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Abstract
________________________________________________________

Author: Frida Johansson and Sofie Pettersson 

Title: The unlicenced profession [translated title]

Supervisor: Lotta Mulder 

This essay is a qualitative study with the purpose to explore how the counsellor in 

the child- and adolescent psychiatry experience their own professional role. We also 

wanted to get an insight into how the counsellor cooperate in teams with other 

professionals in terms of: multidisciplinary, professional roles and knowledge. We 

based the study on seven semi-structured interviews with counsellors from different 

teams. We used role theory and professionalization theory to analyse the empirical 

material.

   The study shows that the counsellor’s identifies themselves in a greater extent 

with their further education than with the title of counsellor or the basic social work 

education. In terms of cooperation we discovered that the counsellor’s professional 

role and knowledge is highly appreciated in the team. However the majority states 

that they don’t have any tasks that specifically belongs to only their profession and 

that the other professional groups in the team could perform their duties as well. 

Because of this all the counsellors in this study experienced an uncertainty about 

their future role in psychiatry.

Key words: counsellor, professional role, multidisciplinary, cooperation, legitimation
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1. Inledning 
_________________________________________________________________

Yrkesroller, titlar och dess betydelse är ett ständigt aktuellt diskussionsämne i 

samhället. ”Vad arbetar du med?” är nog en av de vanligaste frågor vi ställer då vi 

möter nya människor. En yrkesroll säger mycket om vem man är och vilken 

position man besitter. Inom socialt arbete kan denna fråga ”vad arbetar du med” 

vara extra intressant att diskutera. Som socionomstudent hör man ständigt att 

utbildningen är ”bred” och omfattar många olika kunskapsområden. Utbildningen 

ger en kompetens som innebär att kunna ”lite om mycket”. Det kan resultera i att 

det för socionomen kan vara svårt att beskriva specifikt och i detalj vilken 

kunskap hon/han besitter. Det innebär att socialt arbete omfattar en stor arena med 

många olika kunskapsområden och yrkestitlar, och det är inom detta som 

socionomen skapar sin yrkesroll. Inom psykiatrin är den vanligaste titeln för 

socionom; kurator. Psykiatrin förvaltas under hälso- och sjukvårdsorganisationen 

där det medicinska diagnostänkandet är i fokus, samt sker inom ett arbetsfält som 

inte förfogar över sociala interventioner (Blomqvist, 2009). Detta innebär att 

kuratorn är lite av en ”främmande fågel” med sitt sociala synsätt 

1.1 Problemformulering

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) paragraf 2 a står det: Hälso- och 

sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. [---] olika 

insatser för en patient ska samordnas på ett ändamålsenligt  sätt.  För att  uppnå 

syftet med god vård är en helhetssyn och ett tvärprofessionellt samarbete kring en 

patients  problematik  en  grundläggande  utgångspunkt.  Det  innebär  att  alla 

yrkesgrupper  i  teamet,  det  vill  säga  läkaren,  psykologen,  socionomen  och 

sjuksköterskan  etc.  ska  ha  inflytande  över  en  klientintervention  (Blomqvist, 

2009). Det framkommer att kuratorn många gånger känner en mindre delaktighet i 

behandlingsarbetet i  jämförelse med läkaren och psykologen (ibid.).  En av oss 

uppsatsförfattare närvarade under sin yrkespraktik vid ett teammöte inom barn- 

och ungdomspsykiatrin där det diskuterades kring ett brev som hade formulerats 
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till  föräldrarna,  då  deras  barn  blev  aktuella  för  insatser  från  barn-  och 

ungdomspsykiatrin.  I  brevet  fanns  en  tydlig  beskrivning  för  läkaren  samt 

psykologens  roll  och  namn.  Kuratorns  beskrivning  formulerades  genom; 

”[…]eventuellt kommer även en kurator att kopplas in”. Kuratorns roll i arbetet 

nämndes  alltså  inte. Vi  har  också  erfarit  flera  kuratorsmöten  där  diskussioner 

genomförts kring behovet av att utarbeta en arbetsbeskrivning för att tydliggöra 

kunskap och arbetsuppgifter.

   Ur en historisk kontext har kuratorns arbete  gått alltmer från att arbeta med 

ekonomiska,  sociala och juridiska frågor till  att  befinna sig i  det  ”terapeutiska 

rummet”  med  behandlingsarbete  (ibid.).  I  dagens  psykiatri  framkommer  att 

sociala problem är en stor orsak till psykisk ohälsa (Fredlund, 1997).  Därför är 

kuratorns kompetens viktig i teamarbetet då den fokuserar på att se specifikt till 

barnets sociala situation. I  Frost, Robinsons och Annings artikel (2007) beskrivs 

kuratorers upplevelser av att andra yrkesgrupper inte kan se värdet av deras arbete 

inom hälso- och sjukvården. I artikeln ställer sig kuratorerna frågan om det finns 

en missförståelse kring deras professionella roll och kunskap. Frågan vi ställer oss 

är  om  forskningsresultatet  kan  grunda  sig  i  att  kuratorsprofessionen  är  en 

olegitimerad yrkesgrupp, till skillnad från de övriga yrkesgrupperna inom teamet? 

Kan det i sin tur ha en koppling med Alvessons (2011) tes om att dagens samhälle 

lägger en allt större vikt vid att mäta kunskap och kvalitet i längre utbildningar 

samt professionalisering av yrkesgrupper? Inom socialt arbete menar  Johnsson, 

Laanemets  och  Svensson (2008)  att  det  finns  en betydande uppgiftsosäkerhet. 

Uppgiftsosäkerheten  kan  bidra  till  en  svårighet  kring  att  definiera  en  tydlig 

yrkesroll  inom  detta  fält.  Bernler  et  al.  (1999)  menar  att  en 

professionaliseringsprocess av det sociala arbetet kan vara svårt då det inom fältet 

ryms många olika professioner och titlar.  Det är utifrån den tidigare forskningen 

samt våra egna erfarenheter inom fältet vi ställer oss undrande över hur kuratorn 

upplever sin yrkesroll inom barn- och ungdomspsykiatrin. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kuratorers yrkesroll inom barn- och 

ungdomspsykiatrin samt hur samarbetet fungerar med övriga yrkesgrupper i ett 

tvärprofessionellt team.

1.3 Frågeställning

- Hur upplever kuratorn sin yrkesroll i ett tvärprofessionellt team?  

- I vilken utsträckning anser kuratorn att deras arbetsuppgifter och kompetens 
är definierad gentemot övriga yrkesgrupper i ett samarbete?

- Vilka former av samhörighetsprocesser och stängningsstrategier finns inom 
den egna professionen?

- Vilka former av legitimeringssträvan sker inom kuratorsprofessionen? 

  2. Metod
_______________________________________________________________________

Detta metodkapitel syftar till att beskriva hur vi valt att gå tillväga för att samla in 

vårt empiriska material. Kapitlet innehåller en kort beskrivning av vårt 

vetenskapliga antagande och val av synsätt. Vi diskuterar även studiens validitet 

och reabilitet samt vårt förhållningssätt i studien.

2.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Vi har i vår studie använt oss av den kvalitativa metoden (Bryman, 2011). 

Ambitionen är att lyfta fram våra intervjupersoners tankar och känslor kring att 

arbeta inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det handlar om att belysa ett djup i 

analysen istället för en bredd som det kvantitativa synsättet lägger fokus på. Syftet 

är inte att ge en generaliserande bild av hur kuratorn ser på sin roll inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. Hade det varit vårt syfte hade vi valt att använda oss av det 

kvantitativa synsättet som fokuserar på att få fram ett representativt urval utifrån 

en hel population (ibid.). Vi har i denna studie använt oss av ett hermeneutiskt 
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synsätt. Det är ett synsätt som bygger på förståelse och tolkning av personers 

berättelser. Vi har tolkat intervjupersonernas upplevelser och sedan satt in detta i 

en speciell kontext, det vill säga vår utvalda teori. Det leder till en så kallad 

dubbel tolkning, det vill säga att vi tolkar intervjupersonernas tolkningar av deras 

verklighet (ibid.). Den precis nämnda reflektionen kring tolkningens betydelse är 

viktig för oss att ha med oss under hela skrivarprocessen. För att belysa den 

kvalitativa metodens begränsningar när det gäller vår tolkning av empirin är vi 

ense med vad Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och Jacobsson (2008) 

understryker. De menar att forskarens största utmaning är att inse att det inte bara 

finns en verklighet, utan det handlar om att det finns olika perspektiv på en och 

samma verklighet. 

2.2 Val av metod

Uppsatsens syfte är att studera kuratorns tankar, känslor och upplevelser inom 

barn- och ungdomspsykiatrin. Detta fenomen har vi valt att undersöka genom att 

vi använt oss av en induktiv ansats. Vilket innebär att forskaren drar slutsatser 

utifrån sina kvalitativa studier, i detta fall intervjuer (Bryman, 2011). När vi 

övervägde metod valde vi mellan fokusgrupp och semistrukturerade intervjuer. 

Fokusgrupp innebär att de utvalda intervjupersonerna har samtal i en grupp där 

forskaren är ledare för gruppen. Fördelen med metoden är att den ger dynamik 

vilket inte framkommer lika tydligt i de semistrukturerade intervjuerna då de sker 

enskilt (ibid.). Då våra intervjupersoner befinner sig på geografiskt utspridda 

platser ansåg vi att denna metod hade blivit för komplicerad att genomföra. Efter 

gemensamma överväganden bestämde vi oss för att använda oss av 

semistrukturerande intervjuer. Den stora fördelen enligt Bryman (2011) är jämfört 

med öppna intervjuer att de semistrukturerade intervjuerna går efter en 

intervjuguide (se bilaga 2), vilket underlättar för intervjuaren att hålla sig till 

studiens syfte. Denna metod ger deltagarna möjlighet att reflektera över olika 

processer och händelser. 
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2.3 Urval och avgränsning 

För att besvara vårt syfte och frågeställning samt för att få en sådan stor variation 

som möjligt i materialet, har vi utgått från fyra kriterier:  

- Att intervjupersonerna skulle vara utbildade socionomer

- Att de skulle arbeta inom barn- och ungdomspsykiatrin, en förutsättning för att 

studien ska kunna genomföras. 

- Att ha en sådan jämn könsfördelning som möjligt – då det kan skilja sig i hur 

man uppfattar sin yrkesroll i ett tvärprofessionellt team (Blomqvist, 2004) 

- Att ha en geografisk spridning – För att uppfattningen av yrkesrollen kan skilja 

sig åt på grund av olika team konstellationer (Johnsson et al, 2008). 

   Vårt urval är på intet sätt statistiskt representativt, vilket heller inte varit vårt 

syfte. Vi har istället utgått från att intervjupersonerna ska ha uppfyllt kriterierna 

ovan. Vårt urval har varit målinriktat. Det innebär att vi intervjuat personer som 

varit relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2011). Initialt kontaktade vi 

intervjupersonerna över telefon eller mail. Vårt mål för studien har varit att utföra 

åtta stycken intervjuer, detta har under tidens gång reviderats då en intervjuperson 

valde att hoppa av studien. Studien omfattar sammanlagt sju intervjupersoner 

varav fyra är kvinnor och tre är män. Ahrne och Svensson (2011) menar att sex 

till åtta personer är ett bra antal för att vara säker på att ett resultat inte behöver ha 

påverkats av andra omständigheter. Samtliga intervjupersoner har arbetat inom 

barn- och ungdomspsykiatrin mellan 3 och 15 år och är mellan 31-55 år. Av 

intervjupersonerna som deltar i studien är två verksamma inom en mindre region 

samt fem är verksamma inom en större region. Tre av kuratorerna arbetar inom 

specialistteam medan de övriga fyra arbetar inom öppenvårdsteam. Vi har 

avgränsat oss i den bemärkelse att vi valt att inte se på frågan utifrån ett 

genusperspektiv. Detta beror på att uppsatsen skulle bli alltför omfattande samt att 

det inte är relevant för vår forskningsfråga. Intervjupersonerna kommer att 

benämnas respondent 1-7 (R1-R7). Detta för att markera att citaten vi använder i 

studien inte kommer från en och samma kurator. 
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2.4 Arbetsfördelning och vår egen förförståelse 

Vi har under hela processen haft ordet ”värderingsfri” i beaktande vilket enligt 

Bryman (2011) syftar till att forskaren ska vara så objektiv som möjligt i sin 

forskning. Då vi är två författare som skrivit denna studie som båda genomfört vår 

yrkespraktik på barn- och ungdomspsykiatrin, har vi från början varit medvetna 

om att lägga stor vikt vid att påminna varandra om vår förförståelse inför ämnet. 

Bryman (2011) resonerar kring detta när han uttrycker att forskare aldrig kan vara 

helt värderingsfria. För att förhindra det ovanstående har vi under hela 

skrivarprocessen varit reflekterande. Vi har också varit medvetna om att vi inte 

tolkat in samma verklighet. Detta menar vi har lett till en dynamik och intressanta 

diskussioner kring skrivandet av analysen. Mycket tid har spenderats genom att 

diskutera studiens disposition och genomförande. Vi har under studiens gång 

delat upp arbetet mellan oss och påbörjat varsitt avsnitt, för att sedan tillsammans 

gå igenom och analysera vårt skrivna material. Skrivandet av resultatdelen valde 

vi att genomföra och skriva tillsammans för att kunna föra en ständig dialog kring 

den insamlade empirin. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Eftersom ordet ”mätning” inte är det främsta intresset i kvalitativ forskning, blir 

begreppen validitet och reliabilitet inte av något större värde i denna 

forskningstradition. Det är ändå viktigt att belysa hur tillförlitligheten kommer att 

presenteras i studien. Ordet validitet handlar om huruvida man mäter det man 

säger sig mäta. Det innebär i en kvalitativ undersökning om studien besvarar de 

frågor som ämnats (Bryman, 2011). Eftersom vårt syfte är att få en fördjupad 

kunskap om kuratorns upplevelser inom barn- och ungdomspsykiatrin anser vi att 

den semistrukturerade intervjuformen belyser detta på ett korrekt vis. Då vi följt 

intervjuguiden (se bilaga 2) under intervjuerna och sett att frågor och syfte blivit 

besvarat har därmed validiteten ökat. Vi har även försökt uppnå likvärdiga 

intervjusituationer genom att under intervjuernas gång läsa upp 

begreppsförklaringar av vissa ord. Teorierna vi använder oss av i studien är till för 

att kritiskt granska, ifrågasätta samt att begränsa oss i våra forskningsfrågor 
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(Ahrne & Svensson, 2011). Vi har genom hela vår process när det gäller tolkning 

av analys bejakat det hermeneutiska tolkningsförfarandet för att på så sätt fått ett 

så korrekt och kritiskt resultat som möjligt (Bryman, 2011). 

   Ordet reliabilitet innebär att man får samma resultat av samma mätning. Det kan 

tolkas i kvalitativ undersökning att noggrannhet är viktig i alla led. Vi har under 

processens gång varit noga med att skriva vilka förutsättningar och 

tillvägagångssätt vi använder oss av för att komma fram till de olika resultaten. 

Detta för att studien ska bli så tydlig som möjligt för läsaren (ibid.). 

      

      2.6 Bearbetning och analys av intervjumaterialet 

Inledningsvis diskuterade och förberedde vi oss tillsammans så vi var samspelta 

och väl förberedda inför varje intervjutillfälle. Vi använde oss av en intervjuguide 

(se bilaga 2) som vi formulerat för att täcka de områden och teman vi valt att 

fånga under våra intervjuer. Intervjuguiden innehåller öppna frågor för att kunna 

skapa en bredare bild med fler nyanser än standardiserade frågor (Bryman, 2011). 

Av intervjuerna som genomförts har sex stycken skett på intervjupersonernas 

arbetsplats och en på socialhögskolan. Vi har varit medvetna om att intervjuerna 

ska ske på en sådan neutral plats som möjligt (ibid.). Men med tanke på 

intervjupersonernas tidsbrist och deras vetskap om att de är anonyma i studien 

anser vi ändå att detta var det bästa alternativet. Vi har båda varit delaktiga under 

samtliga sju intervjuer och delat upp arbetet emellan oss. En av oss ställde 

samtliga frågor medan den andra koncentrerade sig på att följa upp nya spår under 

intervjun (Bryman, 2011). Vi är medvetna om att vara två intervjuare som ställer 

frågor till en respondent kan skapa ett ojämnt maktförhållande (Ahrne & 

Svensson, 2011). Efter överväganden ansåg vi att fördelarna med att vara 

delaktiga båda två övervägde nackdelarna. Varje intervju inleddes med att vi 

presenterade studiens syfte och försäkrade oss om det kändes bekvämt för 

samtliga intervjupersoner att bli inspelade. Vi genomförde våra sju intervjuer 

under en period av fem veckor. Så fort som möjligt efter varje intervjutillfälle 

transkriberade vi materialet. De utskrivna intervjuerna bildar vårt empiriska 

material (Ahrne & Svensson, 2011). Vi valde att koda intervjuerna, vilket innebär 

att vi sorterade den utskrivna empirin i form av ”lådor” som blivit olika koder. 

Dessa koder har hjälpt oss att reflektera, bearbeta och tolka vårt material (Aspers, 
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2011.). Det är viktigt att komma ihåg att själva intervjuerna är resultat av ett 

samtal vid en viss tidpunkt och plats. Det är därmed viktigt att påpeka betydelsen 

av våra teoretiska utgångspunkter (Ahrne & Svensson, 2011). Alltså att se vårt 

empiriska material i samband med teorierna vi har valt att utgå från.

2.7 Etiska överväganden

Vi anser att vid intervjuarbete är etik en viktig och central utgångspunkt. Både vid 

förberedelser, själva intervjun samt det arbete som sker efteråt. I god tid innan 

intervjun skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi förklarade syftet 

med intervjun och hur vi tänkt intervjun ska gå tillväga. Vi garanterade 

anonymitet och försäkrade oss om att varje intervjuperson ställde upp frivilligt. 

Vid inledningen av varje intervjutillfälle tog vi upp och diskuterade att studien 

kommer följa de fyra etiska grundprinciperna:

- Informationskrav – genom att följa denna princip är det viktigt att informera 

intervjupersonerna att de när som helst under intervjun har rätt att avbryta sin 

medverkan.

- Samtycke – är extra viktigt för oss att följa då det krävs en aktiv insats av 

deltagarna.

- Konfidentialitetskrav – innebär att man ska förvara personuppgifterna så att 

utomstående inte kan identifiera vilka som deltagit i undersökningen. Vi har tagit 

hänsyn till detta genom att inte nämna i vilka städer respektive intervjuperson 

arbetar inom.

- Nyttjandekrav – innebär att de uppgifter vi får fram endast kommer användas för 

forskningsändamålet (Bryman, 2011).

   Efter intervjuerna ägt rum har vi varit mycket noggranna med att vårt inspelade 

material förvarats enligt dessa etiska principer (Ahrne & Svensson 2011). Vi har 

följt Brymans (2011) rekommendation att fråga våra deltagare om de har varit 

intresserade av att få en sammanställning av undersökningens resultat. Detta tror 

vi resulterar i att våra intervjupersoner känner att deras medverkan varit 

betydelsefull.
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2. 8 Litteratursökning

För att få tillgång till relevant litteratur och tidigare forskning har vi haft vår 

utgångspunkt i ämnet kuratorns roll inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi har 

använt oss av databaserna: Libhub, EBSCOhost inom ämnet Socindex, Libris 

samt Google Scholar och Scirus. De primära engelska och svenska sökorden har 

bestått av: multidiciplinary work* and role*, socialt arbete*, roller*, hälso- 

sjukvård*, tvärprofessionellt samarbete* samt barn- och ungdomspsykiatrin*. För 

att ha försäkrat oss om den vetenskapliga kvalitén på artiklarna kryssade vi i rutan 

peer review innan varje sökning. 

3. Begreppsdefinitioner 
________________________________________________________

Nedan kommer vi beskriva innebörden av de begrepp som kommer används i 

studien. 

De övriga/andra yrkesgrupperna: läkare, psykolog, sjuksköterska, skötare, 

behandlingsassistent, arbetsterapeut och sjukgymnast.   

Helhetssyn/Helhetsperspektiv: Se människan i sitt sociala sammanhang. Vilket 

omfattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer (Blomqvist, 2009). 

Psykosocialt arbete: Ett samlingsbegrepp för de sociala insatser som socionomer 

utför i förebyggande och behandlande syfte för grupper, enskilda och familjer 

inom hälso- och sjukvård (Lennéer Axelsson & Thylefors, 1999). 

Psykoterapeutiskt arbete: En behandling som baseras på psykologisk teori och 

metod som består av målinriktade åtgärder som direkt syftar till att hjälpa en 

person med känslor, tankar och psykosomatiska symtom (ibid.). 

Tvärprofessionellt team: Ett team som består av olika professioner och 

yrkesgrupper med olika utbildningar, kunskap och specialitet och finns inom 

välfärdsorganisationer som vård, omsorg och behandling (Blomqvist, 2009).
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I litteraturen vi använt benämns socionomen både som socialarbetare och kurator. 

Vi utgår i vår studie från att en kurator och en socialarbetare är i grund och botten 

en utbildad socionom. Vi kommer i vår analys samt i vår slutdiskussion endast 

diskutera kring titeln kurator. 

4. Bakgrund 
_______________________________________________________________________

I detta avsnitt ges en överblick över hur barn- och ungdomspsykiatrin som 

organisation samt hur kuratorns roll vuxit fram. Det har inte gjorts för att besvara 

syfte eller frågeställningar, utan snarare för att skapa en tydligare helhetsbild till 

läsaren av det valda ämnet. Vi kommer både redogöra för forskning som är 

framställd i Sverige och forskning som kommer utanför Sveriges gränser.

4.1 Organisationen barn- och ungdomspsykiatrin

Till hälso- och sjukvården räknas både somatisk vård samt psykiatrisk vård. Den 

psykiatriska vården är uppdelad i vuxen- samt barnpsykiatri. Barn- och 

ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och unga mellan 0-17 (eller 18 år beroende 

på vilket län man tillhör) samt till deras föräldrar. Vården som utförs omfattar 

öppen - mellan samt slutenvård. Barn- och ungdomspsykiatrin arbetar med att 

bedöma, behandla, utreda och förebygga psykisk ohälsa (Stockholms läns 

landsting, 2011). Arbetet som utförs sker i team med läkare, psykologer, 

kuratorer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 

behandlingsassistenter (Blomqvist, 2009). 

4.1.1 Historisk tillbakablick inom organisationen barn- och 

ungdomspsykiatrin 

1925 startades en poliklinisk verksamhet i Sverige (som motsvarar dagens barn- 

och ungdomspsykiatri) med syfte att ge rådgivning angående uppfostringsfrågor 

(Karlén, 1985). Det väcktes en förståelse i samhället kring att den sociala miljön 
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var ytterst viktig för barnets personlighetsutveckling. Detta skedde i samband med 

Barnbyn Skås utredning år 1950 som visade att barn- och ungdomsvården var i 

behov av såväl medicinsk- psykologisk, samt pedagogisk och social sakkunskap. 

Det var under denna tid en förståelse började infinna sig kring att behandling inte 

enbart handlande om att identifiera patientens individuella problem, utan miljön 

och familjen var av stor vikt (ibid.). I Karléns (1985) utredning framkommer att 

samarbete mellan olika yrkesgrupper är centralt. År 1977 startade barn- och 

ungdomspsykiatrin att arbeta mer mot en tvärprofessionell inriktning.

4.2 Kuratorns framväxt inom hälso- och sjukvården  

Olsson (1999) framhåller att kunskap om kuratorsarbetet framväxt och tidiga 

utveckling är nödvändig för att kunna förstå dagens kuratorsarbete. Hon beskriver 

Flexners tankar år 1915 om att socialarbetet inte var en egen profession utan 

utgav ett komplement till redan existerande professioner. Detta på grund av att 

sociala arbetet var oförenligt med de krav på specialiserad kompetens som 

krävdes av en profession. Förändringar inom samhället och sjukvården hade 

skapat behov av att ha en socialt kunnig person knuten till sjukvården för att bistå 

patienten. Genom att hjälpa patienten med sociala problem effektiviserades 

sjukvården. En talesman för dessa idéer var Adolf Meyer som framhävde att så 

länge psykiatrin åsidosatte patienternas sociala miljö gick det varken att 

förebygga eller behandla psykisk sjukdom. För att få igång denna utveckling 

ansåg han att den mest betydelsefulla faktorn var att anställa utbildade 

socialarbetare som kunde medverka vid patientens utredning och behandling 

(ibid.).

   Under 1930-talet skedde en uppbyggnad av det sociala arbetet inom psykiatrin. 

Syftet med integreringen var att öka förståelsen för samspelet mellan patient och 

dess omgivning för att kunna ta in det i behandlingen. Det som framkom var att 

psykiskt sjuka ofta hade sociala problem i bakgrunden som kunde försvåra 

behandlingen samt leda till snabb försämring vid utskrivning (ibid.).

   

4.2.1 Kuratorns arbetsuppgifter förr 

Till en början övertog kuratorerna arbetsuppgifter som tidigare utförts av övrig 

sjukhuspersonal samt frivillighetsorganisationer. Kuratorns tidiga roll bestod 
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mycket av att vara en sorts länk mellan patient och övrig personal i teamet och 

myndigheter. Exempel på arbetsuppgifter var att undersöka patienternas ekonomi 

och liknande praktiska uppgifter samt förmedla samhällsresurser för att bistå 

patienter och de anhöriga (Olsson, 1999). Kuratorns uppgift bestod i att vara ett 

språkrör för klienten, begrepp såsom pedagog, utredare och informatör passade in 

för att beskriva yrkesrollen (Fredlund, 1997). På 1920-talet började kuratorerna 

alltmer söka kunskap och redskap inom psykologin i behandlingsarbetet med 

patienterna, istället för att enbart fokusera på åtgärder mot den yttre miljön. 

Kuratorerna var underställda läkaren, de eftersträvade dock självständiga 

behandlingsuppgifter istället för enbart understödja läkarens behandling. 

Kuratorerna påpekade att läkaren hade sin titel och traditionella prestige att luta 

sig tillbaka mot, medan de själva var tvungna att visa sitt värde genom konkret 

arbete. Det medförde i sin tur att kuratorns sociala position inom psykiatrin var 

komplicerad. Under 1930-40 talet var kuratorn den dominerande yrkesgruppen 

inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kuratorn arbetade under denna tid för att 

utvidga sitt revir och arbetsuppgifter. Det var en strävan efter att bli av med vissa 

arbetsuppgifter, såsom förvaltning av patienternas medel (Olsson, 1999). 

Fredlund (1997) anser att bli av med dessa arbetsuppgifter var ett led i att göra 

arbetet mer tydligt och specialiserat och genom det lättare att professionalisera. 

Kuratorernas utredningsarbete ersattes till viss del under 1970-talet av läkarnas 

allt mer omfattande anamneser. Behovet att ta hand om patienters ekonomiska 

problem minskade på grund av socialförsäkringarnas utbyggnad. Istället började 

familje- och relationsproblem komma i fokus. Olsson (1999) skriver om kuratorns 

nya arbetsuppgifter som exempelvis var familjeterapi och krisbehandling. 

Psykologer och kuratorer hade från början samma sociala position, sedan 

förlängdes psykologernas utbildning och lönen höjdes. I slutet av 1970-talet erhöll 

psykologerna legitimation och befäste därmed sin sociala position.

Olsson (1999) menar att förändringen av arbetsuppgifter har gått från 

utredningsarbete och rådgivning till mer motivation och behandlingsarbete. Inom 

barn- och ungdomspsykiatrin är kuratorsarbetet mer specialiserat än inom övriga 

vårdområden. Många kuratorer som idag arbetar inom psykiatrin skaffar sig en 

steg 1 utbildning och utför psykoterapi. Olsson (1999) tar upp att det kan föra 

med sig risker för kuratorerna inom psykiatrin. Genom ensidig vidareutbildning 

riskeras kunskapen om samhället och den sociala miljöns betydelse att glömmas 
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bort. Vilket medför att sociala problem förvandlas till psykologiska och 

kuratorerna förlorar sin identitet som socialarbetare och blir enbart 

psykoterapeuter.

5. Tidigare forskning 
_________________________________________________________________

Vi kommer i detta avsnitt utgå från tre olika områden när det gäller tidigare 

forskning. Vi vill först ge läsaren en generell bild av hur forskare ser på kuratorns 

yrkesroll. Därefter följer en översikt över den rådande professionsforskningen. 

Sista stycket behandlar det tvärprofessionella samarbetet. Vi kommer både 

redogöra för forskning som är framställd i Sverige och forskning som kommer 

utanför Sveriges gränser. 

5.1 Kuratorns uppfattning om yrkesrollen 

Socionomer har genom åren uttryckt behov av att diskutera och tydliggöra sin 

yrkesroll. Det handlar om svårigheter med att uttrycka vad det egentligen är man 

gör, komplexitet i rollen och motstridiga krav. Det sker en utveckling mot ett mer 

psykoterapeutiskt arbete hos många av hälso- och sjukvårdens kuratorer som 

resultat av en önskan att tydliggöra yrkesrollen. Den som väljer att arbeta utifrån 

det psykosociala synsättet får finna sig i att det tar längre tid att känna sig som en 

kompetent socionom (Bernler, Cajvert, Johnsson, Lindgren, 1999). Författarna tar 

upp att i socionomens arbete är det mycket samverkan med yrkesgrupper och 

organisationer och kuratorernas roll är att vara den som ansvarar för helheten. Ett 

innehavande av den rollen kan vara svårhanterligt då den inte alltid tillskrivs 

socionomen av de övriga professionerna. Att se sig själv ha ett större ansvar än 

vad omgivningen bekräftar kan vara undangrävande för självkänslan menar 

författarna. De beskriver den samordnande rollen som en specialistfunktion i sig 
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och det är därmed viktigt att diskutera och definiera den rollen samt lyfta fram att 

den har en viktig funktion.

    I tidigare studier har det framkommit en utmaning i att hitta en professionell 

kollektiv identitet för kuratorsgruppen (Arden & Austin, 2003). Forskarna har 

undersökt ett flertal intervjuer med kuratorer för att föreslå potentiella lösningar 

hur kuratorsprofessionen ska kunna finna en form av samstämmighet. Trots 

yrkesgruppen uppnått en form av professionell status har det gjorts lite för att 

främja den kollektiva samhörigheten samt avgränsa yrkesgruppen från andra inom 

psykiatrin. Forskarna menar genom att samhörighet inte främjas skapas ett större 

avstånd inom yrkesgruppen. Vilket medför en saknad av nödvändig essens för att 

säkra rollen för övriga professioner och allmänheten. Arden och Austin (2003) 

menar att de senaste trettio årens strävan efter legitimering har ytterligare 

fragmenterat professionen. Om inte kuratorsprofessionen kollektivt definierar sin 

profession kommer den bli splittrad av specialisering och förbigången av övriga 

professioner.

5.1.1 Oklara roller

Davidson (1990) koncentrerar sig på hur kuratorerna upplever sin yrkesroll inom 

hälso- och sjukvård. Han menar att roller bestämmer beteenden och relationer och 

att oklara roller är en källa till konflikter. En mängd olika status och roller kan 

tillskrivas socionomen på grund av klienter, andra professionella och de själva har 

olika förväntningar på samma roll. Inom hälso- och sjukvården söker kuratorerna 

göra anspråk på sin professionella domän genom att vara tydliga med sina 

arbetsuppgifter för att undvika det Davidson (1990) väljer att kalla för ”role 

blurring”.

   Tidigare studier visar skillnader mellan olika professioners idéer om den 

lämpliga roll som kuratorn inom hälso- och sjukvårdsorganisation ska inta. Dessa 

skillnader har funnits sedan kuratorsprofessionens början. Problem i att tillskriva 

roller och funktioner menar Davidson (1990) ligger i när expertis av mer än en 

grupp täcker samma område och det blir en form av ”role blurring”. Kuratorer är 

experter på familjesystem, kulturella och organisatoriska kontexter och andra 

områden som inte är begränsade till enbart hälso- och sjukvård. Det kan 

uppkomma svårigheter för kollegor att se kuratorns fokus på patientens 
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familjesystem som relaterade till deras behov inom hälso- och sjukvården. Då det 

inte finns någon konsensus för kuratorernas arbetsuppgifter kan de känna sig 

frustrerade och hotade i yrkesrollen. Trots hälso- och sjukvård är en stor arena för 

socionomer är det inte synonymt med socialt arbete. För att samarbete ska kunna 

vara effektivt krävs det att professioner med samma position erkänner och tar in 

andra professioners mål och åsikter (ibid.).

   Definitionen av kuratorns roll och dess funktioner inom hälso- och sjukvård är 

en ständigt pågående utmaning. Davidsons (1990) slutsats är att kuratorn måste 

fortsätta arbeta för att klargöra rollen och demonstrera för de övriga 

yrkesgrupperna inom vilket område deras kompetens finns. 

5.2 Professionalisering inom socialt arbete

Det sociala arbetets professionaliseringsprocess är mer komplex än i många andra 

yrken. Det utförs i en skärningspunkt mellan klient, övriga aktörer och samhällets 

intressen (Bernler et al, 1999). Samtidigt som kuratorn arbetar med individen och 

familjen måste hänsyn tas till omgivningen runtomkring. Vilket kan få 

konsekvensen att yrkesrollen upplevs som diffus (ibid.). Flexner uttrycker att 

socialt arbete inte kunnat betraktas som en äkta profession i jämförelse med till 

exempel läkarprofessionen (Olsson, 1999). Yrkesgruppen socionom tillhör istället 

gruppen semiprofession. Vilket innebär enligt Brante (2009) en yrkesgrupp som 

har lägre autonomi i förhållande till andra etablerade professioner. Utbildningen 

för semiprofessioner är inte lika specialiserade utan mer tvärvetenskapligt 

inriktade. Liljegren (2008a) nämner i sin avhandling att semiprofessioner är 

yrkesgrupper som inte lever upp till den idealtypiska bilden av professioner. En 

av orsakerna till att socionomen inte kan betraktas som en etablerad profession är 

att det finns en osäkerhet i yrkesrollen samt en avsaknad av detaljerade 

arbetsuppgifter. 

   Flexner menar vidare att socionomen saknar en individuell självständighet samt 

ofta betraktas som en sorts förmedlare. Ett exempel Flexner ger på detta är att 

socionomens typiska arbetsuppgift innefattar att styra upp samverkansmöten både 

inom- och utanför organisationen. Å ena sidan konstaterar han att socialt arbete är 

brett och omöjligt att avgränsa. Å andra sidan menar han att det finns potential för 

så småningom utvecklas till att bli en etablerad profession (Pettersson, 2001). 
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5.2.1 Legitimation eller inte? 

Wingfors (2004) skriver i sin avhandling om socionomens legitimeringssträvande. 

Hon beskriver hur socionomer genom tiderna har försökt att höja sin position på 

arbetsmarknaden. Från då sociala arbetet handlade mycket om välgörenhetsarbete 

till att nu gå allt mer mot ett autonomt yrke. I behörighetsutredningen (SOU 

2010:65) står skrivet att antalet yrkesgrupper som har rätt till legitimation i 

Sverige successivt ökat genom åren. En yrkesgrupp som erhåller en legitimation 

måste inneha ett visst mått av självständighet. Såsom diagnostiska och 

terapeutiska förfaranden, samt arbetsuppgifterna måste innefatta ett direkt 

patientansvar (ibid.). Diskussionen kring legitimering av kuratorn inom hälso- och 

sjukvård debatteras även i akademikerförbundet SSR samt i kuratorsföreningen. I 

facktidskriften Socionomen gör SSR:s förbundsordföranden ett uttalande om att 

kuratorn inom hälso- och sjukvården bör legitimeras (Fredriksson, 2011). Detta då 

socionomutbildningens längd, innehåll, forskarmöjligheter och vetenskaplig 

förankring stämmer överens med de krav som ställs för att få legitimation. Svensk 

Kuratorsförening är också av den åsikten att legitimering bör införas då kuratorn 

arbetar med självständigt kvalificerat psykosocialt behandlingsarbete (SSR, u.å.). 

Behörighetskommitténs argument för att kuratorn inte kan erhålla legitimation är 

främst den breda socionomutbildningen (SOU 2010:65).  

5.3 Samarbete inom en tvärprofessionell organisation 

En vanlig förklaring till vad en socionoms arbetsuppgifter innehåller definieras av 

många som ”spindeln i nätet”. Denna definition är särskilt vanlig när socionomen 

är anställd för att ingå i ett teamarbete (Johnsson et. al, 2008). Utvecklingen inom 

psykiatrin går allt mer mot ett tvärprofessionellt samarbete. Syftet är att utgå från 

ett helhetsperspektiv med förutsättning att alla yrkesgruppers perspektiv i 

slutändan ska finns med i beslutet av en klientintervention (Blomqvist, 2009). 

5.3.1 Fördelar med samarbete i tvärprofessionella team 

Johnsson et al. (2008) beskriver olika konstellationer att dela upp 

tvärprofessionella team i. Den konstellationen vi tänker fokusera på är det 

interprofessionella teamet. Detta team karakteriseras genom att arbetsresultatet 
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endast uppnås genom att de olika yrkesgrupperna samarbetar, för att i slutändan få 

ett så bra resultat som möjligt. Rollerna i ett tvärprofessionellt team är 

specialiserade och därmed är det viktigt med samspel professioner emellan. 

Författarna beskriver hur de olika rollerna ser ut i det barn- och 

ungdomspsykiatriska teamet. Psykiatrikern ställer en diagnos och har möjlighet 

att skriva ut medicin, psykologen har behörighet att göra barnpsykiatriska 

utredningar och kuratorn har kompetens i fråga om samhällets resurser. Ett 

optimalt tvärprofessionellt team kommer hitta gemensamma metoder och 

lösningar för att nå mot det gemensamma målet (ibid.). Blomqvist (2009) lyfter 

fram positiva komponenter såsom stöd kollegor emellan, ökad effektivitet, en 

stimulerad arbetssituation samt ett utvecklande av yrkesrollen. Det framkommer i 

Blomqvists avhandling (2009) samt Frost et al. studie (2005) styrkor med att 

arbeta tvärprofessionellt är att få en inblick i andras kunskap och ideologier. Samt 

att tillit och god kommunikation är grunden för ett gott samarbete. Lennéer 

Axelsson och Thylefors (2005) beskriver att komplicerade problem kräver 

mångsidig kunskap. Samt att insatserna blir effektivare om det sker ett samarbete 

professioner emellan, istället för insatser från enbart en profession. 

5.3.2 Hinder med samarbete i tvärprofessionella team

Davidson (1990) uttrycker att det är mycket av litteraturen inom det sociala 

arbetet som fokuserar på svårigheter med att samarbeta med övriga yrkesgrupper. 

Detta på grund av att det förekommer olika värderingar och synsätt. En vanlig 

svårighet i samarbete är att professionella experter strider med andra professioner 

inom samma bedömningsrevir. Ett exempel på detta är när läkare, psykologer och 

socionomer kämpar om att få sitt synsätt tillgodosett (Backman, 1989). Både 

Oliver och Peck (2006) samt Frost et al. (2005) belyser kuratorns ständiga kamp 

att föra in det sociala synsättet i klientarbetet.

    Andra hinder som kan uppstå är det så kallade ”fikonspråket”. Det innebär att 

varje profession använder sig av ett specifikt fackspråk. Exempel på detta inom 

psykiatrin är när psykiatrikern använder sig av latinska och medicinska termer. 

Vilket kan medföra oklarheter och missförstånd inom teamet (Johnsson et al, 

2008). Författarna menar samtidigt att konflikter mellan professionerna i ett och 

samma team är nödvändigt då det bidrar till att tydliggöra och definiera 
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yrkesrollen. Blomqvist (2009) menar att har man bristande kunskap om sina 

teammedlemmars kompetens kan det i sin tur skapa diffusa roller samt konflikter. 

Olikheter kring professioner kan leda till professionell etnocentrism. Det vill säga 

en tendens till att se den egna professionens kunskap som överlägsen andras när 

det gäller att möta patientens hjälpbehov (Blomqvist, 2004).

   Blomqvist (2009) menar att det inte enbart är yrkesgrupperna i sig som är 

orsaken till det ojämna utrymmet utan det finns organisatoriska förklaringar till att 

den sociala aspekten inte får lika stort utrymme när det kommer till att ge föreslag 

till insatser – psykiatrin förfogar inte över sociala insatser.

6. Teori
_________________________________________________________________

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av rollteorin och dess begrepp. Då fokus 

inom teorin visar på interaktionen och samspel mellan människor anser vi att 

rollteorin är relevant. Nästkommande stycke handlar om professionsteorin och 

dess begrepp. Vi anser att professionsteorin är en adekvat utgångspunkt för att 

kunna förstå kuratorns strävan efter att tydliggöra sitt kunskapsområde och 

arbetsuppgifter inom ett tvärprofessionellt samarbete. Teorin kan även ses som 

central för frågan om kuratorn ska legitimeras eller inte. Vi kommer här nedan ge 

en kort beskrivning av dessa två valda teorier, för att sedan på ett djupare plan 

använda teoriernas begrepp i analysavsnittet. 

6.1 Rollteorin

Grunden ligger i föreställningen om att det finns en given ordning och en 

värdegemenskap som upprätthåller det sociala systemet (Aubert, 1979). De roller 

som individer intar är förankrade i denna värdegemenskap och medför en känsla 

av trygghet. Genom att tillhöra och identifiera sig med en viss roll lär man sig 

vilka förväntningar som riktas mot en och genom det hur man ska agera i en given 

situation (Trost & Levin, 2010). Auberts (1979:99) definition av roll är: ”En roll 

är summan av de normer som hänför sig till en viss uppgift eller position”. Vid 

användande av denna definition blir normer, förväntningar och beteende centrala 

begrepp för att kunna förstå och tolka rollteorin. 
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6.1.2 Rollteoretiska begrepp

Samhället brukar beskrivas som ett nät av positioner. De olika positionerna 

behöver inte ha någon verklig relation eller koppling till varandra. Men i varje 

sammanhang innehar vi alltid flera positioner: vi är exempelvis inte bara en 

kurator utan vi är också alltid man eller kvinna. I alla våra positioner spelar vi 

emot eller tillsammans med andra människor. Till dessa olika positioner är 

förväntningar knutna som beskriver vad man borde respektive inte borde göra. 

Dessa förväntningar kan komma inifrån sig själv, från samhället eller andra 

professionella. Vissa förväntningar är mer diffusa än andra mer formaliserade 

förväntningar. Det vill säga alla känner till dem men de är inte uttryckta eller 

formellt nedskrivna. I det sociala sammanhanget vi lever i observerar vi och 

mottar ständigt förväntningar på hur och vad vi ska göra respektive inte göra i 

olika situationer (Trost & Levin 2010).

   Beteendet grundas på vilka förväntningar som riktas mot positionen. 

Förutsättningen för vår sociala interaktion med andra bygger på att vi i åtminstone 

en viss mån kan förutsäga andras beteende i en given situation. En roll handlar om 

de processer som finns kring positionerna och förväntningar som leder till ett visst 

beteende (ibid.). Aubert (1979) uttrycker att andra personers förväntningar bildar 

ett socialt tryck kring rollen. Det är alltså en roll/process som skapas av de 

förväntningar som finns riktade mot den positionen en individ har, som leder till 

att individen beter sig på ett eller annat sätt.

6.1.3 Yrkesroll

Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) menar att en yrkesroll är en roll som man 

uppnått genom prestation och är en frivillig roll. Yrkesrollen är direkt kopplad till 

vilka arbetsuppgifter som ska utföras och till vad arbetsgruppen ska producera för 

resultat. Individer som innehar samma yrkesroll kommer aldrig att utföra den 

exakt lika. Hur man hanterar sina roller beror på personligheten samt vilken 

förmåga och kunskap man har om förväntningarna kring rollen. Aubert (1979) 

menar att inta en position uppfattas som ett löfte att spela rollen enligt gällande 

spelregler. Roller formas i samspel med motsvarande roller, där den ena rollens 

plikter medför den andra rollens rättigheter.
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   Precis som det finns formella och informella förväntningar på olika positioner 

så beskriver Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) att man kan dela upp 

yrkesrollen i formell och informell roll. Där den formella rollen är reglerad genom 

lagar, riktlinjer, status och makt. Med ledord såsom organisering, struktur och 

planering och även förknippat med vilken position eller status man har på sin 

arbetsplats. De formella förväntningar som kommer på yrkesrollen är i stort sett 

tvingande för personen som tar på sig rollen att uppfylla. Den informella rollen 

handlar om ett socialt tryck som uppstår i arbetsgruppen på grund av olika behov 

och förväntningar. Här är ledorden mer traditioner samt normer och behov. Det är 

oftast inom den informella rollen som konflikter och samarbetsproblem inom 

arbetsplatsen uppkommer (ibid.). 

    Aubert (1979) beskriver att det som gör rollkonceptet användbart är att vetskap 

om en persons befattning och yrkesroll ger möjlighet att gissa vilka förväntningar 

som är riktade gentemot personen i fråga. Lennèer Axelssson och Thylefors 

(2005) menar att detta kan skapa en klarare bild över hur en person förmodligen 

kommer att agera i olika situationer och bidra till såväl umgänge som samarbete 

blir smidigare. Det finns klara målsättningar, rättigheter och plikter för roller och 

befattningar inom instanser såsom barn- och ungdomspsykiatrin. Men hur 

innehavarna ska gå tillväga för att uppnå detta är en resurs och handlingsfråga, där 

tidsbrist kan nämnas som den vanligaste resursbristen. Detta innebär att det kan 

råda skillnad mellan ideal och verklighet (Aubert, 1979).

6.1.4 Konflikter i / mellan roller

Konflikter i själva rollen kan uppstå på grund av oklarheter i rollens innehåll. En 

intrarollkonflikt handlar om när olika individers uppfattning om en och samma 

roll skiljer sig åt. Detta medför att olika sorters förväntningar riktas mot samma 

individ och då uppstår konflikter inom rollen (Aubert, 1979). Något som kan 

orsaka konflikter och samarbetsproblem utanför rollen är rollupplösning. I detta 

ingår när gränserna för vissa yrkesroller är diffusa och det händer att man trampar 

in på någon annans revir. Detta leder till en form av gränsöverskridande. Det kan 

röra sig om arbetsuppgifter som krockar, löneskillnader eller ett tvivlande på 

varandras kompetens. Dessa former av konflikter är mer vanliga inom den 
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offentliga sektorn där de flesta yrken innehar legitimering (Lennéer Axelsson & 

Thylefors, 2005).

6.2 Professionsteorin 

Frågan flertalet forskare och företrädare ställer sig inom professionsforskningen 

är hur ordet profession definieras. Brante (1989:41) ger sig på ett försök att 

förklara den professionella ideologin och menar att det som urskiljer en 

profession från övriga yrkesgrupper är följande: 

En profession har en gemensam utbildning som är baserad på 
vetenskaplig kunskap, bedriver i stort sätt samma verksamhet 
samt är medlemmar oftast i ett och samma förbund. Vilket ger 
upphov till lojalitet, kollegialitet och gemensamma intressen.

På latin betyder ordet ”profession” erkännande, uppgift eller yrke. Professioner 

har i alla tider försökt kämpat för rätten att få ett eget arbetsfält (Åmark, 1989). I 

denna kamp finns det olika tillvägagångssätt att markera sitt kunskapsfält, 

exempel på det kan vara legitimering. Wingfors (2004) menar på att det råder en 

ständig kamp både innanför och utanför sin egen yrkesgrupp om vem som ska 

göra vad och vem som har rätt att ta sig an en viss arbetsuppgift. 

Professioner som finns i vårt välfärdssamhälle idag har lyckats avgränsa och få 

ensamrätt på specifika kunskapsområden inom särskilda yrkesfält. Detta innebär 

att tillhör man en profession besitter man en viss typ av kunskap för att kunna 

utföra arbetsuppgifter inom ett specifikt område. Vilket leder till ett större 

inflytande över hur det praktiska arbetet ska utföras inom organisationen man 

verkar (Dellgran & Höjer, 2000).

6.2.1 Professionsteoretiska begrepp  

Abbotts teori fungerar bra för att förklara aspekter och rivalitet och den kamp som 

pågår inom och mellan professioner (Brante, 2009). Abbott (1988) menar att 

arbetsplatsen och professionerna inom hälso- och sjukvård präglas av många olika 

synsätt och är därmed en typisk arena där konflikter lätt kan uppkomma. Han 

använder sig av begreppet jurisdiktion för att förklara det ansvarsområde som en 

profession knutit till sig och fått accepterat som sitt eget och som man har 
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ensamrätt på. Begreppet omfattar vem som skall göra vad samt vilken kontroll en 

specifik yrkesgrupp har över sina arbetsuppgifter (Liljegren, 2008b). Abbott 

(1988) uttrycker regler om att två professioner inte kan inta samma jurisdiktion på 

samma gång, samt att ingen profession kan utsträcka sin jurisdiktion oändligt. 

Han fortsätter sin diskussion med att jurisdiktionen är den viktigaste 

beståndsdelen hos en profession och den kan förändras med tiden. Detta sker 

generellt på två olika sätt: antingen genom externa eller interna krafter. Externa 

krafter är de professionerna själva inte kan styra över till exempel: lagar, 

organisationsförändringar samt teknologisk utveckling. De interna krafterna är det 

professionerna själva utför såsom sökande efter nya ansvarsområden, 

arbetsuppgifter samt utveckling av intern kunskap. En professions jurisdiktion kan 

stärkas eller försvagas inom professionen. Det krävs att det produceras liknande 

resultat och den interna strukturen hålls stark (ibid.). 

   Det sker en form av gränsarbetet för att kunna skydda en viss typ av 

yrkesutövning. Det tydliggörs framförallt mellan olika yrkesgrupper men också 

inom yrkesgrupper, alltså både externt och internt (Liljegren, 2008a). Tydliga 

gränser kan underlätta samarbetet med övriga yrkesgrupper, otydliga gränser kan 

skapa problem eftersom otydlighet kring var gränserna går öppnar upp för 

ifrågasättanden (Abbott, 1988)  

6.2.2 Social stängning 

Liljegren (2008a) menar att stängningsbegreppet syftar till att professioner strävar 

efter att få en egen stark position i relation till andra yrkesgrupper. Parkins är en 

förgrundsgestalt till detta begrepp. Hans definition syftar till att sociala grupper 

försöker maximera sina egna tillgångar. Detta sker genom att begränsa 

åtkomligheten av resurser och möjligheter för övrigas tillträde till ett område. Att 

få inflytande som profession menar Parkins kan tillämpas på två olika sätt: genom 

exklusion och inkräktning (Wingfors, 2004). Det förstnämnda begreppet handlar 

om att hitta strategier för att ta kontroll på exempelvis utbildning och legitimation. 

Syftet är att minska konkurrensen från övriga lägre utbildade grupper samt andra 

närliggande yrkesgrupper. Det andra begreppet inkräktning innebär att en 

underordnad yrkesgrupp försöker komma in på de överordnades arbetsområden. 

Med detta menas att tränga in på okänd mark som redan ägs av en annan 
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yrkesgrupp för att göra det till sitt eget fält (ibid.). Ett begrepp som kan användas 

för att beskriva skillnader inom en profession är intern differentiering som står för 

separation mellan medlemmarna. Med detta menas att det finns 

stängningsstrategier och konkurrens internt om jurisdiktion enligt samma 

principer som sker mellan professioner (Liljegren, 2008a). Vid en ökad 

specialisering av arbetsmarknaden sker en risk för en större intern differentiering, 

vilket indirekt innebär än mer segmenterade professioner (Abbott, 1988).

7. Analys

_________________________________________________

Under detta avsnitt kommer vi presentera vårt empiriska material. De teoretiska 

begreppen samt den tidigare forskningen kommer att användas som verktyg för 

att tolka materialet. Intervjuguiden vi använt oss av under intervjutillfällena finns 

i slutet av arbetet som bilaga 2.  

7.1 Respondenternas bakgrund 

Studien omfattar sju kuratorer mellan 31-51 år som har mellan 3 - 15 års 

erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatrin. Samtliga kuratorer är 

utexaminerade socionomer och har någon form av vidareutbildning i familjeterapi 

eller kognitiv beteendeterapi. Kuratorerna arbetar inom öppenvård samt olika 

former av specialistteam. De ger varierande beskrivningar av hur teamen är 

uppbyggda. Yrkesgrupper som är representerade förutom kuratorer är psykologer, 

läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingspedagoger, arbetsterapeuter. 

   Majoriteten av kuratorerna beskriver att de trivs mycket bra på arbetet. De 

positiva variabler som lyfts fram är ett bra användande av sina kunskaper, 

utvecklande arbetsuppgifter, belönande kontakt med familj och barn och att det är 

ett väldigt lärorikt arbete. Det som beskrivs vara negativt är ärendemängden, 

tidsbrist för att skriva journaler och vårdgarantin. Arbetet beskrivs vara tungt 

ibland men att det positiva överväger och det upplevs att det finns möjlighet att 

kunna göra skillnad för patienten .
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7.2 ”Främmande fåglar” 

Tidigare forskning visar att det finns ett behov hos socialarbetare att diskutera och 

tydliggöra yrkesrollen (Bernler et al, 1999). Kuratorerna i vår studie ger 

varierande beskrivningar om de anser att yrkesrollen är klar eller oklar. Svaren vi 

får tyder på att det beror på sammanhang, själva teamet samt samarbetspartners 

hur yrkesrollen ter sig.

R5: I och med att det är så brett så blir man aldrig riktigt säker 
som kurator, men man måste försöka hitta själen i yrket. För när 
det är psykiatri och sjukvård så är man en främmande fågel […] 
Jag upplever nog min yrkesroll som rätt så tydlig, men otydlig 
ibland.

I kuratorernas berättelser uttrycks en distinktion mellan kuratorns, psykologens 

och läkarens yrkesroll. Det betonas att det är kuratorn som har den mest ”luddiga” 

yrkesrollen i teamet och att hitta rätt i den är inte det lättaste. Dessa skillnader och 

svårigheter i sättet att se på kuratorns roll har funnits sedan professionens start 

(Olsson, 1999). Detta kan kopplas samman med Davidsons (1990) tankar om att 

andra professioner, kuratorerna själva och klienterna har olika förväntningar på en 

och samma kuratorsroll. Utifrån Auberts (1978) rollteori innebär detta att det 

finns en ökad risk för en intrarollkonflikt för rollinnehavaren då det kan vara svårt 

att sammanföra dessa olika förväntningar. Slutsatsen blir att oklara roller med 

otydliga arbetsuppgifter skapar en känsla av otrygghet i yrkesrollen (Davidson, 

1990). Det är därmed ytterst centralt att yrkesrollen accepteras och legitimeras av 

andra professioner för att inte hamna i olika typer av rollkonflikter (Lennéer 

Axelsson & Thylefors, 2005). Kuratorerna i vår studie uttrycker att de värderas 

högt av de övriga yrkesgrupperna i teamet. Trots det upplevs en osäkerhet kring 

vad kuratorns specifika yrkesroll innebär. Detta kan öka förståelsen för att 

konflikter inte sker specifikt mellan professioner, utan svårigheterna ligger mer i 

definitionen av själva yrkesrollen. 

R1:[…] vi försöker just nu definiera vår roll och varför de 
inte skulle klara sig utan oss.
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Vidare beskrivs åsikter om att läkaren och psykologen fokuserar i en utredning till 

stor del på den psykiatriska delen och diagnosen och då är det viktigt att kuratorns 

del i arbetet inte glöms bort. 

R5: […]och det finns de tendenserna hos vissa läkare att 
man isolerar barnets symtom allt för mycket. Att det är lätt 
att döpa barnets symtom till depression och sen är det 
barnet som ska åtgärdas. Då behövs det en socionom.

Olsson (1999) tar upp att det finns en risk för kuratorer inom psykiatrin att de kan 

förlora sin identitet som kuratorer och bli enbart psykoterapeuter. Detta kan 

innebära att kunskapen om den sociala miljöns betydelse riskeras att glömmas 

bort. Citatet nedan visar på detta.

R5: Jag tror det kan vara farligt om man som kurator inom 
psykiatrin bara hävdar det terapeutiska. För inom 
psykiatrin så har alla tusen vidareutbildningar eller så. 
Men jag tror det är farligt om man bara lutar sig åt att man 
är terapeut och inte att man är kurator – för det är som 
kurator man är anställd. Och att man inte får tappa det. 
Bara man har kontakten med sin utbildning och vad som är 
själen i socialarbetet och basen. Man får ha det som mantra 
och kunna gallra och se vad som är mitt område och vad 
som är andras. 

Frågan som väcks ur denna tankegång är om kuratorns arbete blir alltmer likt 

psykologens. Detta resonemang kan kopplas samman med Bernler et al. (1999) 

som tar upp att det sker en utveckling mot ett mer psykoterapeutiskt arbete som 

resultat av en strävan att tydliggöra yrkesrollen. 

R7: Jag tror att om man hamnar på BUP [barn- och 
ungdomspsykiatrin] så blir man formad av sin 
omgivning. Det är så att här pratar vi mycket evidens, 
läkarfrågor, diagnostik. Du blir en liten ”mini-
psykolog”, men lite billigare kanske.

Ur en historisk kontext kan utläsas att kuratorsprofessionen genom åren strävat 

efter att bli av med vissa arbetsuppgifter. Detta för att göra kuratorsarbetet mer 

tydligt och specialiserat och genom det bidra till en professionalisering (Olsson, 

1999). Kuratorerna vi har intervjuat anser att de är ”mer” än kuratorer och utför 

mer än de klassiska kurativa uppgifterna. Främst syftar de på sina 
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vidareutbildningar och att de har andra positioner i teamet såsom exempelvis 

processansvariga.

7.3 Formellt och förväntningar kring rollen 

Som vi nämnt under teoriavsnittet kan yrkesrollen delas in i informell och formell 

roll. En dominerade beskrivning i studien är att professionen saknar en tydlig 

arbetsbeskrivning. Det innebär att den formella yrkesrollen som kurator är inte väl 

definierad. Utifrån en bristande formell roll ökar behovet av att skapa en egen bild 

och tolkning utav rollen (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). I vår studie 

framkommer svårigheter med att i vissa sammanhang är yrkesrollen otydlig och 

det är svårt att sätta ord på sin kompetens. Det kan vara ett tecken på rollosäkerhet 

i form av otydliga förväntningar knutna till yrkesrollen (Aubert, 1978). Det är 

viktigt att lyfta fram att otydliga roller medför en större risk för olika sorters 

rollkonflikter. Då en roll skapas av de förväntningar som riktas mot den 

positionen man innehar. Är det otydliga eller motstridiga förväntningar som riktas 

mot rollen uppstår det lätt konflikter då det inte finns något konsensus för vad 

man borde respektive inte borde göra (ibid.).  

   Lennéer och Thylefors (2005) beskriver att roller bildas i samspel med andra 

roller. Det är viktigt att påpeka att förväntningar som bildar det sociala trycket 

kring en roll inte enbart kommer utifrån, utan även från innehavaren av rollen 

själv (Aubert, 1978). Hur ser kuratorerna själva på sin profession och sin roll 

inom denna? I vår studie framkommer det att kuratorerna anser att de utför viktiga 

arbetsuppgifter och fyller en väsentlig funktion i teamet för att kunna uppnå ett 

helhetsperspektiv.

R2: Jag tror vi måste titta på oss själva, hur vi bygger vår 
egen yrkesstolthet och inte hela tiden vänta att någon 
annan ska bekräfta oss och säga att vi är så duktiga och 
viktiga. Vi måste se till att vi blir användbara.

Detta resonemang kan öka förståelsen för att det inte enbart handlar om vad andra 

tycker utan även hur man är och står själv inom den egna professionen. Det kan 

kopplas samman med Abbotts (1988) tes om att det som håller en profession stark 

är dels den professionella kunskapen och dels att kunna hålla en intern struktur 
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stark. Där en tro på den egna rollen och vad man kan utföra i den är en väsentlig 

faktor.

7.4 Att mötas som professionella 

Ett optimalt tvärprofessionellt team är de som hittar fungerande metoder och 

lösningar för att nå det gemensamma målet (Johnsson et al, 2008). Detta kallar 

författarna för att arbeta interprofessionellt. Ett framträdande mönster i vår studie 

är upplevelser av att alla strävar mot ett och samma mål oavsett yrkesgrupp. Detta 

grundas i att yrkesgrupperna arbetar i en organisation där policyn är att alla 

arbetar utefter ett helhetsperspektiv i syfte att ge så god vård som möjligt till 

klienterna (Blomqvist, 2009). 

   Kuratorerna är samstämmiga i sina berättelser när de beskriver att deras 

upplevelser av att arbeta i tvärprofessionella team är positiva. De uttrycker att 

arbeta i team är viktigt för att få en helhetssyn kring en patients problematik samt 

att utifrån sin yrkesroll lära sig av andra professioner. Det sistnämnda argumentet 

kan styrkas utifrån tidigare forskning då Olsson (1999) menar att kuratorer inom 

hälso- och sjukvården önskar och vill ha mer utbildning inom det medicinska 

området. Detta då de känner att den kunskapen behövs för att kunna arbeta inom 

psykiatrin.

R7: […]diagnostiken, där är vi helt ute och cyklar – vad 
är det vi har fått från utbildningen egentligen?

Mycket av den tidigare forskningen visar att det sociala synsättet många gånger 

kommer i skymundan, då fokus mer läggs på det medicinska samt det 

psykologiska synsättet. Detta kan tolkas som professionell etnocentrism 

(Blomqvist, 2004). Vilket kan sättas i en historisk kontext om att det är läkaren 

samt det medicinska synsättet som får tolkningsföreträdande inom psykiatrin. 

Likaså beskriver Frost et al. (2007) i sin studie att kuratorer upplever en 

missförståelse från övriga yrkesgrupper kring kuratorns professionella roll. En 

dominerande beskrivning i vår studie visar dock motsatsen då majoriteten av 

kuratorerna upplevs bli lyssnade på och värdesatta av kollegorna. Dock 

framkommer vissa åsikter om att organisationen och allmänheten hellre lyssnar 

32



till en läkare eller psykolog när det handlar om offentliga uttalanden såsom i 

media eller liknande.   

R4: På min arbetsplats är vi för att olika kompetenser ska 
samverka och samarbeta utan någon jädra hierarki.
Människan är gjord för att samverka, och då spelar 
yrkesrollen och kategorier inte så stor roll.

En kurator belyser vikten av att skapa ett eget utrymme i teamarbetet. Det handlar 

om att inte bara ta ”godbitarna” med att få eget utrymme utan också stå för 

bedömningarna och stå för kuratorns perspektiv. Genomgående i kuratorernas 

berättelser framkommer hur viktigt det är att det finns respekt för varandras 

yrkesroller och kunskaper för samarbetet ska kunna fungera. Fördelar som 

beskrivs är att det är en trygghet med allas kompetenser samt att en helhetssyn 

beaktas. 

R5: […]Samarbetet tycker jag är väldigt givande, man 
bidrar med olika saker och kompletterar varandra – man 
bidrar och ger kunskap och skapar tillsammans en större 
kunskap

Utifrån kuratorernas beskrivningar framgår att det inte är enbart kuratorn som står 

för ett helhetsperspektiv utan det ingår i det barnpsykiatriska perspektivet att alla 

yrkesgrupper ska kunna ha ett helhetsperspektiv i yrkesutövandet. Exempelvis en 

duktig läkare frågar inte bara om de kroppsliga symtomen utan ser till barnets 

hela sammanhang, det vill säga få med faktorer såsom familj, nätverk och skola. 

Däremot är kuratorn den som ska stå för synen i större utsträckning. Utifrån denna 

tankegång kan Auberts rollteori (1979) användas då kuratorn innehar den formella 

rollen som tar ansvaret för att bibehålla ett helhetsperspektiv på ett barns 

problematik. I praktiken menar kuratorerna att de övriga yrkesgrupperna också 

innehar detta perspektiv, vilket leder till att de övriga yrkesgrupperna intar en 

informell roll i att vara de som står för helhetssynen (ibid.). Detta resonemang 

styrks i den tidigare forskning som gjorts av Lennéer Axelsson och Thylefors 

(2005) som beskriver att andra yrkesgrupper kan anta en informell roll som 

kurator och ta över de samtal med patienten som borde lämnas över till kuratorn. 

R5: Det krävs ju en helhetsbild. Och det är inte så enkelt 
att det bara är kuratorn som kommer med det, utan de 
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andra yrkesgrupperna med, så försöker man få ihop något 
enhetligt. Så i alla lägen så tycker inte jag att det är så 
tydligt.

Majoriteten av kuratorerna yttrar att detta inte ses som något problem, utan de 

professioner som arbetar inom organisationen måste se till ett helhetsperspektiv 

då det är barn och ungdomar som är klienter. Auberts rollteori (1979) menar att 

yrkesrollen är direkt kopplad till vilka arbetsuppgifter som ska utföras och till vad 

arbetsgruppen ska producera för resultat. Är det något som är genomgående i vår 

studie är det att kuratorerna upplever yrkesrollen som stundtals otydlig i 

teamarbetet. Detta kan i sin tur leda till att en slags uppgiftsosäkerhet infinner sig. 

Dessa tankar kan kopplas till Davidssons (1990) studie som menar att det kan 

finnas svårigheter för kuratorn att utföra socialt arbete inom hälso- och 

sjukvården. Han menar att kuratorn oftast är ensam i sin yrkesroll att föra fram det 

sociala synsättet. En dominerande beskrivning i vår studie är att utvecklingen 

inom barn- och ungdomspsykiatrin går allt mer mot en medicinsk inriktning, 

vilket enligt dem kan innebära att barnets sociala miljö kommer i skymundan. 

Detta skulle i förlängningen kunna leda till att kuratorns yrkesroll blir mer osäker 

i ett teamarbete om fokus läggs allt mer på medicinering och diagnostisering. Det 

är inom dessa områden som kuratorns kompetens saknas.    

R5: Det ligger mycket i kuratorns natur att vara en” 
främmande fågel” när kuratorn är på sjukhuset eller i 
skolan. Det är liksom inget självklart. Det är ju sjukhuset. 
Så jag tänker att det ligger i kuratorsbegreppet att vi alltid 
kommer att vara ”främmande fåglar” när vi inte är i vår 
egna verkstad. Så är det ju.

I teamarbete ligger en stor vikt vid att definiera vem som gör vad. Det är något 

som är genomgående i kuratorernas berättelser att vikten ligger i att veta vad man 

själv står för i sin yrkesroll i teamarbete. Kontentan av detta resonemang är att 

inte låta andra definiera vad man gör. 

R5: Ja, det är det här med att det blir otydliga gränser och vem 
som gör vad. Man lär så mycket av varandra så helt plötsligt vet 
man vad läkare och psykologen tänker, så ens yrkesgrupp blir 
otydlig för man jobbar så nära varandra. Man tar över varandras 
kunskap så till slut vet man inte vems kunskap som är vems, det 
blir lite geggigt.
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Blomqvists (2009) resultat visar att bristande kunskap om övriga professioners 

kompetens kan skapa diffusa roller samt konflikter. Konflikter i den bemärkelse 

är något som inte uppkommit i vår studie. Dock har kuratorerna nämnt att det inte 

alltid är lätt att samarbeta med vissa personer, men då handlar det snarare om 

vilken inställning personen har till samarbete, än vilken profession personen 

tillhör. Vidare i beskrivningen av vilka svårigheter det finns i ett tvärprofessionellt 

samarbete råder det samstämmighet i kuratorernas utsagor om att det kan vara en 

utmaning att det finns olika förkunskaper. Nackdelen ligger i att det saknas en 

form av gemensamt språk. Johnsson et al. (2008) beskriver att varje profession 

använder sig av ett specifikt fackspråk, ett så kallat ”fikonspråk” och de menar att 

detta kan skapa oklarheter och missförstånd i teamet. En kurator uttrycker vikten 

av att ha kunskap kring de medicinska termerna och en förmåga att kunna anpassa 

sitt språk i journalföringen. Detta resonemang kan kopplas samman med Parkins 

begrepp inkräktning, då kuratorerna väljer att anpassa sig till det medicinska fältet 

(Wingfors, 2004).  

7.4.1 Vem kan och gör vad?  

Kuratorerna menar att deras arbetsuppgifter och hur tydliga de är skiljer sig åt 

beroende på vilket team de arbetar inom. I berättelserna jämförs metodteam där 

alla arbetar på samma sätt oavsett utbildning mot skillnaden i akutteam där det 

finns mer uttalade förväntningar på vad kuratorn ska utföra. Det framkommer att 

kuratorns expertis ligger specifikt kring att se till barnets sammanhang och ha 

fokus på det psykosociala området. Däribland; skola, familj samt samverkan med 

socialtjänst och övriga myndigheter. En kurator beskriver det som att vara en 

form av brygga mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Det 

beskrivs att de är delaktiga när det handlar om familjearbete och en sorts social 

utsatthet. Begreppen som används för att beskriva när en kurator kopplas in är 

”rörigt” och ”krångligt”. Det handlar om familjeproblematik, när det är 

dysfunktionellt i skolan, eventuell psykisk ohälsa hos föräldrarna. Ofta är det 

mångfacetterade och svårhanterliga ärenden där det inte finns en snabb lösning 

och det gäller att gå in på en bredare bas samt se flera faktorer samtidigt. 
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   Det framkommer i vår studie att det finns behov att göra arbetsuppgifterna 

tydligare för att bidra till ett mer effektivt arbete. Vid ett intervjutillfälle beskrivs 

om man vill bli stark som yrkesgrupp måste det finnas tydliga arbetsuppgifter. 

Det uttrycks att det ligger mycket hos kuratorerna själva att definiera tydligare i 

olika sammanhang ” jag som kurator i teamet gör detta och detta”. Ett annat 

mönster som framkommer är att vissa anser att det inte skulle göra någon större 

skillnad med en tydlig arbetsbeskrivning då arbetet inte skulle utföras på annat 

sätt om så var fallet. 

R3: Tänker man på den här eventuella broschyren "så här 
gör kuratorn" på barn- och ungdomspsykiatrin så gör jag 
väldigt mycket mer än vad som ingår i den. Då skulle jag 
mer sitta här och vara en snäll farbror och hjälpa till lite 
liksom.

Internationell forskning visar att det finns en frustration hos kuratorer att 

kunskapen de besitter ses som ospecificerad. Enligt Davidson (1990) skapar 

oklarhet en rädsla om att inte vara uppskattad av kollegorna, vilket i sin tur bidrar 

till att man känner sig hotad i sin yrkesroll. En dominerande beskrivning av 

arbetsuppgifterna en kurator utför, är att de lika gärna kan utföras av exempelvis 

en psykolog eller läkare.

R4: […]men det är också svårt att säga vad som bara är 
kuratorns uppgift för det går in i de andra 
yrkesgrupperna också.

Citatet ovan visar de otydliga gränserna som kan förekomma inom teamet. Enligt 

Abbotts professionsteori (1988) måste du kunna visa att det bara är din 

yrkesgrupp som konstant kan utföra dina arbetsuppgifter bättre än andra för att 

kunna försvara din profession samt jurisdiktion. Utifrån kuratorernas utsagor 

framkommer att detta är något som är svårt för kuratorerna, just att ringa in ett 

område som enbart de är bättre på. Den stora skillnaden mellan psykologer och 

kuratorer uppges vara testgebiten. Där psykologen leder olika övningar för att 

utreda barnets eventuella neuropsykiatriska diagnos. Detta område ligger utanför 

kuratorns kompetens. Psykologen har genom detta en given roll och ett tydligt 

ansvarsområde med testningar och bedömningar.
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R6: […]nej vi kan inte testning, där har psykologerna sitt 
område som är skyddat, vi får ju inte lov att testa och vi 
kan inte det heller. Då är psykologerna viktiga med sina 
testningar och deras kunskap de har, så är de väldigt 
efterfrågade och man ser att de har fullt upp att göra

Kuratorerna har därmed svårt att hitta något specifikt de kan utföra som ingen 

annan yrkesgrupp kan. Detta resonemang kan vi sätta i en historisk kontext då 

kuratorerna i början av 1920-talet hämtade kunskap inom psykologin för att 

hjälpa patienterna istället för enbart åtgärder mot den yttre miljön (Olsson, 1999). 

Som vi nämnt under teoriavsnittet kan ovanstående resonemang kallas för 

inkräktning; kuratorerna tar sig in i psykologernas fält (Backman, 1989). 

Begreppet exklusion kan kopplas till att de övriga professionerna tränger in på 

kuratorns område, genom även de tillämpa en helhetssyn (Wingfors, 2004). 

Davidson (1990) menar att detta medför ”role blurring” då flera professioner är 

inne på samma område. Denna tankegång kan öka förståelsen för varför kuratorn 

upplever att de inte känner någon specifik ensamrätt på någon arbetsuppgift. Det 

kan sättas i samband med grundtanken inom professionsteorin som innebär att det 

är en ständig kamp att hitta sin plats inom det professionella fältet. Det finns alltid 

en risk för att utmanövreras av andra yrkesgrupper (Abbott, 1988). Det visar hur 

komplicerat det är när professioner ska samverka utan att det blir en kamp om 

varandras områden.

   Tidigare forskning beskriver att tydliga gränser mellan yrkesgrupper är viktigt 

för ett fungerande samarbete. Alltför otydliga gränser kan skapa problem eftersom 

otydlighet kring var gränserna går öppnar upp möjligheter för ifrågasättanden. 

Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) definierar detta som rollupplösning, 

vilket innebär att trampa in på någon annans jurisdiktion. Något som kuratorerna i 

vår studie menar händer lätt i ett långvarigt samarbete.

R5: Sen när man har de här teamen och samarbeten så det 
gäller att hålla sig till sin yrkesgrupp och sin syn för det 
blir också så att man får en väldig samsyn. Och när man 
jobbar rätt så mycket ihop så vet man till slut inte om det 
är ens egna kunskap eller grannens kunskap vilket ger 
både för- och nackdelar. För att kunna ha ett effektivt 
teamarbete så behöver man vara säker på sin yrkesroll
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7.5 ”Vi känslan”- Finns den? 

Utifrån kuratorernas beskrivningar framkommer att det finns möjligheter för den 

egna professionen inom organisationen att samlas cirka en gång i månaden. Syftet 

är främst att stärka den egna yrkesrollen och de behov som uppkommer kring 

kuratorns plats och utrymme inom organisationen. 

R7: Själva yrkesrollen är för mig inte glasklar. Men jag vet 
att vi pratar, vi har lite halvdassiga kuratorsträffar – det 
finns en hunger efter vad gör egentligen en kurator. Hur 
ska vi definiera oss mot andra grupper.

Ett framträdande mönster i studien är att många inte deltar i mötena på grund av 

tidsbrist och arbetsbelastning samt kraften inte finns att bedriva kuratorsfrågor. 

Vilket kan kopplas till Auberts (1979) tes om att det kan råda skillnad mellan 

ideal och verklighet. Det framkommer samtidigt att det upplevs viktigt att ha ett 

forum där yrkesgruppen kan samlas. Kuratorerna är samstämmiga i att det finns 

ett fortsatt behov av att driva dessa frågor i syfte om att klargöra yrkesrollen. 

Detta kan kopplas till Wingfors (2004) resonemang där hon anser att det behövs 

en organisation som skyddar självständigheten i yrkesutövningen samt bidrar till 

en ökad kunskap i samhället. Det finns dock åsikter om att mötena kan utnyttjas 

på ett effektivare sätt. I tidigare forskning återfinns Arden och Austens (2003) 

resonemang där de menar att det inte arbetas tillräckligt för att stärka 

samhörigheten inom kuratorsprofessionen. Det framkommer svårigheter med att 

hitta en kollektiv identitet för professionen och en risk framöver att 

kuratorsprofessionen kommer att splittras av specialisering. 

R2: Vi har det i vårt yrke att samverka och där tror jag att 
vi är rätt duktiga ändå, men vi kan inte samverka riktigt 
sinsemellan, det blir lite haltande. Det visar sig tillexempel 
när vi samlar oss gemensamt, att för det första vi har svårt 
att samla oss gemensamt, långt ifrån alla kommer. Det 
fattas vilja eller entusiasm. Man vill inte börja bekräfta den 
bilden att det inte skulle funka, det blir lite så att man 
kanske tycker så att "jag blir ju tagen på allvar eller" jag 
blir hörd" men sen när vi träffas gemensamt så blir det 
något annat. Då mår man inte bra och då börjar man 
undvika att träffas gemensamt.

Utifrån Arden & Austens (2003) tankar kan utläsas att om samhörighet inom 

professionen inte främjas och ses som en viktig faktor, skapas ett större avstånd 
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inom yrkesgruppen. Detta medför vidare att yrkesgruppen saknar en nödvändig 

essens för att kunna säkra rollen för övriga professioner och allmänheten. 

Kuratorerna i vår studie har gett uttryck för att det ligger mycket hos kuratorn 

själv att synliggöra sig och sin kompetens inom teamet. Kuratorsprofessionen 

upplevs som en splittrad grupp och det anses svårt att hitta gemensamt ”det här 

ska vi kämpa för”, ”det här tycker vi är viktigt”.  En framstående beskrivning är 

att det upplevs mer samhörighet med någon från en annan profession som har 

samma vidareutbildning än någon från yrkesgruppen kurator utan liknande 

vidareutbildning. 

   Utifrån kuratorernas utsagor kan det tolkas som att inom deras jurisdiktion är 

det mycket av de interna krafterna som styr. Det handlar om faktorer såsom inom 

professionen söka efter nya ansvarsområden med nya arbetsuppgifter (Abbott, 

1988). Det kan kopplas samman med kuratorernas identifikation med deras 

enskilda vidareutbildningar. De menar att de efter vidareutbildningen blir mer 

”nischade”, som i sin tur underlättar för de övriga yrkesgrupperna att se vilken 

kunskap kuratorn besitter. Svårigheter som uppstår genom detta är hur de ska 

kunna hålla sin gemensamma jurisdiktion stark mot andra professioner.

R7: Jag identifierar mig mycket mer om någon säger att 
”jag är en KBT-are” än någon som säger ”jag är en 
kurator.” För jaha, det säger mig ingenting. Jag tror det är 
lite mer kring psykologerna just att man har den här 
testningen som grund, kanske en längre utbildning också 
så att man får den här vi-känslan bättre

Detta kan sättas i samband med Abbotts (1988) resonemang om att med en ökad 

specialisering av arbetsmarknaden ökar den interna differentieringen inom 

professionen. Med olika former av vidareutbildningar och titlar blir det alltså 

större skillnader mellan medlemmarna inom professionen. Vilket i sin tur kan öka 

den interna konkurrensen och minska samhörigheten samt ”vi-känslan”.

7.6 Den olegitimerade professionen

Wingfors (2004) beskriver hur socionomen under en längre tid kämpat för att få 

en legitimering men ständigt misslyckats. I vår studie framkommer en ambivalens 

kring frågan om legitimering borde införas av yrkesrollen. Vissa anser att det 

skulle innebära en högre status till yrket och även höja patientsäkerheten. Åsikter 

39



nämns så som att det är märkligt att yrkesgruppen inte har någon legitimering, då 

självständiga bedömningar och att ge förslag till interventioner som kan vara 

mycket traumatiserande är en viktig del av arbetet. Majoriteten av kuratorerna 

nämner att en legitimation skulle underlätta att beskriva vad en kurator verkligen 

utför. 

R1: Jag tänker att de skulle vara jättebra att vi får 
legitimation, att vi då inte ska kallas kuratorer utan för 
socionomer. För vi är ju faktiskt utbildade till 
socionomer, jag tror vi blir tydligare i att vi sysslar med 
den sociala biten. Psykologer heter psykologer, så varför 
kallas vi inte socionomer?

Medan vissa inte ser det som negativt att vara olegitimerad och är mer 

kluvna till om det överhuvudtaget är möjligt att införa en legitimation. De 

nämner den breda socionomutbildningen som den främsta orsaken. 

R6: […] går jag till en legitimerad sjuksköterska då kan 
jag liksom fråga om det här och det här och då vet jag att 
en sjuksköterska kan det här och där. Går man till en 
socionom så har man liksom inte samma självklara 
kunskap om vad den socionomen kan, för det hänger på 
vad de har gått för utbildning, vilka kurser har hon valt, 
vilken arbetslivserfarenhet.

En annan åsikt handlar om risken att bli för mycket expert och komma ifrån själva 

klientgruppen. Samt att det är för mycket fokusering kring titlar och att det råder 

en allmän ”legimationsnoja”. 

R3: Ja alltså, Själva grejen på nått sätt att allt ska... så 
hierarkiskt… Snart ska väl kassörskan legitimeras om 
det fortsätter. Det blir en fråga om det blir någon poäng 
att ha legitimation om alla har det. De grejer man ska 
uppnå genom legitimering kan man nå på andra sätt 
också. 

Tidigare forskning visar hur psykologer och kuratorer från början hade samma 

sociala position innan psykologerna erhöll sin legitimation (Olsson, 1999). Abbott 

(1988) menar att en legitimation kan avgränsa en yrkesgrupps kunskapsområde 

vilket innebär att få ensamrätt på vissa arbetsuppgifter. Det är detta som avses 

med begreppet jurisdiktion. Wingfors (2004) beskriver att en legitimation är 

symbol för en yrkesgrupps kompetens inom ett specifikt avgränsat arbetsområde. 
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En yrkesgrupp som har ett tydligt avgränsat område kallar Dellgran och Höjer 

(2000) en profession. Kuratorn däremot räknas i dagsläget till en semiprofession 

(Brante, 2009). Detta kan vara en anledning till kuratorns svaga jurisdiktion 

gentemot de etablerade professionerna som har mer avgränsad och tydlig 

jurisdiktion. Genom att tolka Abbotts teori (1988) om regeln att två professioner 

inte kan inta samma jurisdiktion på samma gång, är frågan om ett införande av en 

legitimation för kuratorn är möjlig. Det är genomgående i kuratorernas berättelser 

att arbetsuppgifterna inte skiljer sig nämnvärt åt mellan kuratorn och psykologen, 

då båda yrkesgrupperna utreder och behandlar. Utifrån att psykologen erhållit 

legitimation inom detta område och därmed säkrat jurisdiktionen som sin, blir det 

svårt för kuratorn att hävda detta som sitt gebit. Dock framkommer i kuratorernas 

beskrivningar att de anser att de har kompetens som urskiljer sig från övriga 

yrkesgrupper. Utifrån kuratorernas utsagor framkommer att det är kring juridik, 

social problematik samt kunskapen de har kring att samarbeta med övriga 

myndigheter som den främsta kompetensen ligger i. Bernler et. al (1999) lyfter 

fram att den samordnande rollen är en specialistfunktion i sig. Det är kring detta 

en legitimering skulle kunna grunda sig på. Det är av stor vikt att kuratorerna 

framhåller sin unika kompetens och därmed sin jurisdiktion (Abbott, 1988).

7.7 ”Snålblåst” för kuratorsrollen 

Det är ett genomgående tema i berättelserna att kuratorerna är oroliga för om 

kuratorsrollen har en självklar plats inom psykiatrin och hur det kommer att bli 

framöver. En kurator väljer att uttrycka denna tanke som att det i nuläget är 

”snålblåst för kuratorn”, rollen är inte längre självklar inom psykiatrin. När 

kuratorer slutar eller går i pension anställs inte automatiskt en ny kurator, i 

kuratorns team har det aldrig varit så få kuratorer som i dagsläget. I vår studie är 

det mycket som tyder på att psykologens och kuratorns arbetsuppgifter är i princip 

likvärdiga förutom psykologens testningar. Detta menar ett flertal kuratorer i 

studien kommer leda till att allt fler psykologer ersätter kuratorn. En anledning till 

detta anses vara den enorma efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar som 

tillkommit och att kuratorn inte automatiskt går med i dessa utredningar som 

läkaren och psykologen gör. Majoriteten av kuratorerna ser en allmän glidning 

inom psykiatrin till det medicinskt biologiska hållet och att psykiatrin har blivit 
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mer läkarstyrd. Flertalet kuratorer upplever generellt känslan att kuratorer är bra 

att ha men psykiatrin lika gärna kan vara utan den gruppen.

R2: Jag önskar att läkarna och psykologerna sa att vi inte 
klarar av det utan kuratorer, men så är det inte, så säger 
dem inte. Det är önskvärt men de klarar sig utan. Jag har 
den uppfattning att kuratorns roll inte är nödvändig men 
den är önskvärd, men i att sätta diagnoser är psykologen 
och läkaren nödvändig, men inte socionomen för att kunna 
sätta en diagnos. Där är skillnaden.

Utvecklingen som sker idag menar Blomqvist (2009) beror på resurs- och 

organisationsförändringar, med utgångspunkt i att psykiatrin inte förfogar över 

sociala insatser. 

R6: Kuratorerna kanske är lite på väg ut tänker jag 
därför att vi har kanske ingen så väldigt liksom 
specialiserad roll så att ingen skulle kunna göra det vi 
gör. En psykolog skulle också ta den sociala bakgrunden 
egentligen kring en familj, eller läkare skulle kunna göra 
det.

Johnsson et al. (2009) lyfter fram att om en profession inte lyckas övertyga 

omgivningen om yrkesgruppens specifika kunskap riskerar professionen förlora 

samhällelig aktning. Det visar att det är viktigt för kuratorn att specialisera sin 

profession för att få stanna kvar inom psykiatrin. 

R3: […]det finns ingen tydlig arbetsbeskrivning för vad 
kuratorn gör här, jag har inte sett någon i alla fall. Om 
behovet finns, Asså både ja och nej. Jag tycker, ska man ha 
kvar kuratorn inom psykiatrin tror jag man behöver det. 
Att definiera vad det är man gör där.

Tidigare forskning visar att med ensidig vidareutbildning riskerar kuratorn att 

förlora sitt fokus kring kunskapen om samhället och den sociala miljöns 

betydelse. Frågan ställs i den tidigare forskningen om kuratorerna blir alltmer 

terapeuter (ibid.). Detta resonemang kan kopplas samman med Parkins 

stängningsteori och begreppet inkräktning, vilket innebär att kuratorn tar sig in i 

psykologens fält genom att behandla och ”terapeuta”(Wingfors, 2004). Sedan 

kuratorsprofessionens början har det skett en utveckling från att vara den 

yrkesgrupp som tar sig an enbart klienters ekonomiska och sociala problem, till 

den alltmer psykoterapeutiska inriktningen som råder idag. Bernler et al. (1999) 
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menar att denna utveckling har skett på grund av kuratorns strävan efter att 

tydliggöra sin yrkesroll och arbetsuppgifter. Det framkommer i kuratorernas 

berättelser att den främsta kompetensen ligger kring det sociala och juridiska 

området. Om denna kunskap riskerar att försvinna allt mer genom en ökad 

vidareutbildning kan detta leda till stora frågetecken kring kuratorns framtida roll 

inom psykiatrin.

R3: Jag tror att mitt arbete värderas helt ok sådär, Men 
tittar man på trenden tror jag man ser att kuratorn är en 
grupp som ja, den kan man väl ha - men lika gärna vara 
utan. Tänket är väl att det går mot bättre med mer läkare 
och psykologer som kan utreda och skriva ut medicin.

8. Avslutande diskussion 
________________________________________________________________

Syftet med studien är att utifrån kuratorernas upplevelser undersöka hur de själva 

ser på sin yrkesroll, samt samarbetet inom barn- och ungdomspsykiatrin. För att ta 

reda på detta har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med sju kuratorer. Det 

empiriska material som vi samlat in har analyserats utifrån rollteorin samt 

professionsteorin. Avsnittet nedan kommer föra en öppnare diskussion kring 

syftet och frågeställning och kommer presentera studiens slutsatser. 

Inledningsvis vill vi understryka att kuratorerna som intervjuats har mycket 

liknande upplevelser och gav samstämmiga beskrivningar av sitt arbete och hur 

de upplever sin yrkesroll. Då studiens fokus inte är kring om det är öppenvård 

eller specialistvård de olika kuratorerna arbetar inom, är det heller inget som kan 

diskuteras om det finns skillnader eller likheter beroende på denna faktor. 

Tidigare forskning och litteratur vi har tagit del av är genomgående negativ och 

ger en relativt dyster bild av kuratorns roll inom den tvärprofessionella 

organisationen. Det lyfts bland annat fram att det sociala synsättet inte tas på lika 

stort allvar och att kuratorn får ”kämpa” för sitt utrymme. Andra starka begrepp är 

”strid” och ”maktkamp”. Mot denna dystra bakgrund av tidigare forskning 

förvånades vi till viss del av vår studies resultat. Det visade sig att samtliga 
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kuratorer som intervjuats känner sig uppskattade i teamet och att deras arbete 

värderas högt, både av de själva men även av övriga yrkesgrupper. En förklaring 

till denna diskrepans menar vi kan vara att delar av den litteratur vi utgår ifrån 

handlar om somatiken, där kuratorn i större utsträckning är ensam om det sociala 

synsättet. 

   Dock är svaren kuratorerna ger tvetydiga. Å ena sidan visar utsagorna på att den 

specifika kompetensen är kring juridik, samverkan med skolan och socialtjänsten 

samt att fånga ett helhetsperspektiv. Å andra sidan framkommer att kuratorn inte 

uppfattar sin yrkesroll som självklar i teamarbetet. De menar att deras 

arbetsuppgifter lika gärna skulle kunna utföras av en läkare eller psykolog. Detta 

kan bero på att kuratorernas arbetsuppgifter inte omfattas av en tydlig jurisdiktion 

(Abbott, 1988).  Här finns skillnader mot läkaren som har sitt skyddade område 

kring att skriva ut medicin samt psykologen som har sin skyddade kompetens 

kring testningen. Resonemanget visar att kuratorerna är samstämmiga i vad deras 

kompetens omfattar, men att det finns en svårighet kring att tydligt definiera vad 

enbart kuratorn utför i ett teamarbete. Att fånga ett helhetsperspektiv som 

benämns av samtliga kuratorer som deras viktigaste arbetsuppgift, ingår i det 

barnpsykiatriska perspektivet och är därmed något som alla yrkesgrupper ska 

beakta i sitt arbete. 

   Hur professioner ska kunna vara starka i teamarbetet menar vi till stor del kan 

handla om hur man väljer att uttrycka sin kunskap inför andra professioner. 

Tidigare forskning visar att läkaren och psykologen använder sig av latinska och 

medicinska termer, det vill säga ett så kallat ”fikonspråk” (Johnsson et al, 2008). 

Vi menar att kuratorns kunskap allt som ofta kan ses som generell av övriga 

yrkesgrupper i teamet. Detta kan undvikas om kuratorn i större utsträckning 

uttrycker sin teoretiska kunskap i de termer som bland annat kommer från 

socionomprogrammet. 

   När det gäller hur kuratorn ser på samhörigheten inom den egna professionen 

varierar intervjupersonernas svar. Men kärnan i samtliga resonemang är att 

kuratorsprofessionen är splittrad och de gemensamma kuratorsträffarna inte är 

något som prioriteras. En av orsakerna till detta kan vara att kuratorn identifierar 

sig mer med sina egna vidareutbildningar, än med själva yrkesgruppen kurator 

eller den grundläggande socionomutbildningen. Detta anser vi kan bero på att det 

finns en otydlighet kring kuratorsrollen och att det är vidareutbildningen som mer 
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ger en fastställning i vad rollen faktiskt innebär. Frågan vi ställer oss är om detta 

kan bero på att socionomer redan från dag ett i utbildningen får höra att de kan 

”lite om mycket”? Bidrar detta i sin tur till att man senare i yrkeslivet har en 

inbyggd osäkerhet i yrkesrollen? Ska en vidareutbildning behövas för att känna 

sig säker i yrkesrollen när man redan har tillbringat tre och ett halvt år i 

skolbänken för att lära sig ett yrke? 

   Vidare ställer vi oss frågande till huruvida yrkesrollen påverkas av att 

professionen är olegitimerad? En framtida eventuell legitimation skulle kunna 

underlätta för professionen både inom kåren samt utåt mot övriga legitimerade 

professioner. Vi menar att erhålla en legitimation kan stärka självkänslan i vad det 

är för specifik kompetens professionen besitter, vilket även kan underlätta i ett 

teamarbete. Vi tror att kuratorerna som yrkeskår tillsammans måste framhäva sin 

kompetens och bilda en stark intern struktur, för att på detta vis bli en stark 

profession gentemot övriga etablerade professioner. Studiens teorier och den 

tidigare forskningen visar att en strävan efter att känna samhörighet, vara generellt 

lika och kunna producera liknande resultat är grundläggande för att kunna vara en 

stark profession (Abbott, 1988).

    Resultatet av studien visar att majoriteten av kuratorerna anser att psykiatrin är 

på väg mot en mer medicinskbiologisk inriktning. Detta i sin tur kan innebära att 

kuratorn är på väg bort från psykiatrin, då kuratorns kompetens inte ligger inom 

detta område. Den främsta anledningen till intervjupersonernas åsikter om den 

osäkra framtiden för kuratorsrollen kan vara just att det inte finns någon tydlig 

jurisdiktion som enbart tillhör kuratorn. Som nämnts tidigare i studien är 

helhetssynen kuratorns främsta gebit men detta perspektiv tillhör det 

barnpsykiatriska perspektivet i stort, och kan därför inte enbart tilldelas kuratorn. 

Studiens resultat visar att det finns ett behov av att tydliggöra kuratorsrollen för 

att kunna hävda kompetensen som de besitter. Vi anser att det kan finnas en fara i 

att psykiatrin blir allt för medicinskt inriktad, då risken är att helhetssynen går 

förlorad. Mycket av den tidigare forskningen visar att psykisk ohälsa har ett starkt 

samband med svår social problematik. Studiens resultat visar att när 

mångfacetterande problem uppkommer kopplas en kurator in. Vi menar att denna 

typ av ärenden inte kommer att försvinna och därmed borde kuratorns plats inom 

psykiatrin vara självklar. 
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8.1 Vidare forskning 

Efter bearbetningen av vårt empiriska material är det många frågor och tankar 

som uppkommit. Vi har under uppsatsens process kommit fram till att det skulle 

vara intressant att intervjua de övriga yrkesgrupperna inom teamet om hur de 

uppfattar kuratorsrollen. Ytterligare en aspekt hade varit att göra en komparativ 

studie med syfte att jämföra socionomer som arbetar inom sjukvården med 

socionomer som arbetar inom socialtjänsten. Detta för att undersöka om det finns 

skillnader i hur man ser på sin yrkesroll, då det är vanligare med en 

vidareutbildning inom psykiatrin. Vi har även reflekterat över att det varit 

intressant att undersöka studiens syfte utifrån en maktaspekt eller ett 

genusperspektiv. Att belysa utifrån ett makroperspektiv vad politiker som arbetar 

inom hälso- och sjukvårdsnämnden anser att kuratorn fyller för funktion inom 

organisationen hade gett studien ytterligare en dimension.  
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Informationsbrev BILAGA 1

Hej! 

Vi vill först och främst tacka för att du vill vara med i vår studie, då det betyder 

mycket för oss! 

Våra namn är Frida Johansson och Sofie Pettersson, vi skriver just nu på vår 

kandidatuppsats på sjätte terminen på Socialhögskolan vid Lunds Universitet. 

Vi skickar detta informationsbrev till dig med anledning av att du har tackat ja till 

att delta i studien. Vårt övergripande syfte med studien är att få en ökad förståelse 

av hur du som kurator upplever din yrkesroll och yrkesidentitet samt hur 

samarbetet mellan dina kollegor ser ut på din arbetsplats etc. Räkna med att 

intervjun kommer att ta ca 60 minuter att genomföra. Intervjun kommer att spelas 

in på band och sedan transkriberas (dvs. skrivas ner ordagrant på ett papper). Tid 

och plats för intervjun kan bestämmas efter önskemål. 

Under hela vår uppsatsprocess kommer vi följa vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer och principer, vilket innebär att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och med respekt. Alla deltagare kommer vara helt anonyma i 

studien. Materialet som vi som uppsatsförfattare kommer bearbeta kommer endast 

att redovisas i studien. Deltagandet är självklart frivilligt och du kan när som helst 

välja att avbryta din medverkan utan att motivera varför. Den färdiga studien 

kommer att skickas till samtliga medverkande samt behandlas som en offentlig 

handling.

Har du frågor eller invändningar ta gärna kontakt med oss eller vår 

handledare på institutionen för Socialt arbete.

Ditt deltagande i studien bidrar till större kunskap i ämnet!

Med Vänliga Hälsningar

Frida Johansson & Sofie Pettersson 

Tel: 0737-168972, 0702-303407

E-mail: frida.johansson.874@student.lu.se sofie.petersson.478@student.lu.se 

Handledare: Lotta Mulder 

E-mail: lotta.mulder@soch.lu.se 
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Intervjuguide BILAGA 2

Denna intervju kommer att ta ca en timma och vi kommer att dela upp 

intervjuarbetet, då den ena kommer att ställa frågor medan den andra mer iakttar 

och ställer kompletterande frågor. 

Vårt övergripande syfte med studien är att få en ökad förståelse för hur du som 

kurator upplever din yrkesroll samt hur samarbetet fungerar med de övriga 

yrkesgrupperna inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Intervjuerna kommer att följa de fyra etiska grundprinciperna som lyder:

När som helst under intervjun har du rätt att avbryta din medverkan.

Vi kommer att förvara personuppgifterna så att ingen kan identifiera vilka som 

deltagit i undersökningen. Detta genom att varken nämna namn eller städer ni 

arbetar inom.

De uppgifter vi får fram kommer enbart användas för vår uppsats.

Det är bara vi två som lyssnar på intervjuerna 

Bakgrund: 

• Hur gammal är du? 

• Vilken utbildning har du?

• Hur lång erfarenhet har du av att arbeta som kurator inom barn- och 

ungdomspsykiatrin? 

• Tidigare erfarenheter inom socialt arbete? 

• Hur är teamet du arbetar inom uppbyggt? (hur många yrkeskategorier finns?)

Yrkesroll/arbetsuppgifter

• Hur trivs du med ditt arbete? 

• Hur upplever du din yrkesroll och vad har du för förväntningar på vad du ska 

utföra?

• Vilka förväntningar tror du finns på din yrkesroll ifrån organisationen? 

• Vad finns det för förväntningar på din yrkesroll ifrån dina kollegor? 

• Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

• Anser du att du gör mer än vad som ingår i din yrkesroll? 

• Hur tror du att andra yrkesgrupper inom teamet beskriver dina arbetsuppgifter? 

51



• Vilka arbetsuppgifter utför kuratorn som de övriga i teamet inte gör? 

• Är det några arbetsuppgifter du vill lägga till i din yrkesroll? (som du inte hinner 

med?)

• Har arbetsuppgifterna förändrats mycket under tiden du arbetat inom bup? 

• Känner du att du har en frihet i det arbete du utför?

Vikten av kuratorns arbete/ professionens värde

• Vad värderar du högst med ditt arbete? (vad tycker du är viktigast med det du 

gör)

• Hur upplever du att ditt arbete värderas av dina kollegor?(vilken funktion tror du 

att du fyller) 

• Det har varit mycket diskussion och debatt genom åren kring om socionomen 

ska få en legitimation eller inte. Vad anser du om den debatten och var står du? 

• Hur mycket tid och utrymme känner du att du får när det gäller diskussioner om 

klienter samt på behandlingskonferenser? (Hur mycket lyssnas kuratorn på ) 

Relationer inom den egna yrkesgruppen 

• Finns det möjlighet för din yrkesgrupp att samlas på gemensamma möten inom 

organisationen? 

• Om ja, vad har det för syfte? Upplever du att det gör nytta för din yrkesroll?

• Om nej, tycker du att det finns behov av det? 

• Hur upplever du samhörigheten mellan dina kuratorskollegor? 

Relation till övriga yrkesgrupper inom teamet/samarbete

• Hur upplever du det är att arbeta i ett tvärprofessionellt team? (i och med att det  

är olika synsätt i fokus, utbildningar och professionellt språk, begrepp och 

teorier)

• Hur ser samarbetet ut? Vad finns det för för- och nackdelar? 

•Hur upplever du att förståelsen är hos övriga yrkesgrupper i teamet för din 

yrkeskultur och ditt perspektiv som socionom?

Övrigt

• Vi vill avsluta med att fråga i det stora hela hur du bedömer barn- och 

ungdomspsykiatrin är som arbetsplats för en kurator? 
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