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Sammanfattning
Jag har gjort en studie om kuratorn på habiliteringen, dennes uppfattning om sin yrkesroll och 

vilken plats det psykosociala arbetet har.

     Habiliteringen är en verksamhet inom landstinget som ger råd, stöd och behandling till personer 

som har en omfattande funktionsnedsättning. Målet är att man ska kunna leva ett så självständigt liv 

som möjligt. Stödet anpassas medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt utifrån individens 

behov. Dessa fyra olika synsätt är det som finns representerade av olika professioner som arbetar i 

team på habiliteringen. Historiskt sett så har habiliteringen en medicinsk bakgrund. Tidigare 

forskning kring kuratorsrollen på habiliteringen har inte gjorts i någon större utsträckning.

Syftet med denna studie är att öka förståelse för kuratorsrollen inom habiliteringen. Jag har gjort

sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med kuratorer som arbetar inom habiliteringen inom 

samma län. Studiens avgränsning till ett bestämt län var dels på grund av den tidsbegränsning som 

funnits under detta arbete, men också för att kontakter fanns som gjorde det möjligt för mig att 

snabbt få informanter till studien. Resultatet av denna studie visar på att samtliga kuratorer berättar 

om kuratorsrollen som otydlig, samtidigt som tre av informanterna pratar om

kuratorsrollen som tydlig. Informanterna ger en bild av att det är svårt för en ny kurator att ha en 

tydlig roll då främsta anledningen är att ramarna är så breda. Men efter några år i yrket så skapar man 

sig en tydlig kuratorsroll. Alla informanterna berättar om det psykosociala perspektivet som deras 

profession ensamt representerar på habiliteringen. Detta är ett synsätt som samtliga informanter 

framhäver som viktigt i arbetet på habiliteringen.

Slutsatsen i denna studie blir att kuratorsrollen är otydlig, men att efter några år i arbetet så 

skapar man sig en egen yrkesroll som stämmer överens med kuratorsyrket. Anledningen till att det 

psykosociala arbetet på habiliteringen inte får den plats som informanterna önskar kan bero på att 

det finns en otydlighet dels i kuratorsrollen. Men också om det är kuratorn själv eller teamet 

tillsammans med kuratorn som ansvarar för att skapa en helhetsbild. Det är otydligt vems eller vilkas

detta ansvarsområde är.

Nyckeord:  kurator, habilitering, yrkesroll, psykosocialt arbete



Abstract
Socialworkers experience of  their workrolle and the psycosocial prespective in 
rehabilitation

This study is about socialworkers at the rehabilitation-center and how they view their professional role

and their place in the phsychosocial workfield. The swedish rehabilitation-centre is a unit under contry

Concil which provides advice, support and treatment to individuals with extensive disabilities. The 

support is organised from medicinical, psychological, social and pedagogical perspectives, variying 

from individual to individual. Not much previous research has been done on the swedish 

rehabilitation-centre. The purpose of this study is to increase the understanding of the role of the social

worker in the rehabilitation-centre. I have performed six semi-structured interview with social-

workers in the same region. The limitation of the study to one region  was choosen due to time-

constraints and personal contacts. The result of the study show that all interviewed social workers 

describe their role as unclear, even though three of them describe their own current role as clear. The 

informants also state that a fresh social worker needs a few years to develop an understanding of their 

role. The informants also express the fact that they alone represent the psychosocial field in their 

workplace.

The conclusion of this study is that the role of the socialworker is unclear, but after a few years 

in the field you will find your own role. The reason that the psychosocial work at the rehabiliation 

isnt getting the space that the informants would prefer could depend on the unclear role of the 

socialworker. Another potential reason for that could also be because the social worker's 

responsibilities in regards to the ”broad picture” in the inter-professional teams are unclear as well.

Keywords: social worker, rehabilitation, professional role, psykosocial work
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1 Inledning
     Den här uppsatsen handlar om hur kuratorn uppfattar sin yrkesroll i arbetet på habiliteringen. Den tar 

även upp hur kuratorn upplever det psykosociala arbetet och vilken plats det får i teamarbetet. Det är viktigt 

att detta lyfts upp och undersöks där en av anledningarna är att det inte har gjorts så mycket forskning inom 

detta område. Habiliteringen är en verksamhet där studierna mestadels haft ett brukarperspektiv(Bohlin 

2009). Det finns även exempel på tidigare studier där en hierarki mellan  yrkesgrupperna inom 

tvärprofessionella teamen tas upp.

     Kurator är ett yrke som finns inom flera verksamheter i samhället. En av dem är habiliteringen som hör 

till landstinget. Många kanske är mer bekant med rehabiliteringen, men det är två olika målgrupper som 

verksamheterna vänder sig till. Rehabilitering enligt vårdguiden: ” ett samlingsnamn för olika insatser som 

kan behövas för att du, som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och 

psykiska förmåga.” (http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Rehabilitering/). Habiliteringen 

enligt vårdguiden: ”en verksamhet som ger råd, stöd och behandling till dig som har en omfattande 

funktionsnedsättning för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet anpassas 

medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt utifrån dina behov.” (http://www.1177.se/Vastra-

Gotaland/Regler-och-rattigheter/Samordnad-habilitering-och- rehabilitering/). De yrkesgrupper som finns 

representerade är: kurator, psykolog, sjukgymnast, fritidspedagog, sekreterare, arbetsterapeut, 

specialpedagog, sjuksköterska, dietist och logoped. Antalet yrkesgrupper som kopplas in i ett ärende 

bestäms utifrån den enskilda individens, brukarens behov. Det finns alltid minst en representanter från de 

olika synsätten i ett team (Bohlin, 2009). Syftet på habiliteringen är att erbjuda råd, stöd, behandling och 

utbildning. Enligt Uppsala läns hemsida (http://www.lul.se/sv/Vard-halsa/Halsa-och-

habilitering1/Verksamhet/Habiliteringen-for-barn-och-vuxna/ ) förklaras habiliteringen som en verksamhet 

som vänder sig ”till personer med utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder, Aspergers syndrom, 

flerfunktionshinder, förvärvad hjärnskada och adhd./....stöttar även familjer och andra nära och samarbetar 

med personal inom förskola, skola och gruppbostäder.” (a.a). På habiliteringen arbetar personalen i 

tvärprofessionella team, där kuratorn står som ensam representant för det psykosociala synsättet. För 

kuratorn är helhetssynen på arbetet viktigt, samt att en yrkesprofession som inte har medicinsk bakgrund till

skillnad mot andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård (Lalos, Blom, Morén & Olsson, 2014) . Det 

psykosociala synsättet har en bred definition vilket kan påverka arbetet, det är ett brett arbetssätt som är 

svårt att avgränsa. Man måste se till samspelet mellan människa-miljö och människa-samhälle. Kuratorn 

måste alltid ha ett perspektiv där man ser vilka inre och yttre faktorer som spelar in i brukarens liv 

(Bernler&Johnssons 2001). Därför vill jag i den här studien undersöka hur det påverkar kuratorn och dennes

roll i arbetet på habiliteringen. Hur arbetet i ett tvärprofessionellt team påverkar kuratorns roll och 

synsätt.

1.2 Bakgrund

I detta avsnitt presenteras först en kort historik, följt av kunskap om habiliteringen för att introducera läsaren

på området. Där efter kort om kuratorns uppgift på habiliteringen.
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1.2.1 Historia

Det är några viktiga år som man kan hänga upp utvecklingen av dagens habilitering på. Det är 1967 då 

omsorgslagen införs som styrker funktionshindrades rättigheter i samhället. År 1981 ges ett betänkande från

socialstyrelsen ” Omsorgen om vissa handikappade” som senare resulterar, år 1985 i en ny omsorgslag, OSL

vilken stärker rättigheterna för gruppen utvecklingsstörda, personer med förvärvad hjärnskada och drabbade

av barnpsykoser. År 1995 kommer också Lagen om Särskilt Stöd till vissa funktionshindrade, LSS, vilket 

ytterligare förbättrar stödet och utvidgar målgruppen till tre personkretsar som har rätt att söka och få hjälp 

(Bohlin, 2009).

Från början var habiliteringen inriktad på behandling i form av motorisk träning, fysiska hjälpmedel och 

medicinsk behandling av rörelsehindrade. Majoriteten av de yrkesverksamma hade medicinsk utbildning. Idag 

är det fortfarande en majoritet av medicinskt utbildade som arbetar på habiliteringen (Bohlin, 2009).

1.2.2 Arbetet inom habiliteringen

Teamarbetet inom habiliteringen är viktigt för att kunna öka livskvaliteten för brukaren ur ett 

helhetsperspektiv. Där det medicinska, sociala, pedagogiska och psykologiska perspektiven kompletterar 

varandra, för att kunna skapa en både samlad och målinriktad habilitering som utgår från brukarens 

perspektiv (Socialstyrelsen, 2008). Målet med habiliteringen är att alla ska kunna delta i samhället utifrån 

sina egna förutsättningar. Detta genom att ha flera yrkesprofessioner som samarbetar  kring brukaren och 

skapar en samlad syn(Lundin, Benkel, Neergaard de, Johansson, & Öhrling, 2007). Habiliteringens mål i 

lagtext:

(SOSFS 2008:20):Insatser som skall bidra till att en person med förvärvad (medfödd eller tidigt 
förvärvad) funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller 
bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande 
i samhällslivet (föreskrifter17).

1.2.3Kuratorns uppgift på habiliteringen

På habiliteringen arbetar kuratorn med olika stödinsatser till barn, ungdomar och vuxna med kognitiva 

funktionsnedsättningar, flerfunktionshinder, rörelsehinder, syn- eller hörselskada (Lundin m.fl, 2007; 

Bohlin, 2008). Kuratorn ger råd och stöd till föräldrar som har barn inskrivna på habiliteringen, den nya 

livssituation som uppstår när man får ett barn med funktionshinder. Det är också viktigt att stödja andra 

viktiga personer i barnets nätverk.  Stöd kan ges individuellt eller i grupp. I arbetet med vuxna arbetar 

kuratorn främst i samverkan med yttre verksamhet, för att se till att individen får den hjälp som behövs. 

Kuratorn informerar alla brukare som är inskrivna på habiliteringen om den sociala lagstiftningen, vilken 

service som finns och ser till att den enskilde brukaren får den hjälp som denne har rätt till (Lundin m.fl, 

2007).

1.3 Problemformulering

Det utmärkande för habiliteringen är de fyra olika synsätten, psykosocialt, psykologiskt, pedagogiskt och 

medicinskt,vilka utgör grunden och ska komplettera varandra. Eftersom det inte gjort någon studie om 

kuratorns upplevelse av sin yrkesroll inom habiliteringen som är känt för denna studie, är det viktigt att detta
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görs. Flera undersökningar pekar på att det finns en status skillnad mellan yrkesgrupperna i de team som 

arbetar på habiliteringen. Några exempel där detta tas upp är socialstyrelsens rapport om samverkan på 

habiliteringen (Socialstyrelsen, 2008), en annan är Thylefors (2012) studie som visar på att det finns en 

hierarki mellan kurator och psykolog. Även Ulfsdotters (2006) studie om yrkesstatus tar upp att 

kuratorsrollen har en lägre status jämfört med andra yrkesprofessioner på habiliteringen. I en 

avhandling av Bohlin (2009) om habiliteringen, tas det också upp att en hierarki finns inom 

yrkesgrupperna.

 På habiliteringen finns det också ett dominerande medicinskt synsätt, även om det inte är lika präglat som 

på ett sjukhus, men arbetet sker utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Det är den medicinska synen som 

dominerar inom habiliteringens verksamhet. Vissa åtgärder som motiverats ur ett medicinskt perspektiv 

kunde lika gärna ha motiverats ur ett psykosocialt eller pedagogiskt perspektiv (Bohlin, 2009). Det är 

viktigt att de fyra olika synsätten som utgör habiliteringen kompletterar varandra och inget är mer 

dominerande än de andra för att teamarbetet ska fungera (Brown m.fl, 2011). En annan omständighet som 

kan vara försvårande är att det kan finnas en bristande kunskap om vilken kompetens det finns hos de olika

yrkesgrupperna (Brown m.fl, 2011; Bohlin, 2009).

     Brown m. fl. (2011) tar upp att arbeta tvärprofessionellt inom hälso- och sjukvård är komplext, vilket 

även Bohlin (2009) menar i sin avhandling om habiliteringen. I en studie gjord av Markör AB (2002-2003)

kartlägger de barn och ungas habiliteringsverksamhet tas det upp att brukare som får insatser från flera 

yrkesgrupper uppger 30% att de upplever samverkan som ganska eller mycket dålig. 19 kontaktpersoner av 

de 20 som deltog i undersökningen uppgav att den interna samverkan behöver förbättras för att barn och 

unga ska få den habilitering som de har behov av.

     I denna uppsats avses det att undersöka hur detta påverkar kuratorsrollen genom att analysera  vilken 

plats det psykosociala synsättet har inom habiliteringen. Vilket är det synsätt som kuratorsprofessionen är 

ensam om på habiliteringen. Detta synsätt är det som ger den helhetssyn där människa-miljö och människa- 

samhälle samspelar som är centralt för att kunna ge brukaren det stöd som denne har rätt till (Lundin m.fl, 

2007).

1.4 Syfte

Genom att undersöka hur kuratorer upplever sin yrkesroll inom habiliteringen kan problematiken med 

yrkesrollen fångas upp. Även undersöka  hur kuratorsrollen påverkas av att jobba i ett tvärprofessionellt team

är viktigt för att tydliggöra den komplexitet som finns. Kuratorsrollen som både utformas i teamet men som 

också formas utifrån enskilt arbete Där kuratorn ensam står för det psykosociala synsättet på en arbetsplats 

som har sin historia i den medicinska skolan. Flera studier tar upp att det finns en hierarki och det i 

kombination med att habiliteringens verksamhet är komplex vilket är någonting som påverkar rollen. Ett 

tydliggörande av den komplexitet som finns kring kuratorsrollen är någonting som behöver lyftas upp. 

Genom denna undersökning är syftet att öka förståelse för det psykosociala arbetet och kuratorns roll inom 

habiliteringen. För att på så sätt stärka kuratorsprofessionen och ge andra professioner en ökad förståelse av 

rollen.
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1.5 Frågeställningar

1. Hur upplever kuratorer i ett specifikt län sin yrkesroll inom habiliteringen?

2. Hur påverkas kuratorns yrkesroll  i ett specifikt län av att jobba i team på habiliteringen?

1.5.1 Begreppsdefinitioner

Kuratorsrollen på Habilitering -  i denna uppsats avses både barn och ungdoms-, samt vuxen habiliteringen. 

Eftersom att det inte har någon betydelse att avgränsa sig i denna undersökning då målgruppen är kuratorer 

som arbetar inom habiliteringen.

     Psykosocialt arbete – I undersökningen kommer Bernler &Johnssons (2001) definition att användas som 

hjälp till att identifiera det som informanterna tar upp som psykosocialt synsätt. Definitionen innebär att se till 

samspelet mellan människa-miljö och människa-samhälle. Människan måste alltid ses i sitt sammanhang 

där inre och yttre faktorer spelar in. 

Psykosocialt arbete måste även innefatta metoder eller förändringsstrategier som inriktar sig på individer,

familj eller grupper i  både behandlande och/eller  förebyggande syfte. Arbetet  inriktar sig på de sociala

system och sammanhang som individen ingår i och som också bedöms viktiga i behandlingsarbetet. 

Teamarbete - De team som avses är arbetet som sker på habiliteringen där de olika professionerna arbetar

tvärprofessionellt tillsammans kring brukaren, där psykologiskt psykosocialt, pedagogiskt  och

medicinskt synsätt finns representerat med olika yrkesprofessioner.

10



2 Kunskapssammanställning
Detta avsnitt börjar först med en beskrivning mer ingående vad socialt arbete inom hälso- och sjukvård 

innebär. Sen tas tidigare forskning upp, vilket till viss del inriktar sig specifikt  på habiliteringen men mer 

med ett fokus på yrkesstatus och tvärprofessionellt teamarbete. Det finns studier om habiliteringen men de 

utgår nästan uteslutande från brukarens perspektiv och olika brukargruppers upplevelser av den hjälp de får 

av habiliteringen (Bohlin, 2009). Därför har valet varit att rikta in detta avsnitt på ett något bredare 

perspektiv till hälso- och sjukvård istället för specifikt habiliteringen som verksamhet.

2.0.1Socialt arbete inom hälso- och sjukvård

Kuratorn är en ensam profession inom hälso- och sjukvård, det är endast kuratorn som representerar det 

psykosociala synsättet. Vilket innebär att de yrkesgrupper som kuratorn arbetar tillsammans med i många 

fall har en stark grupptillhörighet, till exempel, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor som har 

det medicinska synsättet. I och med att de olika professionerna på habiliteringen har olika utbildning, har de 

också olika teoretiska språk. De synsätt som appliceras på brukarnas problematik kan därför skilja sig utifrån

de olika yrkesperspektiven. Detta kan vara en stor tillgång i ett tvärprofessionellt arbete, men det kan också 

innebära svårigheter i form av rivalitet eller revirtänkande (Lalos m.fl, 2014).

Lalos m.fl tar upp att avsaknaden av en legitimation hos kuratorn inom hälso- och sjukvården är en 

anledning till att professionen inte har fått ett erkännande som sjukvårdens sociala experter. Kuratorns roll 

har även varit diffus och otydlig för den egna yrkesgruppen vilket har bidragit till att de inte har hävdat sin 

breda disciplin. Då den medicinska vården är dominerande inom hälso- och sjukvård har detta inspirerats 

till att evidensbasera socialt arbete(a.a). En ytterligare orsak till att kuratorsyrket påverkas är de influenser 

som kommer från näringslivet i form av lönsamhet i verksamheten. Vilket är någonting som påverkar 

kuratorer inom hälso- och sjukvården när det har blivit en betoning på lönsamhet i samhället. Vilket innebär

att brukare som är i behov av långvarig behandling och insatser inte är lönsamt.  Det finns risk för att 

professionell kunskap inte anses som viktig, det kan påverka kuratorn och andra professioner inom hälso- 

och sjukvård ( Morén, Blom& Perlinski 2012 i Lalos m.fl, 2014).

2.1 Tidigare forskning

2.1.1 Tvärprofessionell samverkan och teamarbete inom hälso- och sjukvård

I en studie av Jones & Jones (2011) om personalens upplevelse av tvärprofessionellt arbete inom sjukvården

i Storbritannien, visas på att stor självständighet inom teamet bidrar till mer effektivt arbete, 

tillfredsställelse och förhindrar utbrändhet bland personalen. Det framkommer i studien hur viktigt tillit i ett

teamarbete är. Ett resultat av att lita på varandra är en ökad tilltro till varandra, höjd säkerhet bland 

deltagarna och innovativa arbetsmetoder mellan de olika professionerna. Ett ytterligare resultat av ett bra 

teamarbete är minskad sjukfrånvaro. Att kunna ha en stark egen profession är någonting som stärker 

teamarbetet. I studien kom man även fram till att det var viktigt att ha regelbundna teamträffar, vilket 

resulterade i att deltagarna fick en bättre förståelse och tillit till de övriga anställda. Att ha en stark 

självständighet var någonting som stärkte det tvärprofessionella teamarbetet, det var inte till någon nackdel 
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(a.a).

Brown m. fl. ( 2011) beskriver om orsaker till konflikter i teamarbete, hinder till konfliktlösning och strategier 

till konfliktlösning både på grupp- och individnivå i primärvårdsteam i en delstat i Kanada. Tvärprofessionellt 

arbete inom hälso- och sjukvård är en komplex verksamhet. Grunden till konflikter kan finnas på både mikro-, 

makro- och/eller metanivå. Det kan handla om personkemi, antalet patienter, patienters förväntningar och/eller 

finansiell ersättning samt nya praktiska riktlinjer.

De främsta källorna till konflikter i team har Brown m fl (2011) identifierat till gränsdragningar mellan 

roller/professioner, att en bristande på förståelse av varandras roller och var professionernas olika gränser 

går. Konflikt riskerar uppstå när en yrkesgrupp saknar uppfattning om en annan yrkesgrupps ansvarsområde.

En annan faktor kan vara ansvarstagande, att det kan finnas delade meningar i ett team om vem som är 

ansvarig.

Mickan & Rodger (2005) har genomfört en studie om strategier för att effektivisera det tvärprofessionella

teamarbetet inom hälso- och sjukvården. Det beskrevs som karakteristiskt för effektiva team att de hade ett 

väldefinierat och framåtskridande syfte som var relevant för patienten och hörde samman med 

organisationen. Deltagarna beskrev mål som en länk mellan teamarbetets syfte och dess resultat. Mål var 

någonting som fick teamet att fokusera och fick teamet att definiera vilket resultat arbetet skulle få. Mål var 

någonting som fick medlemmarna att samarbeta och beskriva dem i tydliga mätbara termer. Det fram kom 

även i studien att vikten av regelbunden kommunikation och möten där alla i teamet kunde få tillfälle att 

utbyta idéer och information på ett snabbt och smidigt sätt. Det behöver också finnas en flexibilitet i hur 

information utbyts. Detta för att kunna ta in olika individers varierande grad av social kompetens, samt deras

varierande preferenser gällande kommunikation. Det bör också finnas tydligt skrivna protokoll för möten, 

samt tid under mötet till att få möjlighet till reflektion. Sammanhållning var någonting som deltagarna tog 

upp, känslan av kamratskap och känslan av att vara involverad i arbetet som ett resultat av att teamarbetet 

har pågått under en längre tid. Genom att arbeta i team och konsekvent kommunikation i nätverk, byggs en 

känsla av åtagande/engagemang upp i teamet och en tillit till andra teammedlemmar. Deltagarna beskrev 

också att en stark respekt mellan teammedlemmar som en del i ett effektivt teamarbete. Där varje medlem i 

teamet är öppen för de kunskaper och perspektiv som olika professioner har. Om varje person accepterar de 

olikheter som finns i ett tvärprofessionellt team utvecklar de samtidigt en respekt för de

olika teammedlemmarna. Detta kan man också beskriva som ett synsätt där en gemensam åsikt i teamet är 

att jobba tvärprofessionellt och tillsammans är det bästa sättet att integrera de olika synsätten som de olika 

medlemmarna har. Många team fastnar i en ond cirkel där de på grund av arbetsbelastningen inte har tid att 

stanna upp och reflektera över deras prioriteringar och vilket syfte de har(Mickan & Rodger, 2005).

2.1.2 Teamarbete inom habiliteringen

Bohlin (2009) riktar främst in sig på ”hur de yrkesverksamma inom habiliteringsorganisationen ser på 

sitt arbete och behandlingsmetoder som barnen anses behöva.” (Bohlin, 2009).

Habiliteringen är en komplex praktik som har både flertydiga och motsägelsefulla mål. Anledningen 

till detta är att habiliteringen under det senaste decenniet påverkats av förändrade vårdideologier, 
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förändrade föreställningar om funktionsnedsättning och ny lagstiftning är några av de anledningar som 

nämns (Bohlin, 2009).   Det är både historiskt sett och i nutid som den medicinska synen dominerar 

inom habiliteringen. Habiliteringen tillhör hälso- och sjukvården och faller därmed  under Hälso- och 

sjukvårdslagen. Brukarna som tillhör habiliteringen gör det utifrån en medicinskt diagnostiserad 

funktionsnedsättning.  Detta är anledningar till att det i sammanhang där det motiveras vilken behandling

som ska utföras, är det medicinska skäl som läggs fram. Det skulle i många fall lika gärna kunna 

motiveras utifrån ett socialt eller pedagogiskt perspektiv, vilket även leder till att dessa professioner 

hamnar lite i skymundan (a.a). 

    Även om det är så att det inte ska förekomma någon hierarki mellan professionerna i teamen på 

habiliteringen, så var detta något som tydligt framkom i Bohlins studie. De yrkesgrupper som känner sig 

ifrågasatta eller vilsna är logopeder och pedagoger, men detta gäller inte kuratorer. Kuratorn har sedan 

starten av en organiserad habilitering alltid funnits med, vilket lett till att en sociala betydelsen i 

habiliteringsarbetet alltid varit viktig. Samtidigt som det kan vara svårt för det psykosociala synsättet att 

få legitimitet i organisationen. Det kan vara svårt att visa på vikten av till exempel professionella samtal i 

ett arbete. Som många andra behandlingsområden så strävar habiliteringen och dess insatser mot ett mer 

evidensbaserat arbete. Vilket även detta gör det svårt för det psykosociala synsättet att visa på sin styrka, 

då andra insatser görs ur ett medicinskt perspektiv där den vetenskaplig forskningen möjliggjort en lättare

kontroll av insatserna (Bohlin, 2009).

2.1.3 Yrkesstatus

I en studie om yrkesstatus tar Ulfsdotter (2006) upp olika anledningar till att ett yrke tilldelas en viss status i 

samhället. Det yrke en individ har bestämmer ofta klassposition och är många gånger ett förhållande till 

vilken utbildning som innehas. Vissa professionella yrkesgrupper har skyddade titlar för att stärka sin 

yrkesgrupp, till exempel psykolog. Vi utgår ifrån yrken för att kunna klassificera, kategorisera och förstå 

människor som vi möter  i vår vardag. Yrkestillhörighet kan vara ett resultat av hur vi uppträder mot och 

bedömer en annan människa. En individs sociala status påverkas sannolikt av vilken yrkestillhörighet man 

har, då det berättar om en persons utbildning och kvalifikationer. Ett annat sätt som tas upp i studien är att 

låta allmänheten skapa en egen rangordning över vilken status ett yrke har. Där en individs uppfattning om 

yrkesstatus delvis baseras på den erfarenhet och position personen själv besitter. Detta är också grunden till 

den värdering vi själva har och dessa två delar resulterar hur olika yrkesgrupper presenteras av andra och 

själva yrkesgruppen presenterar sig själv. Några exempel som ges på hur vi skapar en uppfattning om 

yrkesstatus är; genom möten i det dagliga livet, TV, tidningar och olika utbildningsmiljöer där vi möter olika

yrkesgrupper. Några faktorer som anses ge hög status till ett arbete är hög lön, lång utbildning, en ren 

arbetsmiljö samt olika typer av förmåner (a.a).

Om man slår upp ”status” i en svensk ordbok får man definitionen ställning, anseende och läge. Detta 

är antagligen den definition vi har av ordet när det används till vardags (Ulfsdotter, 2006).

Enligt tabellen (Ulfsdotter s. 34, 2006) i avhandlingen har psykolog plats 20, sjukgymnast plats 46, 

sjuksköterska plats 48 och skolkurator plats 51, samt kontorssekreterare plats 74 i rangordningen. Det är 

endast dessa professioner från habiliteringen som finns representerade i listan, skolkurator bör inte likställas
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med kurator på habiliteringen, men det är den profession i tabellen som är närmast i yrkeskategori.

Det finns även en stark uppfattning om yrkesstatus vilket Ulfsdotter (2006) tar upp i sin avhandling och 

pekar på att den yrkesordning hon fått fram överensstämmer med tidigare studiers resultat. Det finns en 

stabilitet i uppfattningen om en professions status. Det råder ingen större skillnad i människors uppfattning 

om yrkesstatus när man jämför mellan olika grupper i samhället, vilket även tidigare studier har visat 

menar (a.a).

I Thylefors (2012) studie tar hon upp skillnader i tvärprofessionella team inom hälso- och sjukvård och

deras koppling till effektiviteten i Sverige. I studien framkom det en hierarki med psykologer, läkare och 

socialarbetare i toppen, där även speciallärare fanns med.

Thylefors tar upp att Kvarnström gjort en studie där hierarki mellan professioner i team inom hälso- och 

sjukvården var en av anledningarna till samverkansproblem. Det hörde samman med påverkan och status, 

när kunskap inte värderades lika samt när verksamheten var organiserad på ett sådant sätt att hierarki var det

som påverkade upplevelsen av acceptans. Vilket enligt Thylefors är ett resultat som även bekräftas av 

tidigare utförda studier.

     Det finns indikationer på att det mellan olika arbetsplatser kan skilja sig hur hierarkierna är uppbyggda, 

eftersom olika professioner kan dominera. Generellt dominerar psykologer, läkare och socialarbetare verbalt

i teammöten och de var även dem som hade störst inverkan på hur arbetet skulle fortgå. Där framkommer 

det en dominans som är kopplad till ens profession.  Dessa tre professioner representerar olika fält, 

psykologer och socialarbetare tar en komplementär icke underordnad roll till läkaren som härstammar från 

den medicinska synen. I botten på hierarkin hittar man de assistenter som hjälper och assisterar andra 

yrkesgrupper, som nämnts tidigare så är längden på utbildning och yrkets professionalisering anledningar till 

en verbal dominans (Thylefors, 2012) . Resultatet i studien visar på att det inte räcker med verbal 

uppmuntran till teammedlemmar under olika möten för att öka effektiviteten. Generellt sett skulle 

teammöten dra fördel av att vara mer strukturerade, aktiva och ha ett tydligt ledarskap. Ett ledarskap och en 

process som är anpassad efter olika typer av problem. Det finns även antydningar om att ett klimat där 

konflikter undviks resulterar i en tillsats av  istället för en integrerande attityd till problemlösning. Detta 

resulterar i en tillfällig lösning som sparar tid, men i det långa loppet skulle mer strukturerade procedurer i 

förhandlingar, beslutsfattande och konfliktlösande göra teamarbetet mer effektivt.

2.1.4 Evidensbaserat socialt arbete

En kritisk tradition till att studera socialt arbete skapades under 1970-talet. Inom den svenska 

samhällsvetenskapliga forskningen har det skapats en attityd om att det är någonting fel med socialt 

arbete. Det som görs inom socialt arbete skulle vara insatser som är förtryckande och otillräckliga samt 

att det är en uppgift som forskare att konstatera detta. Denna tradition intresserar sig för socialt arbete och

dess organisation, arbetssätt och resultat (Hydén, 2008).

Inom det evidensbaserat arbete är kunskapsöversikter en central del. Det är sammanställningar av 

resultat från ett stort antal studier som är genomförda inom socialt arbete. Målet är att det ska finnas 

sammanställda kunskapsöversikter över effektiva metoder för de olika områden som finns inom socialt 

arbete. Detta ska sedan socialstyrelsen kunna basera sina rekommendationer på och olika kommuner ska 
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kunna använda dessa som vägledande när de ska prioritera. Tanken är att även social arbetare ska kunna 

använda dessa i sitt arbete när det ska beslutas om stöd och insatser för en klient. Målet med att 

evidensbasera socialt arbete är att det inte ska användas några andra metoder än de som det finns evidens

för (Hydén, 2008). Hydén tar upp i sin studie att dessa metoder som finns för att evidensbasera socialt 

arbete bör studeras närmare och se vilken kvalitet de innehåller. Hon tar upp att det är flera forskare som 

har kritiserat detta förhållningssätt och att man i allt för stor utsträckning har en tro på att det går att mäta

det sociala arbetets praktik och att detta sedan går att redovisa i form av randomiserade kontrollerade 

studier.

I Svanivies studie tar hon upp att Nelson m. fl. (2006) genomfört visade en fokusgruppsstudie inom

”mental health” på att det finns en skepsis bland praktikerna  när det gäller evidensbaserad praktik, då 

främsta anledningarna var brist på tid och resurser. Men att det även handlade om att de var skeptiska till 

att det skulle gå att föra tydliga protokoll med krav på oavbruten behandling och närvaro. Att spridningen

från medicin till andra fält är stor kan förklaras med att det medicinska fältet innehar en viss prestige 

jämte de omgivande professionerna.

Enligt Svanevie har ett paradigmskifte skett. I en tabell redovisar hon hur det såg ut innan EPB

etablerades och efter etableringen av EPB. I det gamla var det

• ” Goda intentioner, erfarenhet och intuition är tillräckligt för en välfungerande praktik.

• Resultatet av socialt arbete kan inte ”mätas”.

• Fokus på symptom.”(Svannevie, 2011) 

Efter etableringen av EPB:

• ” Goda intentioner, erfarenhet och intuition är nödvändigt men inte tillräckligt för en välfungerande 

praktik. Det behövs även kunskaper från systematiska observationer och kritiskt konsulterande av 

forskning för en välfungerande praktik.

• Resultaten av socialt arbete för brukare och samhälle kan och bör följas upp och utvärderas.

• Fokus på problem.”(Svanevie, 2011)

2.1.5 Kritik av litteratur

I en av socialstyrelsens rapporter tar det upp rehabiliteringen och habiliteringen som om de vore samma 

område inom hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2008). Vilket för visso är rätt till viss del, samtidigt som

jag skulle vilja ifrågasätt detta. Det är konstigt att socialstyrelsen bland annat nämner att, som de väljer att 

döpa de till re/habiliteringen tillhör kommunen. När det i själva verket är rehabiliteringen som tillhör 

kommunen och habiliteringen tillhör landstinget( landstinget Uppsala län, 2014). Det bidrar till att en 

trovärdig källa som socialstyrelsen kan ifrågasättas om de verkligen har satt sig in i habiliteringen som 

organisation.
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3 Metod
Detta avsnitt börjar med en presentation i val av metod, hur urvalet gjordes och sen gå igenom hur 

undersökningen har genomförts steg för steg.

3.1 Kvalitativ och induktiv

I studien har en  kvalitativ metod använts då studiens syfte och frågeställningar handlat om att beskriva en 

yrkesgrupp i ett specifikt geografiskt område och deras upplevelse av en situation. En kvantitativ metod och 

förhållningssätt skulle inte helt kunna fånga in det som studien avser att undersöka då en subjektiv upplevelse

är svår att mäta korrekt på ett kvantitativt sätt. Den kvalitativa metoden fångar fler aspekter av den subjektiva

upplevelsen än vad den kvantitativa metoden gör eftersom en kvalitativ ansats ger ett bredare perspektiv. 

Uppsatsen har en induktiv ansats då utgångspunkten inte kommer att vara från någon bestämd teori. Men det 

finns deduktiva inslag vilket resulterar i en abduktiv process. Där jag har låtit förståelsen växa fram under 

arbetets gång. Teorin har att tagits fram efter att resultatet sammanställts in(Bryman, 2011).

3.2 Urval

Habiliteringen är en svensk konstellation och det finns ingen riktig likvärdig motsvarighet i något annat land,

därför har valet varit att begränsa sig till Sverige (Bohlin, 2009). Anledningen till att också begränsa sig till 

ett bestämt län var på grund av att habiliteringen som organisation är olika organiserad i olika län. För att 

resultatet ska säga något om den specifika organisationen i det valda länet har valet varit att göra denna 

begränsning. Det har däremot inte gjorts någon skillnad på barn & ungdomshabiliteringen eller 

vuxenhabiliteringen, eftersom att det som avsetts att undersöka är teamarbetet och det psykosociala synsättet

inom habiliteringen, vilket inte är beroende av vilken ålder brukarna har. Genom kontakt med 

förvaltningschefen kunde kontaktuppgifter till två kuratorer tas, vilka har en funktion som representanter för 

sin yrkesgrupp inom habiliteringen i länet. Via dem kunde sedan mailadresser till samtliga kuratorer inom 

habiliteringen i länet införskaffas.  Där ett informationsbrev valdes att skicka ut till 22 av 23 kuratorer. 

Anledningen till att det var en som inte kontaktades var att det genomfördes en testintervju med kuratorn och

att jag har en relation till informanten sedan tidigare, vilket kan påverka resultatet av intervjun. Därefter har 

valet av informanter baserats på de första sju som hör av sig och är intresserade av att delta i studien. Studien

omfattar ett resultat där sex intervjuer presenteras, då ett bortfall på en intervju blev, vilket tas upp senare 

under metodologiska överväganden.

     I denna studie har ett bekvämlighetsurval använts, som enligt Bryman (2011) är att använda sig av de 

informanter som är tillgängliga. Detta med anledning till att studien pågår under en begränsad tid då data ska

samlas in och ett resultat sammanställas. Resultatet kommer inte att kunna generaliseras så att det gäller alla 

kuratorer inom det undersökta länet. Detta var inte heller målet med studien då syftet varit att undersöka 

informanternas upplevelse (Bryman, 2011).

3.3 Semistrukturerade intervjuer

I studien har semistrukturerade intervjuer gjorts med sju stycken kuratorer, var av en intervju ej är med i 
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undersökningen, se metodologiska överväganden. Anledningen till valet att använda semistrukturerade intervjuer 

baserades på de två frågorna som finns i frågeställningen. Redan från början av i studien har det funnits ett 

tydligt fokus. Där av att det inte varit aktuellt med helt ostrukturerade intervjuer. I intervjuguiden har tydliga

teman använts vilka har berörts i intervjun, samtidigt har det varit viktigt att intervjupersonerna känt att de 

fått berätta fritt med egna ord eftersom studien avsett att undersöka deras upplevelse av en situation. Detta 

har tagits i beaktande när intervjufrågorna skrevs (Bryman, 2011).

Eftersom studien bygger på att beskriva något subjektivt så kan detta inte generaliseras och sägas gälla för

alla kuratorer. Dock kan den insamlade data vara minst lika intressant då den exemplifierar några individers 

upplevelse av kuratorns yrkesroll (a.a).

3.4 Intervjuguide

I intervjun har en intervjuguide använts för att få en något strukturerad intervju som senare gett svar på de 

två frågeställningarna. Intervjuguiden har skapats med tanke att ha öppna, korta och enkla frågor, enkla i 

den bemärkelsen att informanten känner att de kan svara på frågan utan att få en förklaring först. 

Anledningen till att de skulle vara korta har också varit för att undvika eventuell förklaring av frågan eller 

förtydliganden. Informanten  har själv fått tolka frågan och gett sin åsikt (Kvale &Brinkmann, 2009,).

Då en meningskoncentrering använts i tolkningen av intervjuerna har detta varit en viktig del i 

intervjuerna, då målet med intervjuerna varit att få informanterna att ge så rika beskrivningar som möjligt av

sin upplevelse (a.a).

3.5 Datainsamlande

I studien har Google scholar nyttjats där sökorden ’arbete på habiliteringen’, ’ habiliteringen kurator’ och 

’hierarki yrkesgrupper team’ har använts. Detta för att få en inspiration till vad som finns och områden att 

söka vidare inom. Med hjälp av WordFinder Online översattes orden habilitering till rehabilitation, kurator 

till welfare officer och socialarbetare till social worker som använts i den fortsatta litteratursökningen. Där  

Academic Search Premier använts. Där  sökorden ’Social worker’ i kombination med ’rehabilitation’ och 

’teamwork’, orden ’teamwork’ i kombination med ’habilitation’ har använts och gett relevanta resultat för

studien. Litteratur har sedan plockats ut, där studier om specifika metoder eller insatser har sorterats bort.

En litteratursökning har även gjorts i Libris, där böcker har hittats och samlats in från olika bibliotek. Väl

på plats har även fler böcker hittats på biblioteken som har varit relevant för studien.

3.6 Validitet och reliabilitet

Reliabiliteten syftar på en undersöknings reproducerbarhet. Att en annan forskare kan genomföra studien på 

samma sätt vid en annan tidpunkt, huruvida informanterna kommer att ändra sina svar under intervjun och 

om de ger olika svar till olika intervjuare. För att öka reliabiliteten har det undvikits att ställa ledande frågor,

då studien är ute efter att fånga informanternas upplevelse av en situation. Frågorna har därav formulerats så

öppna och utforskande som möjligt. Följdfrågor har som syfte att stämma av med informanten under 

intervjun så att intervjuaren har förstått rätt, vilket minskar risken för att informanten senare vill korrigera 

sina svar. Vissa följdfrågor har även varit av utforskande karaktär då syftet har varit att fördjupa 
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informantens svar (Kvale & Brinkmann, 2009).

Validitet syftar på huruvida en metod framgångsrikt undersöker det den avser att undersöka. Genom att 

stämma av med handledare vad gäller intervjuguiden har validiteten stärkts. En testintervju gjordes även 

innan undersökningen började, vilket förstärkte validiteten genom att kolla av att frågorna kommer att 

undersöka det som är avsett att undersöka. De öppna utforskande frågorna syftar även till att informanterna 

ska känna att de fritt kan berätta om sin upplevelse av en situation. Valet att ställa kontrollfrågor för att se så

att det informanten sagt uppfattats korrekt har också syftat till att stärka validiteten. Även vid 

transkriberingen har syftet varit att återge hela situationen så detaljerat som möjligt (Kvale & Brinkmann,

2009).

Vid transkriberingen av intervjuerna har jag skrivit ner allting som sagts ordagrant, markerat där de varit

pauser och då vissa av informanterna har skrattat till, hmm-at och liknande. Efter första utskriften har även 

samtliga intervjuer lyssnas igenom en gång till för att kontrollera att texten motsvarar exakt det som sagts 

och att transkriberingen liknar bandinspelningen så mycket som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009).

I studien är syftet t undersöka informanternas upplevelse av kuratorns roll och därav är det av stor vikt att 

kunna citera det som informanterna berättar. Därför är transkriberingen en exakt text av det som sagts för att

minska risken av att informanternas uttalande skulle ändras. Detta för att öka validiteten i resultatet (a.a).

3.7 Intervjuernas genomförande

Under intervjuerna strävade jag efter att uppfylla de kvalifikationskriterier som Kvale & Brinkmann (2009) 

tar upp. Genom att vara påläst inom området så ökade möjligheten att ställa de följdfrågor som var relevanta 

för undersökningen. Innan intervjuerna startade informerades informanterna om syftet med undersökningen 

samt hur materialet skulle hanteras. Ett samtycke skrevs under med de etiska överväganden som gås genom i

kommande avsnitt. Intervjuerna avslutades genom att ställa frågan om de ville tillägga någonting som de 

kände inte hade tagits upp under intervjun. I intervjuguiden eftersträvades att ha så korta och enkla frågor 

som möjligt, för undvika att behöva förklara och förtydliga frågorna. Meningen var att låta informanten tolka

frågan själv. Under intervjuerna användes medvetna pauser, för att informanten skulle få tillfälle att tänka 

efter och svara så utförligt på frågorna som möjligt. Tanken med följdfrågorna är att tydliggöra vad som sägs 

och utveckla de svar som informanterna har gett, samt att minska risken för att det ska vara oklart vad 

informanten menat i en senare del av arbetet med uppsatsen (a.a). Under hela arbetet innan intervjuerna 

genomfördes och under själva intervjuerna var en viktig del att försöka undvika ledande frågor och ställa så 

öppna frågor som möjligt.

3.8 Tolkningens genomförande

Som tidigare nämnts gjordes efter transkriberingen ytterligare en genomlyssning. Detta med syfte att 

kontrollera att transkriberingen var korrekt, samtidigt som viktiga citat markerades. Ett förtydligande i form

av en fotnot skrevs sedan för varje markerat citat. Den tolkningsmetod som användes var 

meningskoncentrering, vilket innebär att intervjupersonernas uttalanden dras samman till korta 

sammanfattningar. Huvudmeningen sammanfattas där om möjligt med några få ord.  Efter genomgången så 
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kopierades och sorterades dessa citat under utvalda teman som skapats efter första transkriberingen av 

intervjuerna, baserat på vad som sagts och som var återkommande hos informanterna.  Dessa teman har 

även definierats kort, för att underlätta sorteringen samt minska risken för att sorteringen av teman skulle 

ändras allt efter arbetets gång. Även under arbetet med att ordna citaten under bestämda teman kunde frihet 

ges att skapa ytterligare teman om behovet uppstod (Kvale & Brinkmann, 2009).

Efter att citaten sorterades under olika teman blev nästa steg att skapa underteman till de första övergripande,

för att tydliggöra sorteringen av vad informanterna hade sagt. Därefter sammanställdes resultatet.

3.9 Etik

De etiska aspekter som har beaktats i detta arbete är forskningsetiska rådets fyra krav gällande individskydd: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. I min studie har informanterna blivit 

informerade om studiens syfte samt att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas när de vill. Innan 

intervjutillfället mailades ett informationsbrev (bilaga 1) där informanterna fick information om studien, 

intervjuernas syfte, att intervjuerna skulle spelas in för att dokumenteras och att de vid medverkan har 

möjlighet att avbryta deltagandet när de vill. Innan själv intervjun har informanterna fått ytterligare 

information muntligt från mig som kompletterats med ett samtyckesbrev (bilaga 2) de fått skriva under. Där 

går jag igenom vad det innebär för informanterna att delta i undersökningen. I samtyckesbrevet tar jag även 

upp hur bandinspelningen av intervjun kommer att hanteras. Det är endast jag som kommer att ha tillgång till

deras personuppgifter och dessa kommer inte att vara med i uppsatsen. Det ska heller inte vara möjligt att 

identifiera personerna i och med citat som används i uppsatsen. Jag kommer att transkribera intervjuerna och

i samband med det avidentifiera arbetet.  Samtyckesbrevet innehåller även information om att dessa

intervjuer som görs i samband med arbetet av denna uppsats kommer endast att användas i detta arbete. Efter

genomfört arbete kommer transkriberingen av intervjuerna att raderas för att utesluta risken att materialet 

skulle användas i något annat syfte. Innan publiceringen av denna rapport kommer jag att ge informanterna 

möjlighet att läsa igenom och godkänna eventuella citat. Informanterna kommer även att ha fått information 

om var och när denna rapport kommer att publiceras.

3.10 Metodologiska överväganden

En informant blev sjuk vid intervjutillfället, detta försökte lösas med att boka in en ny intervju, men detta 

misslyckades då en tid som passade oss båda att träffas ej kunde hittas. En telefonintervju genomfördes 

istället, men inspelningen av intervjun fungerade ej. På grund av att detta drog ut på tiden togs beslutet att 

stryka intervjun eftersom att tidsbegränsningen i arbetet gjorde det svårt att hinna med ett senare tillfälle att 

göra om intervjun på.
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4 Teori
Rollteori är någonting som kommer att användas i analysen av resultatet då målet med studien varit att 

undersöka en upplevelse den egna yrkesrollen hos informanterna på habiliteringen. Hur synen på yrkesrollen

ser ut och hur den kan påverka kuratorns roll i teamarbetet, därför har valet blivit rollteori.

4.1 Yrkesroll – Rollteori

Enligt Repstad(2005) består roller dels av förväntningar på vad det är som ska göras men också hur det ska

utföras. Detta är väldigt viktigt att man lever upp till detta i en arbetssituation där man ska samarbeta med 

andra. Viktigt är också att alla kan lita på varandra och att samtliga uppfyller sina delar av yrkesrollen (a.a).

”En roll på en arbetsplats är ju placerad på ett bestämt ställe i organisationen , försedd med speciella 

arbetsuppgifter och omges av förväntningar på hur dessa ska utföras.” (Repstad,  2005). På en arbetsplats 

finn en formell grupp och där finns det vanligtvis formella roller som i sin tur kan delas in i strukturella roller

och systemiska roller. Strukturell roll innebär att man har en skriftlig arbetsbeskrivning och att det finns 

rättigheter och skyldigheter som hör ihop med rollen. Systemisk roll är att man har en funktion som gäller 

professionellt samspel och då finns en skyldighet att inordna sig i ordningen för gruppens bästa. Det finns 

också informella roller, de är knutna till en viss situation och ett visst sammanhang, dessa är också ett led i en

social samverkan (Svedberg, 2007).

Om rollen på en arbetsplats skulle vara otydligt eller att andra i arbetsgruppen som man ska samarbeta 

med har andra eller skilda förväntningar på en yrkesroll, påverkar det samarbetet. När man sätts i en grupp 

sorterar man automatiskt in gruppens medlemmarna i de förutbestämda föreställningar som man har sedan 

tidigare. Vilket leder till att gruppen kommer att tolkas i samstämmighet med en social karta. Den sociala 

kartan är något som används för att orientera sig i det sociala territoriet (a.a).

När man kommer som ny till en arbetsplats socialiseras man delvis in i sin roll. Man stöter på mer eller

mindre tydliga sanktioner när man gör rätt eller fel och på så sätt socialiseras in i en roll (Repstad, 2005).

Att det finns rollförväntningar på en arbetsplats behöver inte enligt Repstad betyda någonting negativt, 

utan kan istället vara en källa till trygghet. Man vet vad som ska göras och vad som kommer att hända. 

Samtidigt kan otydliga roller vara svåra att hantera för rollinnehavaren, man är osäker på var gränsen för 

ens handlande går. Det är vanligt att människor drar sig för att gå in i otydligt definierade roller. Om en 

grupp har laddade omedvetna processer har rollerna en tendens att bli mer stereotypa och medlemmarna 

krymper, deras kunskaper och förmågor. Det blir svårt att utföra ett meningsfullt arbete. Det kan också vara 

tvärtom, att gruppens omedvetna processer skapar ett konstruktivt energigivande klimat där rollfördelningen

blir mer flexibel. Arbetet i gruppen kommer då att bli effektivt och ge både personlig och professionell 

tillfredsställelse (Svedberg, 2007).

     Det kan uppstå rollkonflikt om olika grupper har olika förväntningar på samma roll. Man kan prata om 

två olika typer av rollkonflikter, intrarollkonflikter och  interrollkonflikt.  Intrarollkonflikter menas med att 

olika förväntningar riktas mot samma roll.  Interrollkonflikt menas med att olika roller, en eller fler, krockar

med varandra. Det finns olika sätt att lösa en rollkonflikt på, antingen så fortsätter man i samma spår som 

innan, ger upp rollen, eller så kan man ta upp och diskuterar rollkonflikten med de berörda (Repstad,  2005).
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5 Resultat
Här redovisas resultatet av de genomförda intervjuerna. I arbetet har informanternas anonymitet 

eftersträvats, vilket kommer innebär att de kallas IF1(InFormant1), IF2, IF3, IF4, IF5 och IF6. Avsnittet 

inleds med en presentation av informanternas spridning i organisationen, utbildning samt en kort redogörelse

om tidigare arbetslivserfarenheter. Resultatet av intervjuerna är sedan indelat efter olika teman som uppkom 

under tolkningen av intervjuerna, samt vissa teman som var bestämda sen tidigare. Orden helhetssyn, 

helhetsperspektiv och helhetsbilden kommer att användas synonymt med varandra.

5.1 Informanterna

Alla informanter är kvinnor och har socionomexamen, fyra informanter har någon form av vidareutbildning,

steg 1 och/eller systemteoretisk utbildning. Informanterna i undersökningen representerar totalt fyra enheter

av de totala elva enheter som finns i det undersökta länet. Fyra av informanterna har arbetat längre än 5 år 

som kurator på habiliteringen. Två av informanterna har arbetat i något eller några år som kurator inom 

habiliteringen. Samtliga informanter har tidigare erfarenhet av att jobba med socialt arbete.

5.2 Kuratorns roll otydlig

Alla informanterna tar upp och pratar om att kuratorsrollen är otydlig. Flera av informanterna uppger att de 

tar några år att hitta sin kuratorsroll. Två av informanterna beskriver otydligheten när man formar sin 

yrkesroll genom att det finns så breda ramar vilket kan göra det svårt för nya kuratorer att hitta sin 

yrkesroll. Så här beskriver två av informanterna kuratorns otydlighet:

...eftersom att att det är så vitt och öppet och då tar det några år att hitta sin yrkesroll och då kanske  
det kan vara svårt att vara så tydlig gentemot kollegorna, och då kanske man får på sig förväntningar 
som man känner att det här kanske inte är utifrån den profession jag ska utföra....jag tror att det gäller 
att man utformar sin yrkesroll utifrån den personen man är. Det kan ju också vara en frihet men det är 
också en svårighet. Speciellt när man kommer som ny, det är inte så mycket att luta sig mot, man får 
prova sig fram själv.(IF6)

Om man kommer som ny kan det nog vara svårare att veta vad en kurator gör eftersom att vi gör så 
mycket, att vi gör så mycket på bredden. Vi är både på individnivå, gruppnivå och samhäll. Både 
mikro-, makro- och metanivå. Det gör ju att vi måste ha bredden, vi går aldrig ner på djupet utan vi kan
mycket på bredden.(IF3)

Att det är svårt att veta när en annan profession ska ta över tar alla informanter upp som en anledning till att 

kuratorsrollen upplevs som otydlig.  En av anledningarna till att det är svårt att hitta sin yrkesroll som två 

informanter uppger är att det beror på att man arbetar mot andra verksamheter där det finns socionomer. 

Det är snarare jämte mot andra aktörer jag kan tycka att min roll är otydlig. Här i enheten tycker jag inte 
att den är så otydlig....Men ibland kan jag tycka att jag jämte mot andra verksamheter är lite osäker. (IF2)

Det var väldigt otydligt i början när jag började jobba och det tog tid att hitta rollen. Därför att vi jobbar 
så mycket emot angränsande verksamheter där det också finns socionomer. Och där det också finns 
lagstiftningar som, för att folk måste jobba med personen. Habiliteringen är en frivillig verksamhet. Men 
det är en specialistverksamhet, så här måste man ju vilja ha kontakt själv då. Em, nej men det har tagit tid 
att komma in i yrkesrollen just därför att habiliteringen som verksamhetsområde kan kännas diffust tycker
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jag. Till exempel så samarbetar vi med psykiatrin, vad är, vad ska psykiatrins kuratorer göra, vad ska vi 
göra?(IF4)

 En informant uppger att det på går ett arbete med att tydliggöra kuratorsrollen genom att försöka sätta ord på 

det som de gör för att kunna förklara det bättre för andra:

Men vi jobbar med att tydliggöra våran yrkesroll och att vi jobbar på att sätta ord på det vi gör, även 
om vi själva tycker att det är tydligt. Ska vi också kunna förklara det på ett bättre sätt för andra. (IF5)

Två av informanterna tar upp att det också är svårt att veta var man ska dra gränsen för hur mycket man ska 

gå in och jobba i ett ärende” …/hur länge ska man ha en samtalskontakt. Innan man ser att det faktiskt går 

vidare därför att det också är en livslång svårighet och att det också finns gränser där.”(IF2).  Även  att bli 

tydligare när de gör bedömningar är något som en informant tar upp att kuratorer på habiliteringen skulle 

kunna bli bättre på:

Det finns ju mycket som vi kan göra och vara behjälpliga med, men alla har ju inte behov av våra 
insatser heller. Utan det ser ju väldigt olika ut från familj till familj, eller brukare till brukare. Och där 
kan vi kuratorer bli mer tydliga också i att göra bedömningar. Alltså tydligt uttala att vi gör bedömningar
i varje enskilt fall, när vi går in och gör mer.(IF5)

Kuratorerna jobbar olika beroende av vilken enhet man arbetar på är det en av informanterna som tar upp:

”.../jag vet att vi kuratorer jobbar ganska olika. En del säger själv att, jag är en fixarkurator, jag gör det
och det och det. Sen går de inte in på så mycket samtal och stöd. Så jag tror att det beror på var ens eget
intresse ligger.”(IF1) 

Andra anledningar till att kuratorsrollen upplevs otydlig är att det kan finnas ett revirtänkande mellan kurator 

och psykolog:

”Ja, jag kan ju bara gå på det enskilda personer har sagt till mig, men att det kan vara lite revirtänkande 
mellan kurator, psykolog. Att psykologerna har sin legitimation och det har inte kuratorer.”(IF1) 

Några informanter tar upp att andra yrkesprofessioner kan ha olika förväntningar på kuratorn.” Ja, jag kan 

tänka mig att det kan vara otydligt mot andra kolleger i teamet. Att det är olika förväntningar på vad ska en 

kurator göra.”(IF6) Kuratorsrollen är väldigt vid och bred vilket gör att den inte är så tydlig, vilket en 

informant beskriver:

På sätt och vis är det tydligt, på sätt och vis är det inte det. Ibland kan det kännas som att andra 
yrkesgrupper tänker att kuratorn mest jobbar med ansökningar, och då blir det en för begränsad bild av 
kuratorsjobbet tycker jag. Men jag jobbar inte begränsat, och för mig är inte kuratorsjobbet otydligt. 
Samtidigt kan det ju verka otydligt på så vis att det är så mycket man kan göra, då blir det ju lite 
otydligt. Men vi jobbar på att tydliggöra vår yrkesroll och på att sätta ord på det vi gör. Även om vi 
själva tycker att vårt uppdrag är tydlig så ska vi också kunna förklara det på ett bättre sätt för andra.(IF5)

 Tidigare erfarenhet är också någonting som spelar in i hur snabbt man hittar kuratorsrollen på 

habiliteringen ”Det beror mycket på vad man har för erfarenhet med sig,vilken erfarenhet.” (IF6). Det tar

även tid att som kurator skapa sitt egna nätverk ”.../ det här med samhällsperspektivet, du behöver så 

mycket kontakter och det tar lång tid innan man byggt upp egna nätverk.”(IF6) vilket är en stor del i 

kuratorns arbete.
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5.3 Kuratorns roll tydlig

Tre av informanterna tog även upp och pratar om kuratorsrollen som tydlig. Av dessa informanter är det en 

som inte har arbetat så länge inom habiliteringen, de andra två har arbetat i mer än fem år. En informant 

uppger att hon upplever kuratorsrollen som tydlig att hon har en tydlig funktion på grund av att andra 

förvänta sig att hon ska ha den rollen, ”Ja, väldigt och det tror jag är tack vare alltså, tack vare att övriga i 

teamet förväntar sig att jag ska ha den rollen.”(IF1)  hon berättar också:

Jag har ju varit jättetydlig direkt när jag kom att, ja men ta med mig och förklara för mig när jag skulle 
kunna vara med och så. Och det är ju inte så att jag är oumbärlig i alla lägen, men jag tycker absolut att 
jag har en tydlig roll och det finns ganska tydliga förväntningar på mig som jag tycker är rimliga.(IF1) 

Informanten är noga med att hon vill ha en tydlig roll när andra frågar om hon kan vara med i olika 

sammanhang. De andra två informanterna tar upp att kuratorsrollen blir tydlig efter att ha jobbat i några år: 

”Och med åren så får man mer och mer erfarenhet och blir mer och ju mer erfarenhet man får ju tydligare blir 

man i säkerheten i sin yrkesroll.”(IF6)  och ”Det tog lite tid tycker jag att hitta rollen, nu tycker jag inte att det 

finns någon tvekan liksom.”(IF4) En informant uppger att hon tycker att det finns tydliga ramar för 

kuratorsrollen på habiliteringen:

”Utan har man en idé och att man vill göra det. Det kan vara utifrån behov man ser att man vill starta 
grupper så finns det alltid de utrymmet. Om man tar sig det utrymmet. Så att det låter ju som att det 
inte finns några gränser. Det finns ju gränser givetvis. Det finns ju saker jag ska göra../” (IF6)

Hon berättar om att det är tydligt vilka ramar som man kan utgå ifrån om man ser olika behov finns det 

utrymme att tillgodo se dem.

5.4 Teamarbetet i det egna teamet

Alla informanter pratar om teamarbetet som någonting positivt, vilket är genomgående i alla intervjuer. 

Samtliga informanter berättar om teamträffar som de har regelbundet att det är ett forum där de diskuterar 

ärenden och brukare. Det blir tydligt vad som behöver göras i ett ärende med hjälp av att man tar upp det i 

teamet. Det är positivt att jobba i team”/...det blir som ett komplement, det är ju helt toppen att jobba 

tvärvetenskapligt och faktiskt ha lite olika, olika infallsvinklar. Jag tror att det kommer den enskilda till 

godo, att man kan se från flera håll.”(IF2). En informant beskriver det som att:” Det som är intressant med 

team och att jobba med så många olika yrkeskategorier är att man blir så nyfiken på vad andra gör. Och där

kompletteras ju helhetsbilden också.”(IF5) där helhetsbilden nämns som en viktig del. Ytterligare en 

informant tar upp helhetsbilden som en viktigt del i sin beskrivning av teamarbetet: ”. ../är man flera 

yrkesgrupper så kan man komplettera varandra men kan du göra den här delen… att man kan få, att ett 

ärende går framåt på ett annat sätt. Att man tar tillvara på varandras resurser.”(IF4)

Fler uppger även att det inte bara är på teamträffarna som ärenden och brukare diskuteras utan att det görs vid

andra tillfällen också. Även att man har sina egna uppgifter som kurator och att man samtidigt jobbar i team 

beskrivs som positivt. 
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Och jag tycker att det är båda sakerna här på habiliteringen, att det förväntas av mig att jag tar ansvar 
för mitt område och det får jag göra samtidigt som jag också får tillgång till teamet. (IF6) 

Flera tar upp att man har ett eget ansvarsområde samtidigt som teamet finns där som en tillgång. I ett 

tvärvetenskapligt team så kan man se från flera olika håll och ha olika infallsvinklar. De i teamet skapar en 

helhetsbild är någonting som samtliga informanter uppger. En informant berättar om sitt team att de har 

väldigt stor förståelse för andra professioners områden i teamet:

Vi har väldigt öppen dialog med varandra. Där vi har högt i tak, där vi kan tycka olika utifrån våra 
professioner, det är okej att tycka olika, att vi respekterar det. Vi behöver inte tycka lika. Men vi 
respekterar varandras olikheter så... och i det att försöka vara så saklig som möjligt.(IF3)

Några av informanten tar också upp att det är viktigt att kunna ha roligt i ett team. Några exempel på 

uttalanden är:

För när det är tungt då känner man att det finns andra man kan luta sig mot och då är det viktigt att 
kunna ha roligt, att kunna skratta ihop och, ja, så..ja. Och då kan man ju också bjussa mer och blotta 
sig, att det inte blir så mycket prestige i det. Utan att man också är människan som sitter där inte bara 
professionen.(IF6)

Ja, så de tycker jag är viktigt i ett teamarbete att man vågar lita på en annan professions 
bedömningar, och sen att man respekterar varandra och har roligt tillsammans. Att man har roligt 
tillsammans. Så att har man hittat det så är det jätte kul att jobba i team. Då kan man komma långt.
(IF3)

Enligt informanterna så gynnar det både arbetsklimatet och arbetet i stort om medlemmarna i teamet kan ha 

roligt ihop. Där en informant även tar upp att det är viktigt för teammedlemmarna att litar på varandras 

bedömningar och har respekt för respektive yrkesområde.

     ”Man vet ganska väl vad de andra både gör och kan hjälpa till med. Även om en del har områden som 

gränsar lite till varandra/...”(IF1) är det en informant som berättar. Medlemmarna i teamet har koll på de andras 

yrkesområden i hennes team.

5.5 Psykosocialt arbete

Alla informanterna har tagit upp och pratat om det psykosociala synsättet. De ord som informanterna har 

använt är helhetssyn, helhetsbilden och/eller helhetsperspektivet. Kuratorn är den som kartlägger och får en 

helhetsbild berättar samtliga informanter.  Flera av informanter tar brukarens perspektiv på situationen som 

exempel på helhetsbilden, hur livssituationen  ser ut: ”Alltså jag tänker ju på hela familjesituationen.”(IF1).  

Andra exempel på hur informanterna berättar om hur de jobbar med helhetsbilden är:

En viktig del när jag träffar en familj första gången det är ju att informera om vårt arbete. Men jag lägger
nästan mer fokus på att få fram familjens berättelse. Så jag försöker ju dels få, ja men höra lite från olika
områden inte bara fokus på, ja men okej vad är det som är svårt för den här brukaren.(IF1) 

Eller inte själva utan tillsammans med familjen eller skola. Men de är ju ofta på tåget, sen kan man ju 
också behöva kommunen. Det är så pass många härifrån teamet, så kopplar man på några andra så, så 
blir det någon helhet till slut.(IF2)

Så ofta är det jag som kanske gör det här generellt, vad är det den här brukaren behöver, kanske inte 
det här specifika./... Så tittar jag generellt, så de bidrar jag med, helheten, syr ihop det hela.(IF3)
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En informant berättar att ”Det (helhetsbilden) är så självklart att jag inte ens tänker på att andra kanske inte 

har det och att jag kanske borde uttala det tydligare.”(IF5). Informanten menar på att kuratorn har 

helhetsbilden och det måste vara tydligt för andra kollegor i teamet vad det perspektivet innebär i de enskilda 

fallen. Det som några informant tar upp som specifikt för kuratorn är att hon har helhetssynen ur ett 

samhällsperspektiv,”/...att det kan växla mellan individ och samhälle. Att vi har mycket den här helhetssynen,

det tror jag vi bidrar mycket med i teamarbetet.” (IF6) att man sätter in brukaren i sitt sammanhang. Kuratorn

är den som har det psykosociala synen ”Och det tycker jag kan märkas när vi har diskussioner i teamet att jag 

som kurator för in det perspektivet mer än vad en psykolog gör.” (IF6), är det en informant som berättar. Ett 

ytterligare uttalande om kuratorers psykosociala perspektiv är:”Vi (kuratorer) är bättre på att se helheten. Den

övergripande helheten.”(IF3). En informant tar socionomutbildningen som ett exempel på hur det 

psykosociala synsättet hör till kuratorn:

Men vi är ju så otroligt skolade som socionomer att se, att se att det är ett sammanhang, att man inte 
lyfter ut individen. /...man ser ju inte bara enskilda som en brukare, utan att man ser hela systemet som
de ingår i, skola, familj, ja vad det nu är för någonting./...Att man ser liksom samhället runt om. (IF2)

Helhetssynen är någonting som finns på habiliteringen men det är kuratorn som är den som har den vidare 

synen jämfört med andra professioners arbetsområden. Det är flera av professionerna som ser helheten men 

att det är tydligare vad det innebär för kuratorn menar en informant: ”Det tycker jag i och för sig att man 

gör mycket på habiliteringen över lag, men att det kanske blir ännu tydligare som socionom.”(IF2). 

Kuratorn är den som koncentrerar sig på helheten, ”Så ser jag nog helheten på det sättet, medan de går in 

mer i deras specifika roll. Och så blir det jag som syr ihop säcken på något sätt till en helhet.”(IF3), är det 

en informant som berättar. Samtliga informanter har tagit upp på olka sätt att det är kuratorn som har 

helhetssynen i arbetet på habiliteringen. Det är den profession som har det psykosociala synsättet, vilka alla 

informanter tar upp.

5.6 Det psykosociala synsättets utrymme

Samtliga informanter tar upp att det är kuratorns uppgift att ha helhetssynen, ”Vi(kuratorer) är bättre på att 

se helheten. Den övergripande helheten.”(IF3). Det är kuratorn som ser helheten bättre än vad andra 

professioner gör är något som flera informanter är  inne  på. En informant uttrycker det så här:

De blir en annan helhetssyn om man jobbar med personen, än om man nu jobbar bara med familjearbete, eller nu
jobbar vi bara med utredningar, nu jobbar vi bara med, ja, vad de nu kan vara. Den bredden tror jag den beträffade
kommer till godo.(IF2)

Informanten menar på att det arbetet som de gör på habiliteringen i sig utgör ett arbete med helhetssyn.

     En informant berättar:”.../jag är ju inte med på alla habplaner, det skulle jag inte hinna. Men att det

brukar vara bra när jag är med för att kunna täcka in flera områden.”(IF1).  Hon menar att det skulle vara

bra  om hon hade hunnit  vara  med på alla  habiliteringsplaner  för  att  på  så  sätt  kunna skapa en bättre

helhetsbild  i  alla  ärenden.  Informanten  även  tar  upp  att  kuratorsrollen  har  större  svängrum än  andra

professioner:”men jag har  nog ändå lite  mer  utrymme till  reflektion,  lite  så  här,  backa lite  och samla

tankarna. Än vad vissa andra professioner har.”(IF1)  Vilket innebär att kuratorn lättare kan skapa sig just
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en helhetsbild jämfört med andra professioner.

Två av informanterna önskar att de skulle finnas mer tid till att skapa sig en helhetssyn i teamet: 

Jag skulle önska att vi hade ännu mer möjlighet att jobba tillsammans. För tiden räcker inte alltid till att 
kunna samarbeta i alla ärenden som jag skulle tycka var optimalt. Det hade varit roligt om det fanns mer 
tid än den vi har....man har inte riktigt tiden att diskutera det här. För att diskutera såna saker krävs det att
det finns lite lugn och ro i ett team. (Gul IF)
 
Men ibland finns inte tiden att fördjupa sig i det här frågorna. Man har inte riktigt tiden att diskutera det 
här. För att diskutera såna saker krävs det att det finns lite lugn och ro./...Jag skulle önska att vi hade ännu 
mer möjlighet att jobba tillsammans. För tiden räcker inte alltid till att kunna samarbeta i alla de ärenden som 
jag skulle tycka var optimalt.(IF5)

Andra professioner har en viss helhetssynen men det är kuratorn som skapar den stora bilden är det en 

informant som tar upp:

”De gör de nog(andra professioner), men inte så tydligt som vi gör det, som kurator. De är nog mer, 
mest inriktade på sitt, medans vi ser helheten och det tycker jag kommer fram, man ser de i 
habiliteringsplaneringarna. Då ser vi bredden, vad familjen eller personen behöver. Medans en annan 
profession bara ser med sin del och sen, kanske, kanske glömmer bort att personen kanske ska in i 
vuxenlivet/...”(IF3)

En informant tar upp att hon kan planera lite friare jämfört med andra professioner och på så sätt kunna få tid

till att reflektera och skapa sig en samlad bild av situationen.

/...utan en mer samlande bild och jag tycker ju att kunna göra ett bra jobb i det så måste ju jag kunna se lite utanför 
det mest akuta liksom och så. Eller ibland se just det akuta, det beror lite på vart man är.(IF1) 

5.7 Sammanfattning

5.7.1 Kuratorsrollen

I resultatet så kan man se att samtliga av informanterna upplever sin yrkesroll som otydlig, men samtidigt 

tycker tre informanter att kuratorsrollen är tydlig på habiliteringen. Flera av informanterna återkommer till att

de tar tid att hitta sin yrkesroll och  att det krävs en tid i yrket för att finna rollen. Två av informanterna som tar 

upp att de upplever sin yrkesroll som tydlig motiveras med att de har arbetat sig in i en roll efter en tids arbete på 

habiliteringen. Den tredje informanten uppger anledningen till att hon upplever sin roll som tydlig då andra 

professioner i teamet har förväntningar på att hon ska ha en bestämd roll. Även att informanten själv har varit 

tydlig från början med att när hon är med i ett samarbete ska hennes funktion vara tydlig.

Det informanterna gemensamt tar upp som anledning till att kuratorsrollen upplevs otydlig är att det tar 

några år efter att man börjat arbeta på habiliteringen att hitta sin roll. Det finns ramar för hur kuratorsrollen 

på habiliteringen ska vara, men att det samtidigt finns ett stort svängrum att utforma sin egen yrkesroll. Flera

av informanter tar upp att det är svårt med gränsdragningar. Dels gränser gällande hur mycket man ska gå in 

och jobba i enskilda fall men också var gränsen går när man arbetar med andra utomstående organisationer 

där det också finns socionomer. Andra anledningar som ges till att det är svårt att hitta sin yrkesroll är 

personkemin i teamet, tidigare erfarenheter samt att det tar tid att skapa det nätverk av kontakter som man 

behöver ha i kurators arbetet på habiliteringen.

5.7.2 Teamarbetet
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Alla informanterna pratar om teamarbetet som någonting positivt och att det är positivt att jobba i team. 

Samtliga uppger att de pratar om ärenden och brukare på teamträffarna men att samarbetet även sker på andra 

tider. En informant upplever att det blir tydligare i vem som ska göra vad när de tar upp ärenden på 

teamträffarna.

Flera informanter upplever det som positivt att ha teamet samtidigt som de har ett tydligt eget område. I 

det tvärprofessionella teamet skapas det en helhetsbild där de olika synsätten komplettera varandra. En 

informant berättar att det är högt i tak och det finns en stark tolerans när det gäller olika åsikter i det egna 

teamet. Några av informanterna berättar att det är viktigt att ha  roligt l i teamarbetet. Lita på varandras 

bedömningar är någonting flera informanter tar upp som en viktig del i teamarbetet.

5.7.3 Psykosocialt arbete och synsättets utrymme

Alla informanterna tar upp det psykosociala synsättet. De ord som återkommer är helhetsbild, helhetssyn 

och helhetsperspektiv. Helheten beskrivs enligt informanterna som att de försöker se ur brukarens 

perspektiv och att de försöker få en bild av hela situationen genom att kartlägga. Genom att se utifrån både 

makro- mikro- och metanivå i arbetet med brukaren. En informant berättar att hon upplever 

helhetsperspektivet så självklart att hon kan glömma bort att andra professioner inte har de perspektivet.

Alla informanter berättar att helhetsperspektivet är kuratorns uppgift på habiliteringen. Samtidigt som de 

upplever att det inte finns tillräckligt med tid till att skapa sig en helhetssyn i teamarbetet. De anledningar 

som informanterna tar upp är brist på tid som den främsta orsaken. Brist på tid leder till att man inte hinner 

diskutera i teamet kring helheten i den utsträckning informanterna skulle önska.

     En informant berättar att kuratorns roll är lite friare jämfört med andra professioner på habiliteringen 

vilket leder till möjligheten att reflektera och skapa sig en helhetsbild i ärendena.
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6 Analys
I detta avsnitt kommer analysen av resultatet och svaret på mina frågeställningar att tas upp. Först börjar det 

med en analys utifrån tidigare forskning och sen avslutningsvis ges en analys av resultatet utifrån rollteori. 

6.1 Det psykosociala arbetets utrymme

6.1.1 Tvärprofessionell samverkan och teamarbete inom hälso- och sjukvård

I denna uppsats är det flera av informanterna som berättar att de upplever sig ha stor självständighet i sitt 

arbete. Flera av informanterna tar upp att de litar på varandra i teamet. En av informanterna ger tydliga 

exempel på det när hon berättar om en hög tolerans och att de i teamet litar på varandras bedömningar. Enligt 

Jones & Jones (2011) studie tyder detta på ett effektivt teamarbete då de menar att det sker när det finns en 

stor självständighet samt att man litar på varandra. Genom att lita på varandra ökar man individernas 

självsäkerhet det leder till att man vågar pröva olika  arbetssätt. I ett team där de har hög tolerans och respekt 

för varandras områden är enligt Jones & Jones bra tecken på att klimatet i ett team är bra. Den stora 

självständigheten som fler av informanterna berättar om är någonting som stärker teamarbetet.  Dessa 

faktorer leder till att konfliktlösningen sker på ett bra sätt eller att konflikter undviks då rak 

kommunikation leder till att missförstånd minimeras. Detta klimat gynnar varje professions behov av 

utrymme i teamet (Jones & Jones, 2011).

Flera av informanter berättar också att det är viktigt att man har roligt ihop i ett team. För att kunna ha 

roligt ihop måste en viss säkerhet mellan personer finnas. Alla informanterna tar upp att de har regelbundna

teamträffar där båda dessa faktorer är enligt Jones & Jones ett bra sätt till ökad förståelse till andra 

professioner i teamet, samt att tilliten ökade mellan individerna.  Detta är någonting som påverkar kuratorns

roll positivt. Enligt denna studie så är teamarbetet på habiliteringen både effektivt och fritt från onödiga 

konflikter och missförstånd.

Flera av informanterna berättar om att det inte finns några tydliga gränser mellan professionerna på 

habiliteringen, deras arbeten går in i varandra. Det tar även en tid för en ny kurator att  hitta sin roll. Skulle 

det finnas en brist på förståelse av detta hos andra professioner på habiliteringen kan det bli ett problem för 

kuratorn. Enligt en studie som Brown m. fl. (2011) har gjort om konflikter i tvärprofessionella team inom 

hälso- och sjukvård, är det viktigt med gränsdragningar mellan professionerna. I början kan man vara i 

behov av hjälp från andra medlemmar i teamet om vart ens gränser går jämte andra professioner. Andra 

professioner kanske inte vet var kuratorns gränser går. Det skulle i sin tur kunna leda till att konflikter 

uppstår i teamet på grund av att kuratorns roll är otydlig.  Skulle det finnas en förståelse från andra i teamet 

och en kunskap om var de olika professionsgränserna går är det någonting som däremot hindrar att 

konflikter eller motsättningar i teamet uppstår.

     En av informanterna tar upp att hon upplever sin roll som tydlig tack vare de andra i teamet förväntar sig

att hon har en kuratorsroll. Vilket tyder på att de i teamet har en bestämd uppfattning om vad kuratorsrollen 

är. Detta visar på ett gott arbetsklimat där onödiga konflikter och missförstånd undviks.

     Enligt resultatet i denna studie uppger samtliga informanterna att kuratorsrollen är otydlig, även att de 

olika professionerna inom habiliteringen inte har tydligt avgränsade områden i sitt arbete. Enligt Brown m. 
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fl. innebär det att  konflikter inom teamet lätt kan uppstå. Konflikter är något som ingen av informanterna 

tar upp eller nämner i intervjuerna. Om man ser till Brown m.fl studie är konflikter någonting som kan 

finnas. Alla informanter berättar att det är kuratorn som bidrar med helhetssynen i teamarbetet och på 

habiliteringen. Flera av informanterna önskar att det borde finnas mer tid för att jobba med helhetsbilden. 

Det kan vara ett tecken på att det är otydligt vem som har ansvaret över att skapa sig en helhetsbild, ligger 

det helt på kuratorn eller är det teamet tillsammans med kuratorn som ansvar för den? Flera av 

informanterna berättar att helhetsbilden är någonting som teamet skapar tillsammans på teamträffar, när alla 

olika professioner är samlade. Om det finns olika åsikter om vem som är ansvarig kan det enligt Brown m. 

fl. vara en orsak till konflikter. Konflikter är ingenting som någon av informanterna tar upp, men inte 

heller vems ansvar det är att ha helhetsbilden. Kuratorn upplever det som sitt ansvar att skapa sig en 

helhetsbild men behöver samtidigt de andra i teamet för att kunna skapa den, hur ser ansvarsfördelningen

ut?

En av anledningarna till att alla informanterna pratar så positivt om teamarbete och att jobba i team kan 

vara det som Mickan & Rodger (2005) tar upp i sin studie. Informanterna upplever att deras teamarbete har 

tydliga och framåtskridande mål, samt att syftet är relevant för brukaren och organisationen. Vilket flera av 

informanterna ger exempel på då de till exempel pratar om habiliteringsplaneringar och teamträffar. 

Informanterna berättar även om de regelbundna teamträffarna som de har. Det är ett forum för att diskutera, 

ta upp enskilda ärenden och stämma av vad som behöver göras samt vad som har gjorts. Vilket hjälper 

kuratorn att skapa sig en helhetsbild av situationen men även att skapa sin yrkesroll. Alla informanterna 

beskriver att det tillsammans i teamet skapar sig en helhetsbild, vilket kräver att alla i teamet accepterar de 

olika synsätten som finns och detta leder till  en respekt hos de olika teammedlemmarna . Det skulle enligt 

Mickan & Rodger leda till ett mer effektivt teamarbete. Sammanhållningen är någonting som också skulle 

kunna förbättras om mer tid fanns till reflektion i teamträffarna. Detta skulle sedan kunna bidra till att 

tydliggöra vem som ansvarar för helhetsbilden. Vilket i sin tur skulle kunna tydliggöra kuratorns yrkesroll 

(Mickan & Rodger, 2005). Några av informanterna tar upp att de upplever det som att det skulle behövas 

mer tid till att diskutera helhetsbilden i teamet, vilket enligt studien skulle kunna bidra till ett mer effektivt 

teamarbete.

6.1.2 Teamarbete inom habiliteringen

Enligt resultatet i den här studien så upplever informanterna att deras bidrag till teamarbetet och 

habiliteringen är viktigt och att det inte finns någon dominans som resulterar i att deras synsätt åsidosätts. 

Det finns däremot en önskan om att det skulle finnas ett större utrymme och mer tid till att skapa en 

helhetssyn. Om man ser det enligt tidigare forskning som Bohlin (2009) gjort är de det medicinska utrymmet 

som dominerar på habiliteringen. Hon menar på att det många gånger är medicinska skäl som läggs fram för 

att motivera olika insatser. Det är inget som framkommer i resultatet av denna studie men det skulle kunna 

vara en förklaring till informanternas upplevelse av att det behövs mer tid. En annan förklaring kan vara att 

det är svårt att motivera hur viktigt det är för arbetet att ha de psykosociala synsättet, en helhetssyn. I den 

medicinskt dominerande verksamheten som habiliteringen är enligt Bohlin, så kan det bli svårt att visa på det 
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psykosociala synsättets styrkor när man i jämförelse med ett medicinskt synsätt kan få mycket tydligare 

resultat.

     Något som Bohlin tar upp i sin studie är den förändring som habiliteringen gått igenom det senaste 

decenniet, men detta är ingenting som någon av informanterna i denna studie tar upp eller nämner.  

Förändrade vårdideologier, förändrade föreställningar om funktionsnedsättning och ny lagstiftning är några 

av de områden som har genomgått förändring. Det kan vara något som har påverkat kuratorns roll och gjort 

att den upplevs som otydlig, hur kuratorsrollen ska förhålla sig till de förändringar som har skett. Det kan 

också vara en förklaring till att det psykosociala synsättet inte upplevs ta den plats som skulle behövas. 

     Informanterna berättar om sitt arbete, yrkesroll och verksamhet ur ett väldigt positivt perspektiv. Ser man 

utifrån vad Bohlin tar upp i sin studie där habiliteringen beskrivs som  en komplex praktik som har både 

flertydiga och motsägelsefulla mål. Ingen av informanterna nämner något om förändringar inom 

habiliteringen som skulle ha kunnat påverka deras arbete. Ingenting nämns heller om att den medicinska 

synen skulle vara mer dominerande än någon annan. Vilket Bohlin  i sin studie tar upp, att det medicinska 

synen är den dominerande, både för att arbetet sker enligt hälso- och sjukvårdslagen, men också för att det 

är därifrån som rötterna till habiliteringen härstammar. Enligt resultatet i min studie blir det motsägelsefullt, 

då informanterna berättar positivt om teamarbetet och inte tar upp några problem men Bohlin i sin studie 

pekar på flera problem som förekommer i teamarbetet på habiliteringen.

6.1.3 Yrkesstatus

Yrkesstatus är någonting som ingen av informanterna tar upp och pratar om att de känner av. En av 

informanterna uppger att hon har hört att det finns ett revirtänk mellan kurator och psykolog. Det är det enda 

som nämns. Flera av informanterna upplever dock att de skulle vilja att det fanns ett större utrymme för att 

skapa sig en helhetsbild. Tiden räcker inte riktigt till för att skapa sig den helhetsbilden som informanterna 

skulle önska. Enligt de informanterna berättar går det inte att se att det finns någon specifik statusordning.

     Om man ser till Ulfsdotters (2006) rapport kan detta förklaras med att det finns en hierarki mellan yrkena. 

Det styrks även av (Thylefors, 2012) studie som menar på att det finns en hierarki mellan de olika 

professionerna som arbetar i team inom hälso- och sjukvården. Även Bohlin (2009) tar upp att det 

förekommer en hierarki mellan yrkesgrupperna på habiliteringen. Samtidigt som studierna är motsägelse 

fulla när Ulfsdotters studie visar på att kuratorn har lägre status än flera av de andra yrkesgrupperna och 

Thylefors studie visar på att kurator och psykolog är de som har högst status. Kanske kan detta förklaras 

med att det blir ett revir tänk mellan kurator och psykolog som befinner sig högst upp i hierarkin. Det är 

dock ingenting som framkommer i denna studie.

     Enligt Thylefors studie har kurator och psykolog en dominans i den verbala kommunikationen. Det ter 

sig motsägelsefullt till resultatet i den här studien där flera av informanterna skulle vilja ha ett större 

utrymme för det psykosociala synsättet, att skapa sig en helhetsbild. Skulle informanterna själva känna av 

att de hade en verbal dominans hade deras behov av att ha ett större utrymme för att skapa helhetsbilden 

kanske inte funnits eftersom att de skulle ha tagit sig den platsen. Då det var flera av informanterna som tog

upp att de skulle vilja ha ett större utrymme för att skapa sig en helhetsbild  motsäger sig detta Thylefors 

studie, att kuratorn skulle ha en verbal dominans. Hennes studie tar även upp att hierarki är en av orsakerna 
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till att det kan bli svårt att samarbeta. Om personer kände sig accepterade och om kunskap värderas lika är 

faktorer som tas upp som viktiga för att ett team ska funka. Informanterna säger inte uttalat något om att de 

känner av eller att det finns någon hierarki. Om det är så att det faktiskt inte finns någon hierarki kan detta  

förklaras med att det finns ett klimat där all kunskap värderas lika vilket leder till att de känner sig 

accepterade. Thylefors tar upp att hierarki är en av de orsakerna som gör det svårt att samarbeta, om man ska 

se till att alla informanterna har varit positiva och berättat nästan enbart positiva saker om teamarbetet så kan 

det vara så att det inte finns någon tydlig hierarki. Det kan däremot finnas en viss hierarki som kan baseras på 

yrkesstatus om man ser till att flera av informanterna önskar att det fanns mer tid till att fördjupa sig och 

arbeta mer med helhetsbilden/helhetssynen. Eftersom att kuratorsrollen ensam står för det psykosociala 

synsättet kan det vara så att hennes kunskap inte tas som lika viktig som andra professioners då detta yrke är 

lägre i status än andra i teamet enligt Ulfsdotter (2006).

6.1.4 Evidensbaserat socialt arbete

En av anledningarna till att samtliga informanter beskriver kuratorsrollen som otydlig kan förklaras med 

etableringen av evidensbaserad praktik. Hydén (2008) tar upp i sin studie där målet är att socialarbetare ska 

basera sitt arbete och handlande på kunskapsöversikter. Även det som Svannevie (2011) tar upp i sin studie 

om evidensbaserat socialt arbete, att det sker ett paradigmskifte. Tidigare har man menat på att det inte går 

att mäta socialt arbete, att ”goda intentioner, erfarenhet och intuition är tillräckligt för en välfungerande 

praktik.”(a.a). Men att det nu är viktigt att man följer upp och utvärderar socialt arbete, ” goda intentioner, 

erfarenhet och intuition är nödvändigt men inte tillräckligt för en välfungerande praktik. Det behövs även 

kunskaper från systematiska observationer och kritiskt konsulterande av forskning för en välfungerande 

praktik.” (a.a).  Denna nya inställning till socialt arbete kan vara orsaken till att informanterna upplever sin 

roll som otydlig, att det är svårt att veta var gränserna går.  Informanterna upplever att de skulle finnas mer 

tid och utrymme till att skapa sig ett helhetsperspektiv, men att tiden inte räcker till i den mån som skulle 

behövas. Att det evidensbaserade sociala arbetet som Hydén tar upp i sin studie, målet är att det inte ska 

användas andra metoder än de som är evidensbaserade. Detta kan också vara en förklaring till att 

informanterna upplever sin roll som otydlig, då det är viktigt med evidens men att det inte finns tillräckligt 

med forskning på området. Hydén tar även upp att det är viktigt att man är kritisk till forskningen och hur 

den genomförs, Svannevie tar också upp att det finns en skepsis bland utövarna om att det ska gå att tydligt 

föra protokoll och dokumentera hur man arbetar efter en metod. Man kan se på de som informanter ha svarat

om att de upplever kuratorsrollen som otydlig, det är svårt med gränsdragningar, andra professioner kan ha 

olika uppfattningar om vad kuratorsrollen innebär. Detta skulle bli tydligare om ett mer evidensbaserat arbete

infördes. Samtidigt som det skulle kunna innebära att man kan få svårt att anpassa arbete till individen, samt 

att helhetssynen utifrån brukarens situation skulle kunna bli svår att passa in i de evidensbaserade metoderna.

När kuratorn ingår i ett team blir det svårt att föra protokoll som ser likadana ut samtidigt som det är viktigt 

med samarbete mellan de olika professionerna.

Kuratorsrollen skulle kunna dra nytta av att arbetet går mer mot att evidensbaseras samtidigt som detta 

skulle begränsa handlingsutrymmet och kunna leda till att helhetssynen får ett ännu mindre utrymme.  Det 
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finns en risk att fokus läggs mer på att för protokoll och dokumentera än skapandet av en helhetssyn och 

arbeta tvärprofessionellt. Det finns en risk att det kan bli som Bohlin (2009) menar att det psykosociala 

synsättet kan bli svårt att motivera då andra insatser som görs ur ett medicinskt perspektiv kan bli lättare att 

motivera. Anledningen till detta är att forskningen inom medicin har kommit längre än inom psykosocialt 

arbete(a.a).

6.2 Kuratorernas otydliga yrkesroll

Med hjälp av vad Repstad (2005) och Svedberg (2007) skriver om roll teori, kan man fördjupa analysen av 

resultatet. Enligt informanterna så upplever de sin roll som otydlig, vilket jag tidigare varit inne på. Med 

hjälp av rollteorin kan det förklaras genom att se till vilka förväntningar som finns på rollen, Går de att leva 

upp till om den formella rollen för kuratorn är otydlig?

     Informanterna berättar om att det är otydligt vilka uppgifter kuratorn har och var gränserna går. Detta kan 

leda till att kuratorn inte kan ta de ansvar som hon ska göra, då den strukturella rollen uppfattas om otydlig. 

Vilket innebär att de rättigheter ock skyldigheter som kuratorsrollen ska ha inte är tydliga. Skulle detta inte 

uppmärksammas kan det bli en sned fördelning hos brukarna i vilka insatser de får. Eftersom att detta kan 

vara beroende av om de kommer till en kurator med en uppfattning av otydlig eller tydlig roll. En tydlig 

skriftlig arbetsbeskrivning där det framgår vilka rättigheter och skyldigheter som hör till rollen. Det är viktig 

att den systemiska rollen är tydlig eftersom att det är viktigt för teamet att upplevas som enhetligt i arbetet 

med brukarna. Kuratorn  ska ha en roll som funkar i det professionella samspelet i teamet. Anledningarna är 

att brukarna är en utsatt grupp generellt sett i samhället och behöver ha ett tydligt stöd. Det behövs också för 

att det är viktigt att kunna representera ett enhetligt team utåt sett, för att inte förlora legitimitet i samhället 

(Svedberg, 2007). Det ställs höga krav på kuratorn som person då hon själv ska skapa sig en yrkesroll där 

både den formella och informella rollen behöver definieras. Det kan göras med hjälp av andra medlemmar i 

teamet, men också av kuratorn själv som behöver ha kännedom om vad som hör till kuratorsrollen och hur 

den kan skapas inom de vida ramar som finns.

     Då samtliga informanter tar upp att rollen upplevs som otydlig och att det tar några år att hitta den innebär

detta en viss osäkerhet. Vilket i sin tur kan leda till rollkonflikt i ett team då en otydlig roll innebär att det blir

svårt att veta om man har levt upp till rollen eller inte. Uppstår det olika förväntningar på vad en roll har för 

bestämda arbetsuppgifter och hur dessa ska utföras kommer detta att påverka samarbetet. Det kan uppstå en 

rollkonflikt, intrarrollkonflikt där olika förväntningar riktas mot samma roll och/eller interrollkonflikt där 

olika eller fler roller krockar med varandra. Informanterna i undersökningen berättar om att när man inte är 

tydlig i sin yrkesroll så kan andra kollegor förvänta sig saker av kuratorn som inte stämmer överens med 

kuratorsrollen. Det uppstår alltså en intrarrollkonflikt. Samtidigt som informanterna tar upp att de är otydligt 

när en annan profession ska ta över. Här uppstår en interrollkonflikt där informanterna berättar att det kan 

uppstå situationer där en eller fler roller krockar med kuratorns. Det blir svårt när flera olika roller krockar 

med varandra och gränserna för de olika rollerna upplevs som otydliga (Repstad, 2005).

Om man sen ska se till teamarbetet och kuratorns roll där, tar man in det som nämnts tidigare i detta 

avsnitt blir det tydligt att detta även påverkar teamet och samarbetet. Ett sätt för kuratorn att tydliggöra sin
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yrkesroll skulle vara att ta upp och diskutera rollen med de berörda. Att prata om kuratorsrollen i teamet. 

Samtidigt som det skulle bli svårt om varken kuratorn eller de i teamet har en tydlig bild av kuratorsrollen 

(a.a).
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7 Slutsats
Här kommer en kort sammanfattning av svaret på mina frågeställningar. Frågeställningar är följande:

• Hur upplever kuratorer i ett specifikt län sin yrkesroll inom habiliteringen?

• Hur påverkas kuratorns yrkesroll av att jobba i team på habiliteringen i ett specifikt län?

     Den slutsats som man kan dra av denna undersökning är att kuratorerna på habiliteringen uppfattar sin roll 

som otydlig till en början. Detta har förklarats bero på flera olika anledningar, men främst beror det på att 

rollen har ett brett arbetsområde som inte är tydligt avgränsat. Detta är någonting informanterna som arbetet i 

flera år uppger, att de har med tiden skapat en tydlig kuratorsroll. En slutsats av detta blir att arbeta som 

kurator på habiliteringen är ett otydligt uppdrag. Där det är lite upp till en själv som person att aktivt skapa 

den roll som man själv vill ha och som samtidigt stämmer överens med kuratorsyrket. Informanterna upplever

teamarbetet som en tillgång och det är positivt att arbeta i och tillhöra ett team. I teamet skapar de tillsammans 

en helhetsbilden och det gynnar kuratorns arbete vilket gör det tydligare vad som behöver göras. Teamet är 

också till en hjälp att avgränsa kuratorsrollen då det går att tydliggöra när andra professioner ska går in och ta 

över. Informanterna ger en ganska homogen bild av hur de uppfattar kuratorsyrket. Anledningen till att det 

genomgående är positiva beskrivningar av både kuratorns arbete och teamet inom habiliteringen kan vara 

det som togs upp i analysen. I Mickan & Rodger(2005) studie tar de upp att om informanterna upplever ett 

tydligt mål i teamarbetet samt att de olika professionernas synsätt accepteras. Bidrar det till ett effektivt 

teamarbete.

     Det som informanterna berättar i intervjuerna är bara till viss del beroende av hur länge de har jobbat. 

Informanternas svar var genomgående ganska lika, men vissa olikheter fanns. Dessa olikheter var dock inga 

raka motsatser till varandra även fast informanterna arbetade på olika enheter och i olika team. Deras 

beskrivningar av habiliteringen och sitt arbete var dock genomgående positiva hos alla informanter. Det 

framkommer dock att det finns en otydlighet i vem som ansvarar för helhetsbilden. I denna undersökning 

framkommer det inte om det är kuratorn själv eller teamet tillsammans med kuratorn som ansvarar för 

helhetsbilden. Enligt analysen skulle arbetet förbättras om mer tid las på att reflektera i teamet och till att 

skapa sig en helhetsbild. Vilket framkommer i analysen där  Mickan & Rodgers studier visar på att mer tid till 

reflektion i teamarbetet skulle leda till en effektivisering, men också att kuratorsrollen skulle tydliggöras. Trots

att det framgår i resultatet att informanterna upplever att det finns en tidsbrist gällande skapandet av 

helhetsbilden, så pratar det väldigt positivt om sitt jobb och teamarbetet. Ingen av informanterna tar upp och 

nämner en problematisering av teamarbetet. Det skulle kunna förklaras av en anledning till att undvika 

konflikt i en situation där det inte finns tydliga gränsdragningar. Vilket tas upp i analysen där Brown m. fl. 

menar på att detta är viktigt med gränsdragningar. Finns inte gränser för vem som ansvarar för helhetsbilden är

det en risk att konflikter kan uppstå. Vilket i sin tur kan påverka kuratorsrollen  men även hur kuratorn 

uppfattar sin yrkesroll.

     Som jag varit inne på tidigare är mitt resultat genomgående positivt. Enligt Bohlin (2009) finns det flera 

problem som kan påverka kuratorns roll på habiliteringen. Några av dem är det medicinska synsättet som 

dominerar, habiliteringen är en komplex praktik med motsägelsefulla mål och den härstammar ur en 

medicinsk historia. Det medicinska synsättet är det dominerande vilket leder till att helhetsbilden åsidosätts 
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enligt Bohlins studie. Detta är ingenting som informanterna tar upp utan de är väldigt positiva i sina 

beskrivningar av den egna rollen och habiliteringen. Informanterna uppger att det finns en acceptans och en 

respekt för de olika professionerna inom habiliteringen. Därmed motsäger mitt resultat Bohlins studie.

     Bohlin, Ulfsdotter (2006) och Thylefors (2012) tar alla upp i sina studier att det finns en hierarki mellan 

olika yrkesgrupper, även detta är någonting som inte framkommer i resultatet av denna studie. Det är däremot 

en faktor som kan påverka upplevelsen av yrkesrollen.

     Hydén (2008), Svanevie (2011) och Bohlin tar upp införandet av evidensbaserad praktik inom socialt 

arbete. Evidensbaserad praktik är det ingen av informanterna som berättar om. Det kan dock vara en 

förklaring till att kuratorn upplever sin roll som otydlig. Det medicinska forskningen har kommit mycket 

längre än den inom psykosocialt arbete. Vilket kan vara en förklaring till att kuratorsrollen upplevs som 

otydlig. Samtidigt skulle man kunna se ett mer standardiserat arbete som evidensbaserad praktik bidra till ett 

tydliggörande av kuratorsrollen.

     Enligt analysen där rollteori använts kan man dra slutsatsen att det finns flera olika rollkonflikter på grund 

av den otydliga kuratorsrollen som finns. Till exempel kan olika uppfattningar av kuratorsrollen uppstå i 

teamet eller förväntningar på kuratorn som inte hör till kan finnas från övriga i teamet. Det krävs mycket av 

kuratorn som person när kuratorsrollen ska skapas. Det är flera olika roller som ska förenas till en.

Enligt denna studie framkommer det inte tydligt exakt hur kuratorns yrkesroll påverkas av att arbeta i 

team men att det finns flera faktorer som påverkar. Orsaker som kan påverkar yrkesrollen är, som nämnts 

tidigare i detta avsnitt: införandet av evidensbaserad praktik, hierarkin i teamarbetet, teamarbetet i sig, 

kuratorns yrkesstatus, förändringar inom habiliteringen, gränsdragningar till andra professioner samt kuratorn

som person och tidigare erfarenheter.

Sammanfattningsvis kan man säga att kuratorerna i det undersökta länet upplever sin yrkesroll som 

otydlig, anledningarna till detta har bland annat tagits upp i detta avsnitt. Kuratorns yrkesroll påverkas även 

på olika sätt av att jobba i team, i denna studie har flera anledningar till hur kuratorns yrkesroll påverkas av 

att arbeta i team tagits upp.
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8 Diskussion

I detta avsnitt kommer det att föras en diskussion kring vad som kunde ha gjorts annorlunda i denna studie. 

Sen tas mina tankar och frågor kring slutsatsen av denna studie upp. Valet av trolleri tas upp och 

problematiseras. Sen delger jag min syn på kuratorsrollen, kort om tankar kring bortfallet i denna studie. För 

att sedan avsluta med förslag till vidare forskning.

Det hade varit intressant att ha gjort djupare intervjuer, där kuratorerna hade fått gå mer in i hur de upplever 

sin yrkesroll och problematisera detta. Då hade mitt resultat varit djupare och kanske hade man kunnat 

fånga informanternas uppfattning på ett djupare plan. Vilket kunde ha lett till att en tydligare uppfattning 

om varför kuratorsrollen upplevs otydlig kunde ha fångats. Det kunde även ha kommit fram fler nyanser av 

rollen och arbetet. Det resultat som presenteras i denna studie är ur ett väldigt positivt perspektiv. Kanske 

berodde det på mina frågor men samtidigt tänker jag att det kan bero på att jag inte hade djupintervjuer. 

Hade djupare intervjuer använts kanske vid fler än ett tillfälle kunde en relation till informanterna ha byggts 

upp, ett större förtroende kunde ha skapats. Vilket jag ser skulle ha lett till djupare och mer uttömmande 

svar.

     Finns det möjlighet att tydliggöra yrkesrollen och på så sätt göra det enklare för nya kuratorer att hitta 

sin yrkesroll? Kan det vara så att det uppstå konflikter i teamet på grund av att kuratorsrollen är otydlig? 

Andra i teamet kan ha brist på förståelse dels av att kuratorsrollen är otydlig, men också att det tar tid för en

ny kurator att hitta sin roll. Detta i sin tur kan leda till konflikter och missförstånd. Detta skulle kunna vara 

en förklaring till att kuratorn upplever att det inte ges tillräckligt mycket tid i teamarbetet till att diskutera 

helhetssynen. Om det inte finns en klar och tydlig uppfattning till vad en utökad tid till vad en diskussion 

kring helhetsbilden skulle kunna leda till, så blir det samtidigt svårt att tydligt motivera. Samtidigt finns det 

inget tydligt uttalat om vem eller vilka som ansvarar för att skapa en helhetsbild. Är det teamet tillsammans 

med kuratorn eller är det kuratorn själv som ansvarar för att det blir en helhetsbild? Detta kan vara 

någonting som också ger upphov till missförstånd och konflikter. Kanske ingenting som är tydligt utan som 

ligger under ytan. Olika medlemmar i teamet kan ha skilda uppfattningar om detta, vilket leder till att det är 

ett område som kanske inte anses som viktigt eller har högre prioritet än andra. Jag tror att det finns en risk 

för att konflikter finns i teamen, men att de mer yttrar sig som spänningar i gruppen. Spänningar som kanske

inte riktigt går att ta på men som finns där.

     Varför är det ingen av informanterna som problematiserar vems ansvar det är att skapa helhetsbilden? 

Ligger det helt på kuratorn att skapa en helhetsbild eller är det teamet tillsammans med kuratorn som har 

ansvaret att skapa den? Är kuratorerna medvetna om att det skulle behöva ha ett tydligt uttalat ansvar över 

helhetsbilden? Antingen att det helt och hållet ligger på kuratorn eller att det delvis också finns ett ansvar 

hos teamet. Några informanter tar upp att andra professioner i teamet tycker att det ha en helhetsbild, även 

några informanter säger att det andra professionerna har en helhetsbild. Fråga om vem som bär ansvaret 

kvarstår dock. Finns det ingen som har det uttalade ansvaret vill jag mena på att det kan vara en orsak till att

helhetsbilden inte prioriteras. Det anses inte så viktigt eftersom att det inte är ett tydligt område som teamet 

måste arbeta aktivt med. Skulle det finnas ett tydligt ansvarsområde som en person eller grupp står till svars 

för, skulle detta medför att detta prioriterades högre.  Det skulle vara ett område som behöver tydliggöras 
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och avgränsas för att sedan kunna utvärderas. Teamet måste kunna se tydligt om helhetsperspektivet är 

någonting som uppfylls. Sen så kan helhetsbild, helhetsperspektiv, helhetssyn som ord/begrepp vara ett 

problem i sig. Säger en kurator att hon har helhetsbilden så kan detta uppfattas av andra som att de är 

oförmögna till att se ur ett större perspektiv. Det kan tolkas som att kuratorn har ensamrätt och är den enda 

som är kapabel till att se ur ett större perspektiv. Av andra yrkesgrupper kan det tolkas som att kuratorn i så 

fall påstår att de endast ser till sin egen yrkesprofession och är inte kapabel till ett större perspektiv. Om 

detta missförstånd uppstår kan det leda till samarbetssvårigheter, brist på respekt och onödiga konflikter kan

uppstå. Jag skulle vilja påstå att det finns ett behov av att tydliggöra det psykosociala perspektivet. Genom 

att tydliggöra vad som menas med helhetsbild, -perspektiv och -syn blir det även tydligare vad 

kuratorsrollen innebär. Det blir också ett tillfälle att minimera missförstånd som enligt mig lätt kan 

uppkomma när dessa ord används. Det behövs göras tydligt för andra kollegor vad som  menas och vilket 

perspektiv som kuratorn representerar. När andra professioner säger att de också har helhetssynen är det 

viktigt att visa på skillnaden i deras helhetssyn och kuratorns. Annars tänker jag att kuratorns roll riskerar att

förminskas i värde.

Jag har med min undersökning visat på att det finns ett behov av att tydliggöra kuratorsrollen inom 

habiliteringen, att tydliggöra avgränsningar till andra yrkesområden. Samt att andra professioner i teamet på 

habiliteringen blir medvetna om att detta är någonting som d e t  behövs arbetas med. Även att 

medvetandegöra för andra professioner inom habiliteringen de anledningar som finns till att kuratorn 

behöver ha en viss tid på sig för att hitta sin yrkesroll. I längden skulle detta gynna både själva teamarbetet i

form av att missförstånd och underliggande konflikter undviks. Men också att man skulle kunna bädda för 

ett mer tillåtande klimat som även skulle gynna andra medlemmar i teamet och teamarbetet i stort.

     Genom mitt val av rollteori har jag inte kunnat problematisera mitt resultat i den utsträckning som hade 

önskats. Om mer tid hade funnits till denna undersökning skulle jag ha haft tid till att undersöka mer vilken 

teori som skulle kunna problematisera och lyfta mitt arbete jämfört med vad som görs nu. Hade en teori 

valts som handlade om hierarki i grupper, yrkesstatus eller grupprocesser hade kanske en djupare förståelse 

av kuratorsrollen och teamarbetet på habiliteringen kunnat skapas.

     Min uppfattning om kuratorns roll på habiliteringen är att den skulle behöver vara otydlig till viss del. 

Det kan vara nödvändigt för kuratorn att ha en otydlig roll till en början för att sedan hitta och skapa sig den 

kuratorsrollen som man själv trivs med. Jag menar på att inom de ramar som finns för kuratorsrollen så 

måste man hitta det som passar bäst. För att få en så trygg roll som möjligt skulle jag vilja på stå att en av de 

bättre sätten att skapa den är att få möjlighet till att utforma rollen själv. I arbetet med människor både 

brukare och andra professioner är det viktigt att kunna lägga fram sina åsikter och kunna både argumentera 

men också förklara hur man resonerar. Detta kräver en viss sorts trygghet, vilket man får av att arbeta med 

sig själv, men det är också beroende av vilka tidigare erfarenheter man har. Både i arbetslivet och på det 

privata planet.

Det hade varit intressant att ha med den sjunde informanten som intervjuades men misslyckades 

att spela in. Då hennes svar skiljde sig stort på flera punkter jämfört med de andra informanternas 

svar. På så sätt hade studien fått en större variation och resultatet hade varit en bättre representation av
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habiliteringen i det undersökta länet.

Ytterligare en aspekt som hade varit intressant att lyfta fram mer är vilka anledningar som finns till att 

det psykosociala perspektivet inte ges mer utrymme. Det hade varit intressant att göra en studie om det där man

kunde ha intervjuat till exempel ansvariga politiker och högt uppsatta chefer.

Ett förslag till vidare forskning inom detta område är att gå vidare och intervjua andra  professioner på 

habiliteringen om deras uppfattning om kuratorsrollen. Är detta en uppfattning som även andra 

yrkesprofessioner har? Vilken uppfattning och kunskap har de om kuratorsrollen på habiliteringen? Upplever

till exempel psykologer att kuratorsrollen är otydlig? Varför upplever psykologer kuratorsrollen som otydlig 

i såna fall?
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Bilaga 1

Informationsbrev

Hej!

Jag heter Mathilda Boije, studerar till socionom vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm, där jag går sista 
året. Anledningen till att jag kontaktar dig är att jag håller på att skriva  min C-uppsats, där jag vill undersöka
kuratorns upplevelse av sin roll i teamarbetet och vad kuratorn bidrar med i arbetet på habiliteringen. Detta 
kommer jag att undersöka genom kvalitativa intervjuer med kuratorer inom habiliteringen i Uppsala län. Du 
har tillfrågats att delta som informant i denna studie eftersom att jag anser att din kunskap och erfarenhet kan
bidra till en bättre och ökad förståelse av kuratorsrollen inom habiliteringen. Intervjun beräknas ta 45min till 
en timme och du får själv välja en plats som passar dig. Under intervjun kommer bandspelare att användas
för att på ett korrekt sätt kunna dokumentera intervjun och du kommer att vara anonym i mitt arbete.

Det är frivilligt att delta och du har möjlighet att avbryta din medverkan i studien när som helst. Jag planerar
att ha intervjuerna under vecka 13-14. Hör av dig till mig så snart som möjligt om du vill delta eller inte. 
Under mitt arbete kommer jag att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer.

Hör av dig till mig så snart som möjligt, senast tisdagen den 25/3.

MVH

Mathilda Boije, socionomstuderande, Ersta Sköndal Högskola

Vid frågor eller funderingar kontakta mig eller min handledare:

Mathilda Boije, student
070 738 34 31 
mathilda.boije@hotmail.com

Ola Segnestam Larsson, biträdande prefekt, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Högskola
ola.segnestam-larsson@esh.se
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Bilaga 2
Samtycke

Jag vill tacka för att du har valt att delta i min undersökning och bidra till arbetet med min C- uppsats. I

arbetet kommer jag att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet fastställt. 

Det innebär att:

- Informanten har informerats om intervjuns och undersökningens syfte, att undersöka kuratorns 

upplevelse av sin roll i teamarbetet och vad kuratorn bidrar med i arbetet på habiliteringen.

-   Det går att  avbryta sin medverkan när som helst utan anledning.

- På grund av att min undersökning är inom ett begränsat område med ett visst antal anställda 

kuratorer, kan jag inte garantera total anonymitet, men materialet kommer att avidentifieras och 

behandlas anonymt i uppsatsen.

- I resultatet kommer jag att citera vissa uttalanden ur intervjuerna som jag samlat in. Du kommer att 

ha möjlighet att godkänna citaten innan publicering.

- Jag kommer att använda mig av bandspelare under intervjun för att på ett korrekt sett kunna 

dokumentera, därefter kommer inspelningen att transkriberas och jag kommer då att avidentifiera 

materialet. Därefter kommer jag att radera bandinspelningen för att hindra andra personer från att ta 

del av materialet.

-   Intervjuerna kommer endast att användas i denna C-uppsats och där efter raderas.

- C-uppsatsen kommer sedan att publiceras på Ersta Sköndals hemsida och kommer då bli en offentlig 
handling.

Jag som deltar i denna studie godkänner ovanstående punkter och samtycker till att medverka i studien.

................................................                            ............................................ 
deltagarens underskrift                                                        intervjuarens underskrift

................................................... 
ort och datum

Studerande:
Mathilda Boije, socionomstudent, Ersta Sköndal Högskola
070 738 34 31 
m  a      t      hi  l      da.boije@hotmail.co
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Handledare:
Ola Segnestam Larsson, biträdande prefekt, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Högskola 
ola.segnestam-larsson@esh.se
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Bilaga 3

Intervjuguide

Hur länge har du arbetat som kurator på habiliteringen? Vad 

har du för utbildning?

Vilken enhet jobbar du på?

Berätta lite kort om hur det kom sig att du började jobba här. Skulle du

kunna beskriva teamet där du arbetar och vad de gör?

Berätta vad du bidrar med till teamarbetet som andra professioner inte gör? Vad 

skulle du kunna berätta om din roll här på habiliteringen?

Vad bidrar du med till habiliteringen som andra professioner inte gör? Har du

någonting mer du vill tillägga?

Följdfrågor som kan ställas under intervjun: På 

vilket sätt?
När? Hur?

Du menar alltså att....
Är det så att du upplever att....
När du säger att.... Menar du då.......
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