck för att många professionskollegor inte vet vad kuratorn gör och kan 

hjälpa till med, liksom ibland saknar intresse och tid för de ”mjukare bitarna” med samtal, 

relationer och ”vidare” konsekvenser av sjukdom. 
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Mot slutet av mitt analysarbete, kom för egen del funderingar kring min förförståelse in, om 

jag tack var den gjorde en allför stark uppdelning mellan å ena sidan samtal, som här rymmer 

stödsamtal, krisbearbetning och terapisamtal, å andra sidan det praktiska/sociala. I 

verkligheten kan det ju förhålla sig så att dessa två bitar kan vara betydligt mer 

sammanblandade och svårskiljbara. Kuratorernas eget språkbruk talar dock för den 

uppdelning jag gjort. Beskrivningen likt andra citatet på sidan 24 återfanns vid fler tillfällen. 

Utifrån min på många sätt begränsade undersökning formulerades allteftersom ett antal frågor 

om vilka konsekvenser kuratorsyrkets/socionomers professionaliseringsambitioner kan få 

samt om utbildningsinnehållet på något sätt bäddar för att det ser ut som det gör. 

Alvesson (2006) söker uppmärksamma läsaren på att samhällets generella 

professionaliseringssträvanden inte är helt oproblematisk. Med exempel från sjukvården och 

undersköterskors respektive sjuksköterskors professionalisering med bl.a. förlängda 

utbildningar, examenskrav och legitimation, tenderar vissa luckor att uppstå i det värdefulla 

(ur patientens/andra professioners synvinkel) arbetet pga. att vissa arbetsuppgifter inte är 

attraktiva eller inte speglar ens nyvunna professionella status. 

Kompetenshöjning innebär en i mina ögon fullt naturlig dragning till arbete som kräver mer 

och rymmer en större utmaning. Ingen går en flerårig utbildning med siktet inställt på att få 

ägna sitt yrkesverksamma liv åt övervägande administrativa eller praktiska bitar som man 

upplever vem som helst annan också kan göra. I det omfattande samhälleliga 

professionaliseringsarbetets kölvatten finner vi allt tydligare differentiering och specialisering 

inom olika samhällsorgan med tillsynes allt tjockare väggar dem emellan. Är det då rimligt att 

kuratorn kan göra så mycket mer än hänvisa till egentligen samma information som för vem 

som helst finns tillgänglig på myndigheters officiella hemsida? Kan de praktiska och sociala 

bitarna röra sig annat än ”runt om” t.ex. samtalsstöd, krisbearbetning eller motiverande 

samtal? Vilken insyn i Försäkringskassans bedömningsprocess har kuratorn? Hur mycket av 

förutsägbarhet i myndighetens individuella bedömningar finns idag, som kuratorn kan arbeta 

utifrån? Jag vet inte, men att som Olsson (1989) se kuratorsyrket som en dalande stjärna bara 

för att kuratorerna tagit sikte på samtalsbiten ser jag ingen större anledning att hålla med om. 

Min undersökning visar tydligt att andra professioner värdesätter det arbetet och till och med 

spår ett ökat behov av just det.  



38 

 

Däremot menar jag att det är viktigt att ställa sig frågan hur utvecklingen och 

professionaliseringssträvanden påverkar patienterna och deras anhöriga, dem vars problem 

kuratorn förväntas lösa eller hjälpa till med. Diskussioner förs om förlängning av 

socionomutbildningen och inte sällan ställs krav på vidareutbildningar för att få arbeta som 

kurator. Kan det i praktiken vara så att professionaliseringen riskerar att ske på brukarnas 

(patienters och anhörigas) bekostnad? Apropå den generella tendensen att alltfler går steg 1-

utbildning sa en kurator att ”alltså, det är ju vi inom skrået som håller på, det är ju inte för att 

patienterna har önskat att vi ska bli samtalsterapeuter”. 

Under intervjuerna framfördes dels kritik mot att socionomutbildningen hade alltför stort 

fokus på arbete inom socialförvaltningen och negligerade kuratorsyrket, dels en efterfrågan 

om att utbildningen måste rymma vissa medicinska bitar, så som en del medicinsk 

terminologi och vissa mediciners bieffekter. Detta är något jag delvis instämmer i. Jag vet inte 

hur mycket utrymme det finns till att lära sig latin för att bättre förstå patienters journaler, 

men däremot borde jag inför min kandidatpraktik vara bättre insatt i vad en kurator gör och 

kan behöva vara behjälplig med. Mina studiekamrater höjde, lika förvånade som jag, 

ögonbrynen inför min placering på framför allt den ena kliniken. Utan att säga vilken det var 

anade vi inte att kuratorn kan fylla en mycket viktig funktion på andra ställen än vissa 

uppenbara sådana, som t.ex. akuten, onkologen och intensiven. Varför denna förvåning? Jo 

för att vår förförståelse begränsade sig till arbetsuppgiften krisbearbetning och stödsamtal. 

Trots kritik mot utbildningen gavs inga tydliga förbättringsförslag mer än generell 

information om yrket som ett legitimt och jämställt alternativ. Efter min praktik menar jag 

dock att utbildningen på förhand borde gett mig och mina studiekollegor bättre och mer 

konkret förståelse för t.ex. vanliga/tänkbara komplikationer och konsekvenser av kroniska 

sjukdomar, längre tids vistelse på ett sjukhus långt från hemmet och socialt skyddsnät liksom 

plötslig förlust av rörelseförmåga, hörsel, syn osv., osv. Vidden av rent praktiska och 

ekonomiska konsekvenser av sjukdom hade jag inte en aning om. Och jag menar att detta inte 

bara är kunskap för blivande kuratorer utan är lika viktigt om man hamnar på Socialtjänsten 

och säkerligen ännu viktigare vid anställning på Försäkringskassan. 

Slutligen, vilken inverkan kan detta ha på den enskilde socionomens utformning av 

yrkesrollen, på vad som kommer att betonas i kuratorsyrket och på vad som bedöms vara mer 

statusfyllt? Kan det vara så att luckor i socionomutbildningen beträffande information och 

insyn i kuratorns professionella uppdrag och yrkesvardag, liksom patienternas skilda och 
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mångfacetterade behov, bäddar för att de med intresse för samtal och psykologisk 

teoribildning söker sig till just det yrket? Det är väl här man får nytta av de, i vissa ögons, 

mest intressanta teorierna i utbildningen, nämligen de psykologiska (Dellgran & Höjer 2000)? 

Kritik riktas mot att utbildningen inte presenterar och inkluderar kuratorsyrket samtidigt som 

det egna intresset många gånger för dem dit, så frågorna är kanske inte allt för långsökta? 
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Bilaga 1 

              Lund 2010-11-05 

 

Hej, 
Jag heter Beatrice Eliasson och studerar på Socialhögskolan i Lund. 

Jag skriver till Er med anledning av att jag har påbörjat arbetet med min C-uppsats och nu 

söker intervjupersoner. Ämnet för min uppsats rör kuratorsyrket, synen på och uppfattningar 

om yrkesrollen, arbetsuppgifter samt den multiprofessionella kontext i vilken yrkesutövandet 

äger rum. Efter att ha läst forskning som visar på förekomsten av oklarheter kring den egna 

rollen samt att andra professioners förväntningar på kuratorn inte alltid stämmer överens med 

kuratorns egna förväntningar är jag nu intresserad av att höra professionsutövarnas egna 

tankar och erfarenheter. Jag ämnar ställa frågor om arbetslivserfarenhet, vad en kurator gör, 

hur yrkesutövandet går till samt eventuella tankar om professionens framtid.   

Jag anser att det är viktigt för min förståelse att få professionellas bild av sitt arbete. 

 

Jag söker intervjua kuratorer, läkare och sjuksköterskor som arbetat inom den somatiska delen 

hälso- och sjukvården i minst 10 år. Arbetslivserfarenhet från flera kliniker/sjukhus kan berika 

reflekterandet, men ses absolut inte som något nödvändigt. 

 

Att ställa upp på intervju är frivilligt och Ni har rätt att när som helst avbryta Er medverkan 

utan att förklara varför. 

Beräknad tid för intervjuerna är cirka en timme. Intervjuerna kommer att spelas in 

på band för att öka tillförlitligheten i mitt arbete. Allt material kommer naturligtvis att 

behandlas konfidentiellt och alla intervjupersoner garanteras anonymitet. Inspelningarna 

kommer att raderas efter att jag är klar med uppsatsen. 

 

Jag önskar genomföra intervjuerna i vecka 46 och 47 och hoppas verkligen att ni har 

möjlighet att ställa upp med så kort varsel då jag är helt beroende av er medverkan för att 

kunna genomföra undersökningen. 

Uppsatsen beräknas vara klar i januari 2011 och alla intervjupersoner kommer ges möjlighet 

att ta del av det färdiga arbetet. Vid frågor kan Ni kontakta oss eller vår handledare. 

Om Du har möjlighet att ställa upp på en intervju så kan Du skicka ett mail med namn och 

telefonnummer så kontaktar jag Dig för att boka tid. Du kan även ringa mig. 

Jag hoppas innerligt på att höra från Dig! 

 

Beatrice Eliasson    Handledare: Claes Levin (fil dr) 

Bea_s_eliasson@hotmail.com   claes.levin@soch.lu.se  

073-XXX XX XX   046-XXX XXXX 

mailto:Bea_s_eliasson@hotmail.com
mailto:claes.levin@soch.lu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide – KURATORER 

Bakgrund 

Examen från Socialhögskolan, år:  Ålder: 

Hur många år har du arbetat som kurator?  

Arbetat på samma klinik/sjukhus hela tiden? (Om inte, berätta om tidigare arbetsplatser. ) 

Kuratorsrollen/utövandet 

Vad gör du som kurator? (är det vad en kurator vanligtvis gör?) 

Vad fokuseras i just ditt fall, på din nuvarande arbetsplats? (hur går det till? kan du ge 

exempel? är det ditt eller någon annans beslut?) 

Hur kommer du i kontakt med patienterna och ärenden? (Hur ser du på det?) 

vad skulle du beskriva som den viktigaste faktorn för uppnå professionellt praktiserande av 

socialt arbete? (är det en vanligt uppfattning?) 

Vilka hinder och svårigheter kan du som kurator stöta på i din yrkesutövning? 

Multiprofessionellt teamarbete/kunskapsmonopol 

Vilka andra professioner inom kliniken samarbetar du med som kurator? Hur ser det ut?  

Vet du något om andra yrkesgruppers kunskap om och förståelse för kuratorns expertis och 

kompetens? (Hur visar det sig?) 

Vad skiljer kuratorn från t.ex. sjukhusprästen och en sjuksköterska med personligt 

engagemang för patienten? (Ansvar, engagemang, arbetsuppgifter?) 

Går det att beskriva något slags bortre gräns för vilka arbetsuppgifter du utför och där andra 

professioner tar vid? (Hur ser du på det?) 

Har du erfarenhet av konkurrens om arbetsuppgifter eller revirtänkande från någon annan 

professions håll? 

Utbildningen 

Socionomutbildningen är som bekant en generalistutbildning och är avsedd att ge kuratorn en 

bred kompetens för socialt arbete. Finns det något kompetensområde som du önskar du kunde 

praktisera mer av i ditt arbete?  

Hur anser du att utbildningen förberett dig för ditt arbete som kurator? 

En forskare talar om kuratorsyrket som något unikt i och med att samtidigt som man skall vara 

en förlängning av socialt arbete skall man även vara en förlängning av sjukvården. Hur känner 

du inför den beskrivningen? Innebär det några motsättningar? 

Tillbakablick/framtid 

Tillbakablick – vad har förändrats, blev yrkesutövningen vad du hade förväntat dig? 
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Hur ser du på kuratorsyrkets framtid? Några nödvändiga/ oönskade förändringar? (kunskaper, 

organisering, utbildning?) 

Finns det avslutningsvis något som jag inte frågat om, och som du skulle vilja berätta eller påpeka? 

Intervjuguide – SSK och LÄKARE 

Bakgrund 

Vilket år tog du din yrkesexamen?  Ålder: 

Kan du berätta lite om vilka arbetsuppgifter med och runt patienten som exklusivt utförs av 

dig i egenskap av att vara SSK/LÄKARE? Hur skulle DU beskriva ditt ansvar? 

Kuratorsrollen/yrkesutövandet 

Vad är kuratorn till för, enligt dig? 

Vill du berätta lite om vad du vet om kuratorsyrket (utbildning, ansvar, arbetsuppgifter)? 

Hur har du fått kunskap om vad kuratorn kan vara behjälplig med/besitter för kompetens? 

Vad ser du som den viktigaste faktorn för att kunna säga att en kurator bedriver professionellt 

praktiserande av socialt arbete?  

I vilka situationer anser du kuratorn fyller störst funktion? (varför just dessa?) 

Finns det arbetsuppgifter du önskar/ser ett behov av att kuratorn utförde men inte gör? (vad 

beror det på?) 

Multiprofessionellt samarbete/ kunskapsmonopol 

Hur ser samarbetet med kuratorn ut på din klinik (gärna inkludera tidigare kliniker och 

avdelningar) 

Vilka möjligheter har patienterna att få reda på hjälp, information och stöd som kuratorn 

erbjuder? 

Går det att beskriva något slags bortre gränsområde för vilka arbetsuppgifter du utför och där 

andra professioner tar vid? (T.ex. psykologer, ssk eller kuratorer eller andra? Hur ser du på 

det?) 

Vad är avgörande för att du skall kontakta och ta hjälp av kuratorn? (tid, patientens situation, 

förtroende för den specifika kuratorn, tidigare erfarenheter/resultat, kuratorns kompetens) 

Vilka specifika faktorer i patientärenden gör att du väljer att kontakta kuratorn? 

Har du under din tid som SSK/LÄKARE erfarenhet av att kuratorn svarat dig eller patienten 

med att hänvisa ärendet till någon annan, alternativt visat ointresse för uppgifter du anser ligga 

på kuratorns bord? (Vad har det då handlat om?) 

Har du erfarenhet av konkurrens/revirtänkande från kuratorns håll, beträffande 

arbetsuppgifter?  

Utbildningen 

Under din egen utbildningstid, ingick det någon information om eller introduktion av 

kuratorsprofessionen som en framtida medarbetare - som du minns det? (hur ser du på det?) 
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Utan att veta exakta kursinnehållet i socionomprogrammet, vad anser Du att en kurator 

behöver för kunskaper med sig från utbildningen för att kunna möta behov och förväntningar 

från hälso- och sjukvården? 

Tillbakablick/framtid 

Tillbakablick – har du sett några förändringar vad det gäller kuratorns roll, ansvarsområden 

och/eller arbetsuppgifter under din tid som yrkesverksam? 

Hur ser du på kuratorsyrkets framtid? Några nödvändiga/ oönskade förändringar? (kunskaper, 

organisering?) 

Finns det avslutningsvis något jag inte frågat om, och som du skulle vilja berätta eller påpeka? 
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