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Abstract 
	  
	  
Titel: Att stillsamt och enträget jobba för att få in det sociala perspektivet - en studie om kuratorers 
arbete inom den psykiatriska heldygnsvården.	  
	  
Författare: Manda Dahlberg & Stephanie Vukmanic.	  
	  
	  
Det sociala arbetet har historiskt sätt haft en marginell plats inom hälso- och sjukvård trots att det finns 

tydliga kopplingar mellan människors välmående och deras sociala situation. Inom psykiatrin är 

kuratorer den enda yrkesgruppen som är utbildad inom socialt arbete. Kuratorerna spelar därför en 

viktig roll när det kommer till att tillvarata patienternas rättigheter. Samtidigt visar forskningen att det 

finns en otydlighet kring kuratorernas roll och att arbetet har rört sig från att samordna sociala resurser 

till att arbete mer terapeutiskt. 	  
Det övergripande syftet med studien har varit att ta reda på vilken plats det sociala arbetet har inom 

den psykiatriska heldygnsvården genom att undersöka hur kuratorer ser på och beskriver sitt arbete. 	  
För att besvara syftet har det gjorts 5 kvalitativa intervjuer med kuratorer inom den psykiatriska 

heldygnsvården. Resultatet från intervjuerna har sedan kopplats till tidigare forskning och analyserats 

med hjälp av begrepp hämtade från makt och professionsteori. 	  
Undersökning visar på att kuratorernas arbete inom den psykiatriska heldygnsvården kretsar kring att 

hjälpa patienterna med deras sociala situation. Det sociala arbetets utrymme är dock mycket begränsat 

och till stor del knutet till kuratorernas position och deras förmåga att integrera det sociala 

perspektivet. 

 

	  
Nyckelord: Kurator, psykiatri, heldygnsvård, socialt arbete, makt, profession.  	  
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1. Inledning 
	  
När patienters sociala situation och deras psykiska och fysiska mående började kopplas samman blev 

det aktuellt att ha personal som även var socialt utbildad inom hälso- och sjukvård. I och med 

införandet av kuratorer inom hälso- och sjukvården minskade avståndet mellan de medicinska yrkena 

och det sociala arbetet. Detta fick då fördelaktiga konsekvenser; det minskade både patienternas 

vårdtider och risken att återfalla i sjukdom. Resultatet blev även att kuratorn fick en liten, men 

bestående roll inom hälso- och sjukvård (Olsson, 1999).       

Inom psykiatrin är kuratorer den enda yrkesgrupp som har grundutbildning i hur det offentliga 

systemet är uppbyggt. De utgör länken mellan sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa, 

arbetsförmedling och andra myndigheter. Kuratorns uppgift är att se patienten ur ett helhetsperspektiv 

där man tar hänsyn till inre såväl som yttre faktorer. Deras breda kompetens omfattar psykiska, 

fysiska, sociala och existentiella faktorer och sammantaget av dessa utgör grunden för utredning, 

bedömning och behandling av patienters psykosociala problematik (Lundin, Benkel, Neergaard, 

Johansson & Öhrling, 2007). 	  
Trots att kuratorn bidrar med ytterligare ett perspektiv, nämligen det sociala, visar forskning (se 

exempelvis Davidsson, 1990; Gregorian, 2005) att kuratorsrollen inom hälso- och sjukvård är otydlig. 

Det framkommer även att andra professioner inom vården har bristande kunskaper om vad kuratorn 

egentligen arbetar med och att det sociala arbetet har en låg status i jämförelse med de medicinska (se 

exempelvis Davidsson, 1990; Gregorian, 2005). Forskning visar även att kuratorer inom sjukvården 

försöker efterlikna andra professioner på arbetsplatsen, vilket gör att de tenderar att istället för att lösa 

social problematik fokusera på terapeutiskt arbete (Sjöström, 2013; Olsson, 1999). Samtidigt finns det 

tydliga samband mellan psykisk ohälsa och sociala problem och patienter inom psykiatrin har 

generellt sett ett stort behov av sociala insatser (Börjesson, 2010). 	  

1.2 Problemformulering 

Eftersom att en del av processen i patienters tillfrisknande är att bitar som boende, ekonomi och socialt 

sammanhang fungerar, blir det sociala arbetets närvaro inom den psykiatriska vården grundläggande. 

Trots detta har det sociala arbetet en marginell plats inom vården sett till andelen anställda socionomer 

i förhållande till övriga yrkesgrupper. Det är istället medicinsk personal som sköter många av de 

sociala uppgifterna (Lalos, Blom, Morén & Olsson, 2014). Forskning (se exempelvis Davidsson, 

1990; Gregorian, 2005) visar på att synliggörande av sjukhuskuratorernas arbete och specifika 

kompetens skulle kunna få yrkets status att öka. Det skulle även påverka det sociala arbetets 

utveckling och utrymme inom vården. Därför är utforskandet av kuratorers arbete angeläget. Om det 
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råder brist vad gäller forskning på kuratorers arbete i allmänhet, finns det en stor kunskapslucka när 

det kommer till kuratorer som arbetar inom just den psykiatriska heldygnsvården.    	  
   Med detta sagt, ser vi det som betydelsefullt att undersöka hur kuratorer arbetar inom den 

psykiatriska heldygnsvården. Fokus kommer att ligga på att undersöka kuratorns roll och vilken plats 

det sociala arbetet har i den medicinskt rådande miljön, samt hur kuratorerna går till väga för att 

integrera det sociala perspektivet och driva igenom sina intressen. 	  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken plats det sociala arbetet har inom den psykiatriska 

heldygnsvården. Frågeställningarna som vi kommer att ta hjälp av för att besvara syftet är därför:	  
	  

A. Vad ingår i en kurators arbete inom den psykiatriska heldygnsvården?	  
B. Hur upplever kuratorerna sina möjligheter att integrera det sociala perspektivet inom den 

psykiatriska heldygnsvården?   

	  

För att besvara dessa frågeställningar kommer fem intervjuer med kuratorer inom den psykiatriska 

heldygnsvården i Stockholms Läns Landsting att genomföras. För att få en djupare förståelse av 

empirin kommer den att jämföras med tidigare forskning och även analyseras med hjälp av begrepp 

hämtade från teorier om profession och makt.	  
Socionomyrket har under flera år genomgått en professionaliseringsprocess och yrket befinner sig i 

gränslandet mellan professionalitet och icke-professionalitet (Svensson, Johansson & Laanemets, 

2008). För kuratorer, vars arbete bedrivs inom en tvärprofessionell miljö, får den professionella 

identiteten en central betydelse. Vi kommer därför att undersöka hur kuratorernas yrkesroll och 

möjligheter att agera kan förstås i relation till övriga professioner på arbetsplatsen.  

De maktresurser som finns tillgängliga för en yrkesgrupp och hur dessa utnyttjas är centralt när det 

kommer till att kunna påverka hur arbetet inom en organisation ska bedrivas (Bolman & Deal, 2003). 

En värdefull aspekt för att kunna förstå kuratorernas roll och deras möjlighet att integrera det sociala 

perspektivet är därför att synliggöra vilka typer av makt som kommer till uttryck när kuratorerna 

beskriver sitt arbete. 	  
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1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats avser inte att ge en heltäckande bild av kuratorernas roll och det sociala arbetet plats 

inom den psykiatriska heldygnsvården. Ej heller en heltäckande bild av hur det sociala arbetet beaktas 

och integreras med hjälp av kuratorns arbete. Ambitionen har snarare varit att utifrån kuratorernas 

berättelser lyfta fram och synliggöra faktorer och fenomen inom den psykiatriska heldygnsvården som 

påverkar kuratorernas roll och det sociala arbetes utrymme. 	  

1.5 Begreppsdefinitioner 

I nedanstående stycken redogörs kort för vissa väsentliga begrepp som kommer att användas i denna 

uppsats, sedan följer en kort introduktion av den psykiatriska heldygnsvården.	  

1.5.1 Socialt arbete och psykosocialt arbete 

Socialt arbete är ett mångtydigt begrepp som exempelvis av Olsson (1999) definieras som “de 

arbetsuppgifter som utförs för att förbygga, motverka, begränsa och övervinna missförhållanden och 

sociala problem”. Eftersom detta är en vid tolkning som fångar in mycket, vill vi komplettera med en 

beskrivning hämtad från Lalos et al. (2014) och som ger en tydligare bild av vad det kan vara. De 

menar att socialt arbete är “att se individen i hans eller hennes sociala och samhälleliga sammanhang, 

och arbeta för förändring”. Det sociala arbetet som består av sociala insatser kan vara “stöd att 

hantera, förhålla sig till och förändra sociala livsomständigheter” (Lalos et al., 2014). Inom den 

psykiatriska vården används ofta socialt arbete synonymt med psykosocialt arbete som består av 

upplysningsarbete och samtal med klienten om vad det finns för resurser i samhället att tillgå. 

Samtalen avser även att bearbeta specifika problemområden och utgår ifrån klientens akuta behov 

(Lennéer Axelson & Thylefors, 1991). Enligt Bernler och Cajvert (1999) bygger psykosocialt arbete 

på en teoretisk och vetenskaplig grund. Till detta hör det att beakta helheten kring patienten och utföra 

ett systematiskt förändringsarbete. I denna uppsats kommer vi att använda oss av begreppet socialt 

arbete då det är det ordval våra intervjupersoner använder. Dock anser vi att man lika gärna kan 

använda sig av termen psykosocialt arbete eftersom att innebörden av dessa ligger väldigt nära 

varandra. I denna uppsats blir dessa begrepp alltså synonyma. 	  

1.5.2 Den psykiatriska heldygnsvården 

Den psykiatriska heldygnsvården, som i folkmun kallas slutenvård, bedrivs på en låst avdelning. 

Vården riktar sig dels till patienter som har ett LPT, Lagen om psykiatrisk tvångsvård, men även de 

patienter som skrivits in under frivilliga omständigheter, på grund av att de själva anser att de utgör en 

fara för sig själva eller andra, och därmed går under Hälso- och sjukvårdslagen (Stockholms läns 

landsting, 2014). Inom psykiatrin arbetar många professioner tillsammans, ofta i team, och dessa kan 
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vara läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, sjukgymnast, socionom mm (Lalos et al., 2014). 

Läkaren har det huvudsakliga ansvaret för patienten och ska för alla patienter som tvångsvårdas 

upprätta en vårdplan. För de patienter som frivilligt vårdas på avdelningen är vårdplanering inte ett 

krav utan kan komma att bi aktuellt beroende på patientens behov och situation. Kortfattat kan man 

säga att vårdplanen ska innehålla en kortsiktig och en långsiktig del där patientens behov av vård och 

stöd konkretiseras. På vårdplaneringsmötet närvarar patienten, eventuella anhöriga till patienten och 

företrädare från aktuella instanser och enheter. Vårdplaneringen går ut på att dessa tillsammans 

planerar hur man skall tillgodose de insatser patienten är i behov av både före och efter utskrivning. 

Det är viktigt att patienten själv kommer till tals och att dennes behov och önskemål tas hänsyn till. 

Om patienten av någon anledning inte kan närvara ska orsaker för detta anges i vårdplanen (Lundin et 

al., 2007). 

Personalstyrkan på en sluten psykiatrisk enhet kan variera mellan olika sjukhus och avdelningar 

men består vanligtvis av läkare och/eller psykiatriker, psykolog, sjuksköterskor, skötare och kuratorer. 

Vilka arbetsuppgifter de olika yrkesgrupperna har skiljer sig också åt och är delvis beroende av hur 

man har valt att organisera sin verksamhet. Landstingets beskrivning av personal inom den 

psykiatriska vården innehåller vissa generella riktlinjer och arbetsuppgifter som kan tillskrivas de 

olika yrkesgrupperna. Det är läkarnas uppgift att utreda patienten och ställa en diagnos. Läkaren har 

sedan huvudsakliga ansvaret för patienternas behandling och medicinering. 	  
Psykiatrisjuksköterskorna har ansvar för omvårdnad och ska se till att patienterna får den hjälp och de 

stöd de behöver samt sköta patienternas medicinering. Vid behov ska psykiatrisjuksköterskan kunna 

bistå patienten i dess kontakt med andra myndigheter, som socialtjänst och försäkringskassa. 

Psykiatrisjuksköterskor är legitimerade sjuksköterskor som har vidareutbildning i 

psykiatriskomvårdnad. Skötarens arbete består av att vara patienternas vardagliga stöd, att hjälpa till 

med personlig omvårdnad och stötta patienten i dess sociala kontakter. Det finns inga utbildnings krav 

för att få arbeta som skötare.  Kuratorer inom psykiatrin kan arbeta på många olika sätt och har 

varierande arbetsuppgifter. Kuratorerna kan ha stödsamtal, kontakt med anhöriga och göra utredningar 

om rehabilitering. Kuratorn kan även hjälpa patienterna med sociala frågor som ekonomin samt hjälpa 

till med kontakt och samverkan när det kommer till olika myndigheter (Stockholms läns landsting, 

2014).  	  

1.6 Disposition 
Efter denna inledning kommer ett kapitel som vi valt att kalla för kunskapssammanställning. Där 

redovisas tidigare forskning samt annan litteratur som skrivits på området. Därefter följer ett 

teoriavsnitt där val av teoretisk tolkningsram presenteras, samt på vilket sätt teorin kommer att 
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användas. Sedan kommer ett metodavsnitt som redovisar tillvägagångssätt, urval, genomförande, hur 

materialet har bearbetats, hur studiens validitet och reliabilitet ser ut, metodologiska reflektioner, samt 

de forskningsetiska aspekter som har tagits hänsyn till. Efter metodavsnittet följer resultat och analys. 

I denna del av uppsatsen presenteras först det empiriska materialet i form av fyra teman som på många 

sätt går in i varandra. För att öka transparensen och skapa en närhet till det empiriska materialet har vi 

valt att lägga analysen efter varje del i avsnittet. Slutsatsen som därefter följer kommer därmed bli som 

en sammanfattning av resultat och analys, där dessa delar knyter an till frågeställningarna som här 

besvaras på ett mera kortfattat sätt. Slutligen kommer en diskussion kring vad denna studies resultat 

kan ha för relevans och sedan ges förlag på vidare forskning.  	  
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2. Kunskapssammanställning 
Detta kapitel börjar med en generell genomgång av hur socionomens yrkesroll ser ut och vad som 

kännetecknar socionomers profession och kompetens. Därefter kommer en del som redovisar den 

forskning och litteratur som handlar om hur socionomer inom sjukvården arbetar. Den sista delen är 

forskning som på olika sätt behandlar den komplexitet som finns knuten till kuratorernas roll och det 

sociala arbetets plats inom hälso- och sjukvård. Sammantaget kan poängteras att upplägget för denna 

kunskapssammanställning är disponerad så att läsaren ska få en överblick på området i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. 	  

2.1 Socionomens yrkesroll 

Nedan följer ett avsnitt med en kort presentation över de områden det sociala arbetat kan utföras inom, 

samt hur socionomers kompetens och roll generellt ser ut. Litteraturen har valts ut för att belysa 

socionomprofessionen och dess kunskapsbas ur ett större perspektiv. 	  

2.1.1 Det sociala fältet 

Socionomens yrkesroll är i ständig förändring och har historiskt sätt utvecklats under de senaste 

hundra åren (se exempelvis Pettersson, 2011; Wingfors, 2004). Som socionom kan man arbeta med 

socialt arbete inom många olika fält. Även om socionomen ofta förknippas med socialtjänsten så är ett 

flertal av kommunens övriga verksamheter så som skola, fritid, kultur, äldreomsorg och 

flyktingmottagning områden där en socionom kan verka. Yrkesgruppen är även representerad inom 

socialpolitiken och sjukvården, och det är det senare fältet som denna uppsats rör sig inom. I Sverige 

har det under en längre period funnits en önskan från socionomer att öka yrkets status och det sociala 

arbetets särart och då genom förslag till staten att legitimation ska utfärdas (Wingfors, 2004).	  
Det har länge pågått en diskussion om huruvida det behövs en utbildning i socialt arbete för att få 

arbeta som socionom, mycket på grund av att yrket har sitt ursprung i fattigvården och frivilliga 

organisationer. De finns dem som hävdar att sociala problem ska lösas på ett samhälleligt plan och inte 

med individuella åtgärder, och även om det gemensamma draget för socionomutbildningen kretsar 

kring sociala problem finns ingen homogen uppfattning om hur detta ska studeras.  Många menar även 

att det som forskningen studerar är långt ifrån socialarbetarnas vardagliga situation (Svensson et al., 

2008). 	  
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2.1.2 Socionomens kompetens: en samverkande specialist 

I ”Psykosocialt arbete” skriver Bernler och Cajvert (1999) om hur socionomer ofta befinner sig på 

arenor där de samarbetar med andra yrken. Där blir den samordnande rollen är en specialistfunktion i 

sig. Den som utför det psykosociala arbetet har som utmärkande drag att beakta helheten och 

analysera systemet kring patienten. En styrka med det psykosociala perspektivet är även att det inte 

utesluter något annat perspektiv. Tillskillnad från det medicinska perspektivet där den psykosociala 

behandlingen ofta betraktas som mindre aktningsvärd och att dess utövare egentligen inte hör hemma 

som en aktör i ärendet. Socionomen, vars arbete inkluderar att ha ett systemteoretiskt perspektiv, får 

funktionen av den som tar hänsyn till det samverkande systemet där alla perspektiv uppmärksammas 

(Bernler et al., 1999).	  

2.1.3 Socionomers professionalitet 

Socionomyrket, som har en historia av att vara baserat på idealt arbete och fattigvård, har sedan det 

blev ett erkänt yrke även genomgått en professionaliseringsprocess. Det råder inte enighet huruvida 

yrket uppfyller kriterier för professionalitet. En del av komplexiteten med socionomers 

professionalisering kan förklaras av att det är ett brett ämnesområde vars mål är att ha ett 

helhetsperspektiv, vilket gör att delar av arbetet kan utföras av andra yrkesgrupper. (Svensson et al., 

2008). Skillnaden finns dock, menar Svensson et al. (2008), mellan att utföra socialt arbete och ett 

professionellt socialt arbete. Där det senare innebär att socionomen överför den teoretiska kunskapen 

till den organisation den är verksam inom. Detta istället för att, som en robot, utföra tjänster, som går i 

linje med organisationens förhållningssätt, på uppdrag av organisationen (Svensson, et al., 2008). En 

del av auktoriseringen i och med professionalitet kan ses som en kompetensförklaring, vilken extra 

viktig inom vissa områden som exempelvis behandlingsarbete (Petterson, 2001). Sammantaget anser 

vi att den tidigare forskningen här pekar på att yrket är semiprofessionellt och befinner sig i en 

professionaliseringsprocess på väg mot professionalitet.  

2.2 Socionomer inom sjukvården  

Nedan följer ett avsnitt som presenterar forskning om hur socionomers arbete inom sjukvården ser ut. 

Därefter kommer en kort genomgång av hur kuratorsyrket inom psykiatrin ser ut, samt hur 

organisatoriska förändringar inom hälso- och sjukvård har påverkat kuratorernas arbete. Forskningen 

har valts ut för att kunna sätta kuratorers arbete inom den psykiatriska heldygnsvården i ett 

sammanhang. 	  
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2.2.1 Hur kuratorns arbete ser ut 

Det finns många likheter mellan hur socialt arbete bedrivs inom sjukvården och hur det ser ut inom 

andra arenor. Gemensamt är exempelvis att se till människan som en helhet och beakta individens 

sociala sammanhang (Lalos et.al, 2014). Landstingets riktlinjer för vad en kurator ska göra är diffusa 

och även forskning visar att kuratorsyrket kan se ut på många olika sätt (se exempelvis Davidson 

1990; Lalos et.al 2014; Olsson, 1999). På individnivå bedriver kuratorn ett arbete som främst är 

inriktat på praktiska, sociala åtgärder där kuratorn ger information och rådgivning. Kontakten med 

patienten kan även bestå av motiverande samtal där man arbetar för förändring i tankar och beteende 

hos patienten så att dennes sociala situation ska förbättras. Eftersom ett sjukdomstillstånd påverkar i 

många fall både ekonomin, arbetssituationen och boendesituationen fokuserar samtalen ofta på att 

normalisera, förklara krisreaktioner och vara den som lyssnar. Kuratorn är även den som sköter 

samarbetet och kontakten med myndigheter, är med på nätverksmöten och individuella planeringar 

samt utfärdar intyg och dokumenterar. Denne kan även hålla i stödsamtal som i sin tur underlättar 

tillgodogörandet av behandlingen (Lundin et al, 2007). I och med inkluderandet av socionomer inom 

hälso- och sjukvård har den medicinska världen fått en tillgång till psykosocial kunskap, enligt 

Davidson (1990). Socionomens arbete har influerat patientarbetet och ökat betydelsen av att ta hänsyn 

till individens sociala sammanhang som en viktig del av vården (Davidsson, 1990). Den medicinska 

vetenskapen är den som dominerar sjukhusmiljön där socionomen ska verka för det sociala arbetet 

(Lalos et. al, 2014).	  

2.2.2 Kuratorns arbete inom psykiatrin 

Huruvida kuratorers arbete inom den psykiatriska heldygnsvården skiljer sig från övrig sjukvård är 

svårt att veta eftersom att det finns en kunskapslucka på detta område. Med det vill sägas att kuratorer 

inom den psykiatriska heldygnsvården är ett något outforskat område. Det finns däremot en del 

forskning på psykiatrikuratorer i allmänhet. Lalos et al. (2014) skriver att kuratorn inom 

vuxenpsykiatrins arbete består av “motiverande, stödjande och terapeutiska samtal”. Kuratorn arbetar 

då även för att patienten ska förändra sin livsstil, få social färdighetsträning och kunna sköta sig själv, 

sitt hem och sin livssituation i övrigt. Kurator ska även samordna insatser från samhället, och 

tillsammans med patienten arbeta med de sociala insatser som är hon/han tycker är viktiga. I samband 

med detta upprättas ofta en behandlings- eller vårdplan (Lalos et al., 2014). 	  

2.2.3 Organisatoriska och yrkesrelaterade förändringar för kuratorer 

Kuratorsyrket inom sjukvården har successivt vuxit fram, något som Olsson (1999) behandlar i sin 

avhandling Kuratorn förr och nu. I och med samhällets utveckling och organisatoriska förändringar 
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har sjukhuskuratorers arbetsuppgifter, sociala position och avgränsning gentemot andra yrkesgrupper 

förändrats över tid. För kuratorer inom psykiatrin, både öppenvården och heldygnsvården, har de 

övergripande förändringarna främst varit att arbetet har gått från att i början förvalta patienternas 

medel och ägodelar och att försvara patientens rättigheter. För att sedan inrikta sig på socialt 

utredningsarbete och samordning av olika resurser, till att slutligen handla mer om utrednings-, 

motivations- och behandlingsarbete. För kuratorerna har även övergripande förändringar inom hälso- 

och sjukvård inneburit att kuratorernas egen organisation har upplösts. Det har lett till att yrkeskårens 

möjlighet att påverka sjukhusens organisatoriska system har minskat. Det är även något som 

framkommer i en rapport (Ekdahl & Gullbacksen, 1991) från en forskningscirkel för kuratorer inom 

Malmös sjukvårdsförvaltning.  I forskningscirkeln har man diskuterat hur de organisatoriska 

förändringarna inom hälso- och sjukvård har kommit att påverka kuratorernas roll. De beskriver att de 

stödorganisationer som tidigare funnits inom sjukvården har försvunnit. Tillskillnad från den annars 

hierarkiska sjukhusmiljön har kuratorernas stödorganisation varit horisontell vilket har inneburit att 

den har fungerat som ett stöd för dess medlemmar utan att ha någon kontrollerande funktion. Risken 

med avvecklandet av stödorganisationerna är att den enskilda kuratorn får svårt att göra sig hörd när 

det kommer till att framföra vikten av att integrera de yttre sociala faktorerna med de som är aktuella 

inom hälso- och sjukvården. I och med det ökar behovet av yrkesstöd och nätverk kring kuratorerna. 

Handledning och utbildning blir därför viktiga delar i att kuratorernas arbete ska kunna bidra till att 

det psykosociala perspektivet stärks inom vården. Det är även betydelsefullt att kuratorerna arbetar 

under en chefskurator som har en tydlig position inom organisationen och kan hjälpa till att synliggöra 

yrkesgruppens kompetens. Det utesluter dock inte att kuratorerna även kan ha medicinska chefer inom 

respektive enhet (Ekdahl & Gullbacksen, 1991). 	  
I en svensk avhandling har Sjöström (2013) undersökt och jämfört hur yrkesorganisationer i 

Sverige och Tyskland lyfter fram sina medlemmars yrkesroll. I Sverige försöker kuratorer inom 

psykiatrin smälta in och arbeta liknande övriga professioner på arbetsplatsen. Fokus ligger även på 

behandling och konsultativa samtal, snarare än en strävan efter att sammanlänka social välfärd och 

sjukvård. Detta förklaras dels genom att kuratorerna uppfattar det som att det terapeutiska arbetet har 

en högre status på arbetsplatsen, men även på grund av att det sociala arbetet inte har någon tydlig 

förankring i den svenska hälso- och sjukvårdslagen. En annan del är att de svenska 

yrkesorganisationerna inte är lika etablerade och utbredda som de tyska organisationerna och inte 

heller lika engagerade när det kommer till att arbeta för att kuratorerna ska få en kollektiv 

professionell identitet (Sjöström, 2013).  
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2.3 Socionomers position  

Under följande stycken kommer forskning som på olika sätt berör socialarbetares komplexa yrkesroll 

inom hälso- och sjukvård att redovisas. Forskningen har valts ut för att den belyser och redogör för 

olika problem, utmaningar och möjliga lösningar som är aktuella i relation till kuratorernas yrkesroll 

och arbete. 	  

2.3.1 Att verka inom en medicinsk organisation  

Socionomer arbetar vanligtvis inom organisationer där man har begränsade resurser och där besluten 

om hur dessa resurser ska fördelas fattas på politisk eller organisatorisk nivå. Detta innebär att 

socionomens möjligheter att påverka beslut och resursfördelning är relativt små. Den begränsade 

tillgången till makt blir extra tydlig för socionomer som arbetar inom andra typer av organisationer, 

som tillexempel hälso- och sjukvård, där det även kan finnas konflikter mellan de olika synsätten. 

Socionomerna ska verka för att det sociala perspektivet inkluderas samtidigt som de är underordnade 

de medicinska professionerna såsom läkare och sjuksköterskor. För att kunna påverka verksamheten 

blir det därför, i konkurrens med andra yrkesgrupper, viktigt att ha en tydlig yrkesidentitet och att 

synliggöra socionomens specifika kompetens. Ett försök till detta har varit strävan efter att införa en 

legitimation, något som har varit extra tydligt bland socionomer inom vården (Lundström & Sunesson, 

2009). Även Davidsson (1990) beskriver att utmaningen för socionomer inom sjukvården är att visa på 

relevansen av deras expertis, samt på vilket sätt deras arbete förbättrar patientvården i ett redan 

komplext sjukhussystem. Samarbete med andra yrken inom sjukvården är essentiellt för att kunna 

utföra det sociala arbetet. När det inte råder enighet i vilka arbetsuppgifter som tillhör socionomen 

leder det till frustration, att man inte känner sig uppskattad samt att yrkesrollen upplevs vara hotad 

(Davidsson, 1990). 	  

2.3.2 Den komplexa yrkesrollen  

McMichael (2000) har gjort en kvalitativ studie med socialarbetare som är verksamma inom 

sjukhusmiljöer i Australien. Undersökningens fokus ligger på socialarbetarnas professionella identitet 

och syn på vidareutbildning. Det framkommer bland annat att socialarbetarna ansåg att deras roll var 

otydlig och svag i jämförelse med andra professioner inom sjukvården. De behöver även bli bättre på 

att använda och synliggöra sin kompetens och att avgränsa den egna yrkesrollen. Vilken status det 

sociala arbetet har inom sjukvården visade sig ha mer att göra med enskilda socialarbetare än med det 

sociala arbetet som helhet. Något annat som framkom var att socialarbetarna ansåg att det finns en 

koppling mellan synen på deras utbildning och yrkets status. Socialarbetarna uppfattade det som att 

deras utbildning rankades lågt i relation till andra akademiska utbildningar. Utbildningens låga status 
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var även en bidragande faktor när det kom till den tveksamhet flertalet av socialarbetarna kände inför 

att vidareutbilda sig. I undersökningen framkommer det, att det är av vikt att socialarbetare börjar  

publicera eget material och utbilda andra professioner om det sociala arbetet (McMichael, 2000).  

 I en vetenskaplig artikel beskriver Gregorian (2005) de höga krav som ställs på de socialarbetare 

som är verksamma inom sjukhusmiljöer. Sjukhusmiljöerna är ofta röriga, arbetsuppgifterna komplexa 

och arbetsbelastningen varierar vilket ställer krav på socialarbetarens flexibilitet, förmåga att prioritera 

arbete, byta fokus och hantera stress. Samtidigt måste socialarbetaren ha en god förmåga att läsa av 

patienter och situationer och behöver specifik kunskap om det område de är verksamma inom. Vidare 

skriver Gregorian (2005) om den hierarkiska sjukhusmiljön och att socialarbetare generellt haft låg 

status i relation till andra professioner inom sjukvården. De olika synsätten gör att socialarbetarna ofta 

möts av motstånd och måste balansera det svåra jobbet med att betona värdet av det egna arbetet utan 

att skapa ytterligare motsättningar. De socialarbetare som får till ett fungerande samarbete och arbetar 

med, snarare än emot, de andra professionerna på arbetsplatsen får oftast en mer etablerad roll. Genom 

att skapa ett brett kontaktnät och samverka på olika nivåer inom organisationen kan kuratorerna 

påverka vilket utrymme det sociala arbetet får. De socialarbetare som står sig bra i sjukhusmiljöer har 

ofta tydliga personliga och professionella gränser, både i förhållande till patienter och när det kommer 

till att avgränsa sina ansvarsområden. De har även stark tilltro till det sociala arbetets värde och sin 

professionella expertis (Gregorian, 2005). 	  

2.3.3 Att kunna identifiera och använda sig av makt 

I en artikel som handlar om att öka det sociala arbetets inflytande i sjukhusmiljön skriver Berger 

(1991) att socialarbetare behöver lära sig att identifiera olika källor till makt. Socialarbetare måste 

börja intresse sig för och skaffa politisk kunskap för att på ett effektivt sätt kunna förstå och influera 

det system som de verkar inom. Då det sociala arbetet, marginellt sätt, upptar ett litet utrymme inom 

hälso- och sjukvård blir makten en central faktor som kan ge olika konkurrensfördelar. Dessa kan vara 

nödvändiga för att kunna uppnå den egna gruppens mål och visioner (Berger, 1991). 

Viktig potentiell makt kan finnas tillgänglig för grupper och individer, men är lönlös om man inte 

vet när eller hur den ska användas. Socialarbetare har en variation av maktkällor de kan använda sig 

av i den praktiska verksamheten. Deras sammansatta kunskap om psykologiska processer, kommunala 

resurser, juridiska och ekonomiska system visar på mer bredd och djup än de flesta andra discipliner. 

Hur viktig en yrkesgrupp är och huruvida den är utbytbar eller inte, bygger till stor del på gruppens 

egen förmåga att lyfta och synliggöra sin expertis. Även om socialarbetare som grupp inte har kontroll 

över beslutsfattandet så kommer deras arbete på olika sätt inverka på organisationens ekonomi 

(Berger, 1991).  
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Socialarbetares möjligheter att påverka återfinns delvis i individuella egenskaper, socialarbetarens 

position och hur denna knyts till olika situationer. Men även genom att visa på vad socialarbetarnas 

specifika kompetens tillför och bidrar med på en organisatorisk nivå. Det vill säga att socialarbetarnas 

reella makt handlar om att kunna identifiera de egna maktkällorna, att kunna läsa av och förstå de 

politiska systemen inom organisationen och att slutligen använda sig av den faktiska makten (Berger, 

1991).  

2.3.4 Från politisk ideologi till kompetensbaserad praktik 

I en artikel beskriver Silverman (2008) att det sociala arbetet som bedrivs inom hälso- och sjukvård 

måste våga utmana och förnya den traditionella bilden som är knuten till dess existens. Den politiska 

ideologi som har blivit det sociala arbetets signum får, trots dess goda intentioner, svårt att orientera 

sig och ta plats i de alltmer marknadsstyrda sjukhusmiljöerna. Här betonas vikten av att lyfta fram den 

praktiska och systemorienterade kunskapsbasen som det sociala arbetet bygger på. Det handlar inte 

om att överge den professionella identiteten utan att istället förtydliga, konkretisera och marknadsföra 

betydelsen av den egna rollen.  

De personer som sitter på ledande positioner inom sjukhusorganisationer har ofta bristande 

kunskaper om det sociala arbetet. Det gör att socialarbetarna själva behöver bli bättre på att alienera 

sig med arbetskollegor, arbetsgivare och ledare inom organisationen. Dels för att kunna avancera i 

position men även för att andra professioner ska få en ökad kunskap om det sociala arbetet. Som 

yrkeskår har socialarbetare lagt fokus på och engagerat sig i det praktiknära klientarbetet men 

misslyckats med att visa på vilket värde arbetet har i ett större perspektiv. Det är först när man lyfter 

blicken och knyter an det klientnära arbetet till organisatoriska mål som det sociala arbetet kommer att 

kunna få en självklar och stabil plats inom hälso- och sjukvård (Silverman, 2008). 	  
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3. Teoretisk tolkningsram  

För att få en djupare förståelse av materialet och för att kunna sätta empirin i ett större sammanhang 

kommer vi att använda oss av begrepp som är hämtade från teorier om professionen och makt. I grund 

och botten är vi intresserade av att besvara frågan om vilka möjligheter kuratorerna har att integrera 

det sociala perspektivet inom den psykiatriska heldygnsvården. För att kunna göra detta är det 

nödvändigt att se på kuratorernas arbete utifrån olika perspektiv. Vi anser att man måste ta hänsyn till 

strukturella såväl som individuella faktorer. Utifrån den insamlade empirin och den tidigare 

forskningen har vi kunnat se två återkommande teman. Den första delen handlar om betydelsen av den 

egna professionen och hur den ser ut i förhållande till övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen. Den andra 

delen handlar om att synliggöra och konkretisera kuratorernas arbete och hur de gör för att driva 

igenom sina intressen.                         

 Då kuratorer inom psykiatrin rör sig i en tvärprofessionell arbetsmiljö med andra starka 

professioner blir den egna professionsidentiteten central. Liksom den tidigare forskningen beskriver är 

socionomprofessionen komplex på grund av den breda och otydliga kunskapsbasen. Forskningen tyder 

även på att andra yrkesgrupper uppfattar socionomers yrkesidentitet som vag, samt att de kan ha svårt 

att hävda sin expertis i tvärprofessionella sammanhang. Vi kommer därför att analysera kuratorernas 

position i relation till övriga yrkesgrupper med hjälp av ett antal begrepp som är kopplade till en stark 

och tydlig professionsidentitet. Den andra aspekten handlar om hur kuratorerna faktiskt agerar. Som 

den tidigare forskningen lyfter fram är det viktigt att socionomer, för att kunna stärka sin position, lär 

sig att identifiera olika källor till makt. Även Bolman & Deal (2005) beskriver makten som en 

nödvändig del inom organisationer för att kunna påverka beslut och driva igenom den egna gruppens 

intressen. Vi kommer därför även att se på kuratorernas roll utifrån ett antal begrepp som handlar om 

att synliggöra makt inom organisationer. Det innebär att vi kommer att lyfta hur kuratorerna faktiskt 

använder sig av makt och vilken makt som kan finns till deras förfogande.         

 Den egna professionen och vilken makt kuratorerna har samspelar givetvis med varandra. Tanken 

är dock att de två angreppsätten ska underlätta när det kommer till att tydliggöra den komplexitet som 

finns kring kuratorernas roll och det sociala arbetets plats.   

3.1 Professionsbegreppet 

Professionsbegreppet har sitt ursprung i sociologisk forskning där man har undersökt yrkens framväxt 

och etablering och hur status och hierarkier uppstår mellan olika yrken. Larson (1977) är den som 

framförallt har studerat kampen mellan yrken och vad som krävs för att uppnå en viss status och 

klassas som en profession. När ett yrke har etablerat sig som en profession påverkas yrkesutövarnas 
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lön, deras arbetsvillkor och vilken aktning och respekt de möts med (Colnerud & Granström, 2002). 

Inom professionsteorin talar man om olika krav eller kännetecken som ett yrke måste uppfylla för att 

få räknas som en profession. Dessa krav kommer dels från yrkesutövarna själva men även från 

samhället i övrigt. Det handlar i stora drag om hur yrkesutövarna står för något som är unikt för 

yrkesgruppen och det arbete de utför. Huruvida socionomyrket bör räknas som en profession är 

omdiskuterat (Svensson et al., 2008). Det kan bero på att det professionssociologiska fältet har haft en 

tendens att se på professioner som homogena. Det har funnits en bild av att professioner består av 

enhetliga grupper med likartade karaktärsdrag. För socionomer, som kan välja bland ett flertal yrken 

och arbeta inom vitt skilda miljöer, har det varit svårt att leva upp till den bilden (Wingfors, 2004). 

Kriterier för hur en profession ska definieras har presenterats av många (se exempelvis Abbott, 1988; 

Castro, 1992; Millersson 1964; Selander, 1989; Wingfors, 2004). Sammantaget pekar forskningen på 

att ett yrke är professionellt om det rymmer fem stycken kännetecken; vetenskaplig kunskapsbas, 

autonomi, allmänhetens förtroende, egen etisk kod och avgränsad jurisdiktion. Vetenskaplig 

kunskapsbas innebär att professionen genom sin teoretiska utbildning tillägnat sig en specifik kunskap 

som gör att denne kan anses vara mer lämplig än andra när det kommer till att utföra särskilda 

arbetsuppgifter. Det är den kunskap som är knuten till professionen som ger yrket status. Detta leder 

även till att yrkesgruppen har förtur till vissa eftertraktade positioner på arbetsmarknaden (Svensson et 

al., 2008). Inom socionomyrket råder delade meningar kring huruvida socionomers utbildning 

automatiskt ger dem tillgång till vetenskaplig auktoritet då det ifrågasatts om forskningen verkligen 

ägnar sig åt sådant som kan omsättas i praktiken. Autonomi begreppet handlar om professionens 

självständighet och självbestämmande. Det innebär att yrkesgruppen kan utföra sitt arbete på ett 

självständigt sätt och att den egna kunskapsbasen inrymmer en förmåga att bedöma olika ärenden och 

situationer. För en socionom skulle detta kunna innebära att denne, obundet kan välja metoder och 

möjliga lösningar för klienten, samt har makten att tillvarata dennes intresse framför organisationens 

och vice versa. Professionen har även tolkningsföreträde på sitt område, vilket i sin tur innebär att det 

inte är någon annan yrkesgrupp som kan bestämma hur de ska utföra sitt arbete (Svensson et al., 

2008). En annan del är huruvida professionen innehar allmänhetens förtroende och anses vara 

samhällsnyttig. Detta innebär att man i samhället anser att det arbete som professionen utför är för 

allmänhetens bästa. Det betyder även att yrkesgruppens kunskap ska vara erkänd och att allmänheten 

tycker att det är viktigt att just den yrkesgruppen utför arbetet (Millerson, 1964). Det sista 

kännetecknet är att det finns en etisk kod som innebär att professionen har en gemensam handlingsetik 

som säkerställer deras yrkesintegritet. Den etiska koden håller samman yrkesgruppen både internt och 

utåt sett. För socionomer, som ofta står inför etiska dilemman, är det svårt att fastställa tydliga normer 

kring vad som är lämpliga handlingar. Dessa är i många fall så komplexa att arbetet, trots goda 
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avsikter, kan upplevas som kränkande. Exempel på ett sådant fall är tvångsomhändertagande. När en 

profession har en avgränsad jurisdiktion innebär det att professionen har ett visst område som de har 

monopol över. Med andra ord har varken andra yrkesgrupper tillträde och eller rätten till att utöva det 

arbete som professionen utför. Att reglera detta kan exempelvis göras med hjälp av en legitimation 

och titlar. Sådana avgränsade yrkesområden har ofta en lång historia och finns nedtecknat i ett lagrum 

(Svensson et al., 2008).  

Kuratorernas yrkesroll är central när det kommer till vilka möjligheter de har att påverka den 

verksamhet som ska bedrivas. Genom att utgå ifrån de olika begreppen som kännetecknar en 

profession kommer vi att undersöka vilken plats kuratorsyrket har i den tvärprofessionella 

arbetsmiljön, samt hur den egna professionen står sig jämte andra starka professioner.  

 

3.2 Maktbegreppet 

I grunden handlar makt om att ha möjligheten att göra något eller att ha makt över någon. Detta gör att 

fenomenet makt är en ingrediens i det mesta av våra mänskliga göromål. Det gör även begreppet 

centralt i olika typer av forskning där man studerar människor i samhället. Begreppet är omfattande 

och innehåller ett flertal betydelser beroende på hur man väljer att använda det (Börjesson & Rehn, 

2009). Innan vi presenterar de begrepp som kommer att vara utgångspunkten i denna studies analys 

vill vi ge en introduktion av begreppet makt.               

 Börjesson och Rehn (2009) beskriver att det är viktigt att göra skillnad på hur makt kan se ut och 

hur man kan förstå sig på makt. Det vill säga att det finns en grundläggande skillnad i att studera makt 

utifrån vad det är man ser eller utifrån vad det man ser betyder. Beroende av hur man väljer att studera 

begreppet kommer man att belysa olika typer av makt. Börjesson och Rehn (2009) menar att det finns 

många sätt att göra det på men lyfter fram tre delar som centrala; maktens tekniker, maktens subjekt 

och hur vi upplever makten. Det vill säga hur makt tar sig uttryck, hur makt kan förstås i relation till 

olika positioner och hur vi själva uppfattar och märker av makten.          

 Maktens tekniker är den makt som tar sig uttryck i de system vi ingår i. Det kan handla om 

övergripande system såsom att vi lever i en demokrati eller diktatur, eller små system som att köa på 

Ica. Det innebär att den makt som finns inbyggt i ett system på olika sätt kommer att påverka våra liv. 

Makten kommer att vara mer eller mindre påtaglig beroende av om vi blir påtvingade, är omedvetna 

om, eller själva har valt att underrätta oss den. Det intressanta med den makt som ingår i system är att 

den kan vara verksam på flera nivåer samtidigt (Börjesson & Rehn 2009).       

 Maktens subjekt handlar om den makt som finns och uppstår mellan människor. Ofta talas det om 

hur en människa har makt över en annan eller hur vissa inom en organisation inte har någon makt alls. 
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Det är ett enkelt och relativt avgränsat sätt att förhålla sig till makt. Ser man på den subjektiva makten 

är maktförhållanden föränderliga utifrån olika perspektiv. Makten som uppstår i en relation mellan två 

personer kan utvecklas och ta nya former. Aktörerna kan bli flera eller bytas ut mot nya personer. 

Grupper och individer kan både utöva och utsättas för påtryckningar. Det innebär att man kan studera 

vilken inverkan individer och grupper har på varandra, undersöka hur makten skapas och på vilka sätt 

man kan skaffa sig makt. Generellt sätt är dock makt mellan människor starkt kopplad till deras 

samhällsposition, pengar och expertis (Börjesson & Rehn 2009).            

 Vi tenderar att tala om den makt vi upplever i negativa termer. Både när det kommer till hur det 

känns att ha makt eller att vara maktlös. Det beror med stor sannolikhet på att maktutövning är nära 

ihopkopplat med våld, kontroll och bestraffning. Samtidigt har makten i många fall en positiv 

inverkan då vi använder makt för att kunna påverka olika beslut eller bekämpa orättvisor. Hur vi 

upplever makten ser givetvis olika ut från person till person. Det finns människor som upplever att det 

inte är utsatta för, eller har någon makt. Något som kan te sig underligt när det handlar om individer 

som tillhör grupper som bevisligen är diskriminerade eller individer som är privilegierade. Hur man 

upplever makten kommer att ha inverkan på hur man väljer att agera. Generellt kan man dock säga att 

ju mer påtaglig makten blir desto mer växer motståndet mot den (Börjesson & Rehn 2009).   

 Det finns en skillnad när det kommer till att ha makt, eller att ha makt över någon. Det innebär att 

makt kan växa fram både ur en konflikt, eller i ett samspel. Att ha makt över någon innebär att man 

inom en organisation, när det uppstår konflikter har möjlighet att driva igenom de egna målen och 

åsikterna. Utifrån ett samspel kan man istället få makten att växa fram. Genom att organisera och 

samarbeta kan man uppnå gemensamma mål som kan leda till mer eller mindre makt (Börjesson & 

Rehn 2009).  För att kunna ta reda på vilken makt som finns tillgänglig för kuratorerna kommer vi att 

använda oss av ett antal teoretiska begrepp som är hämtade från Bolman och Deal (2003). Vi har valt 

dessa begrepp då de används för att studera makt inom organisationer och då det är användbara när det 

kommer till att synliggöra makt i sociala relationer. Det första begreppet handlar om makt som 

kommer till uttryck i Allianser och nätverk, vilket innebär att man inom en organisation måste bygga 

upp olika kontaktnät för att kunna uträtta arbetet. Ju fler goda och stabila relationer man skapar desto 

smidigare och mer framgångsrikt blir arbetet. Det andra begreppet vi kommer att ta hjälp av i analysen 

är Makt genom tillträde till möten (som i litteraturen kallas för Tillträde till och kontroll över 

organisationens dagordning) vilket handlar om huruvida man är med och deltar på de arenor där 

beslut fattas. De som deltar i dessa forum är de vars intressen tillgodoses, vilket i sin tur påverkar 

byggandet av kontaktnät. Det tredje begreppet är Information och kompetens vilket innebär att makt 

kommer till uttryck hos dem som genom information och kompetens har förmågan att lösa problem 

och som besitter kunskaper som andra vill få tillgång till. Det fjärde begreppet är Personlig makt vilket 
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innebär att individen i sig själv besitter förmågor som gör att hon/han kan få igenom sin vilja. Detta 

kan exempelvis vara verbal förmåga, karisma eller någon form av energi. Det femte begreppet är 

Tvångsmakt vilket handlar om att man får makt att driva igenom saker på grund av att man har 

möjligheten att begränsa andra på olika sätt. Även straff räknas till detta, samt hot om straff, 

begränsning, blockering medmera. Det sjätte begreppet är Positionsmakt som innebär att man får makt 

genom att man är tilldelad en position. I olika slags sammanhang kan man även på grund av sin 

position ha starkare eller svagare status (Bolman & Deal, 2003).  
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4. Metod 
Detta avsnitt behandlas uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt. Först beskrivs metodvalet och 

sedan hur det empiriska materialet har samlats in och bearbetats. Därefter följer en diskussion kring 

studiens validitet och reliabilitet, en del med metodologiska reflektioner och slutligen diskuteras 

undersökningens etiska aspekter. Utgångspunkten för uppsatsen har varit en kvalitativ studie byggd på 

semistrukturerade intervjuer med fem kuratorer som arbetar inom den psykiatriska heldygnsvården.	  

4.1 Metodval och tillvägagångssätt 

För att kunna besvara undersökningens syfte och frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ 

studie med induktiva inslag. Vilket har inneburit att vi har låtit den insamlade empirin till stor del styra 

undersöknings riktning och innehåll. Något som är att föredra då man är intresserad av att få förståelse 

för vilken betydelse olika företeelser har och när man vill beskriva företeelserna och dess egenskaper 

(Langemar, 2008). Det övergripande syftet med undersökning har varit att ta reda på vilken plats det 

sociala arbetet har, hur kuratorers arbete ser ut samt hur man på olika sätt kan förstå kuratorernas roll. 

Det har därför fallit sig naturligt att vända sig till det sociala arbetets företrädare, alltså kuratorerna 

själva. Att söka sig till den huvudsakliga kunskapskällan är något Langemar (2008) beskriver som en 

viktig del när det kommer till att ta reda på vilken information som är av relevans. Utifrån 

kuratorernas berättelser har vi kunnat bilda oss en uppfattning om det sociala arbetets plats och vilka 

aspekter som har betydelse för deras situation. Det har inneburit att vi har låtit frågeställningarna växa 

fram och avgränsas i takt med den kunskap vi har samlat på oss.  

Då studiens inriktning till en början var av ett mer generellt slag föll det sig naturligt att välja en 

öppen intervjuform. Vi valde därför att använda oss av en blandning mellan den ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjun. Den ostrukturerade intervjun är en helt öppen intervju där man samtalar 

kring ett tema eller en frågeställning. Vid den semistrukturerade intervjun har man med sig ett antal 

förutbestämda frågor. Dessa frågor kan formuleras på olika sätt och behöver inte ställas i någon 

inbördes ordning (Langemar, 2008). Målet med att välja en mindre strukturerad form har varit att 

intervjuerna ska påminna mer om samtal och att kuratorerna på så sätt ska känna att det inte finns 

något rätt svar utan att de istället har möjlighet att associera fritt. Det öppna upplägget avser att 

uppmuntra informanten att själv lyfta fram det som denne uppfattar som viktigt, samtidigt som 

intervjuerna ges möjlighet till att vara både flexibla och följsamma (Bryman, 2011). 	  
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4.2 Urval 

För att få tag på intervjupersoner som är av relevans för det område vi har valt att undersöka har vi 

använt oss av det Bryman (2011) beskriver som ett målstyrt urval. Det innebär att man istället för att 

göra ett slumpmässigt urval medvetet väljer ut personer som är lämpliga i relation till undersökningens 

forskningsfrågor (Bryman, 2011).	  
Vi har valt att begränsa vårt urval till kuratorer som är verksamma inom den psykiatriska 

heldygnsvården i Stockholms Läns Landsting. Inom Stockholms Läns Landsting är den psykiatriska 

heldygnsvården uppdelad under sex olika upptagningsområden: psykiatri nordväst, psykiatri nordöst, 

psykiatri norra Stockholm, psykiatri södra Stockholm och sydöstra länet, psykiatri Sydväst och 

psykiatri Södertälje. Inom upptagningsområdena finns det sammanlagt 38 avdelningar där det bedrivs 

psykiatrisk heldygnsvård. Hur många kuratorer som är anställda inom respektive område är svårt att 

kartlägga då flertalet av de anställda kuratorerna ansvarar för mer än en avdelning (Sveriges 

kommuner och landsting, 2010).  

Via en kontakt, som en av författarna till denna studie fick genom sin praktik under termin fem på 

socionomprogrammet, fick vi en lista på kuratorer som arbetar inom ett av de aktuella 

upptagningsområdena. Vi kontaktade samtliga av dessa kuratorer och frågade om det var intresserade 

av att delta i vår undersökning. Fyra av kuratorerna ställde sig positiva till att medverka. Då vi 

önskade att få fler intervjuer valde vi att vända oss till ytterligare en av de sex upptagningsområdena. 

Via kommunens växel fick vi telefonnumret till en av de aktuella kuratorerna. Denna kurator gav oss 

sedan kontaktuppgifter till övriga kuratorer inom upptagningsområdet. Utav dessa kuratorer var det 

två stycken som tackade ja till att delta i undersökningen. Vi bokade totalt in sex intervjuer men fick 

bara möjlighet att genomföra fem, då en av kuratorerna inte dök upp vid det inbokade intervjutillfället. 

Våra försök att kontakta kuratorn för att boka in en ny intervju misslyckades. Vi valde då att åter maila 

de andra kuratorerna som vi hade fått kontaktuppgifter till men fick tyvärr inga svar. Då vi redan hade 

fått ett omfattande och innehållsrikt material valde vi att nöja oss och istället lägga tid och fokus på att 

bearbeta och analysera våra resultat.  	  
I urvalet har det inte lagts någon vikt vid intervjupersonernas kön, etnicitet, kulturell bakgrund, 

ålder och påbyggnadsutbildningar. Detta är dels för att stärka anonymiteten, men även för att syftet 

med studien inte har varit att jämföra skillnader mellan olika grupper/individer. För att öka 

transparensen i materialet och skapa möjligheten för läsaren att bilda sig en egen uppfattning om 

intervjupersonerna, kommer dessa att redovisas med hjälp av olika siffror; Y1, Y2, Y3, Y4 och Y5. 

Samtliga kuratorer kommer även att refereras till som kvinnor.  
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4.3 Genomförande av intervjuer 

För att förbereda oss inför intervjuerna hade vi valt ut sex olika teman; Kuratorsyrket, arbetsuppgifter, 

patienter, övriga yrkesgrupper, andra samarbetspartners och utopi. Temana valdes ut för att vi ansåg 

att de på ett övergripande sätt skulle kunna hjälpa till att belysa olika delar av kuratorernas arbete. 

Inför intervjuerna gjorde vi i ordning en mindmap med de olika temana (se bilaga 1). Tanken med att 

använda oss av teman istället för färdigformulerade frågor var att vi önskade att kuratorerna själva 

skulle vara med och styra samtalets riktning. Då vi var osäkra på hur det lösa upplägget skulle fungera, 

och hur användbar information skulle bli, valde vi att göra i ordningen en stödlista (se bilaga 2). På 

listan skrev vi ner olika funderingar som vi hade i relation till ovan nämnda teman och som vi önskade 

att få besvarade.	  
Alla intervjuerna har varit cirka 60 minuter långa. Tre av intervjuerna, utfördes på kuratorernas 

respektive arbetsplats och i de andra två fallen genomfördes intervjuerna i möteslokaler utanför 

arbetsplatsen. Samtliga intervjuer har inletts med att en av intervjuarna har informerat om 

undersökningens etiska aspekter för att därefter tala om mötets praktiska struktur, hur lång tid 

intervjuerna kunde tänkas ta, hur upplägget såg ut samt vilka områden/teman som skulle komma att 

behandlas. Temana har sedan presenteras med hjälp av en mindmap som har fått ligga framme under 

hela intervjun. Mindmapen har fungerat som ett stöd för att kunna föra samtalet framåt och för att 

flytta tillbaka fokus i de fall samtalen har svävat iväg. Alla intervjuer har börjat med att kuratorerna 

har blivit ombedda att berätta lite om hur de själva tycker att det är att arbeta som kurator. Samtalen 

har sedan till stor del flutit på av sig själva. Under samtalets gång har vi, när vi har ansett att det har 

varit väsentligt, ställt följdfrågor, bett intervjupersonerna utveckla sina resonemang eller hjälpt till att 

rikta samtalet mot forskningsområdet. Vår strävan har dock genomgående varit att hålla oss i 

bakgrunden så mycket som möjligt, Den lista med funderingar som vi hade med oss till intervjuerna 

har, i de fall de inte naturligt besvarats, successivt vävts in under samtalens gång. Det kan dock 

poängteras att vi i takt med att intervjuerna genomfördes började se mönster och gemensamma drag i 

kuratorernas berättelser. Detta gjorde att vi, i och med den ökade kunskapen om kuratorernas roll, blev 

skickligare på att ställa relevanta följdfrågor.  	  

4.4 Bearbetning av materialet 

För att bearbeta vårt material valde vi att göra det Langemar (2008) beskriver som en tematisk analys. 

Tematisk analys handlar om att strukturera materialet på ett sådant sätt att det blir tydligt och lätt att ta 

till sig. Det innebär att man sorterar upp sitt material utifrån olika teman, där temana kan växla från att 

vara konkreta och deskriptiva till abstrakta och tolkande. De ursprungliga temana som har varit ett 
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hjälpmedel för att strukturera materialet ska så småningom ändras till att bli en reflektion av det som 

har framkommit ur empirin (Langemar, 2008). 	  
Den första delen i bearbetningen var att transkribera alla intervjuer och lära känna materialet. När 

det under arbetet med transkriberingen uppkom material som var aktuellt för undersökningen 

markerades detta med en fotnot. Till en början använde vi oss av de mer generella teman som använts 

i intervjumallen; kuratorsyrket, arbetsuppgifter, patienter, övriga yrkesgrupper, andra 

samarbetspartners och utopi. I fotnoterna sammanfattades det vilket område som berörts, vad som 

sagts och i vissa fall skrevs en kort reflektion kring ett eventuellt nytt övergripande tema. När det 

under arbetes gång uppkom material som verkade ha inverkan på och/eller återkom hos 

intervjupersonerna skrevs dessa in som nya subteman. Efter att vi gått igenom intervjuerna 

sammanställdes fotnoterna i ett nytt dokument där varje intervjuperson fick en egen färg. Vi skrev 

sedan ut materialet och klippte ner det till olika textremsor som vi sorterade in under teman och 

subteman. På så sätt fick vi en överblick och kunde flytta om vårt material för att se vilka teman och 

subteman som hörde ihop och/eller överlappade varandra. Med hjälp av färgerna kunde vi dessutom se 

hur många och vilka av intervjupersonerna som berört området. Vi kunde ganska snart urskilja vissa 

delar som underlättade bearbetningen av materialet. Detta innebar tillexempel att vi gjorde skillnad på 

när kuratorerna beskrev praktiska arbetsuppgifter eller när de reflekterade kring sitt arbete och vilka 

faktorer som påverkade arbetet. Vi såg även att det fanns en skillnad mellan hur kuratorerna själva 

beskrev sin roll och hur de uppfattade att andra yrkesgrupper såg deras roll. En annan del var när 

kuratorerna på olika sätt talade om svårigheterna med att arbete inom en medicinsk kontext. Detta 

ledde så småningom till nya övergripande teman med tillhörande subteman som sedan 

sammanfattades i en resultat del. Vi gick sedan tillbaka till våra transkriberingar för att se om det 

fanns delar vi hade missat, eventuella andra teman eller motsägelser i det resultatet vi fått fram. 

Därefter gick vi igenom transkriberingarna ännu en gång för att plocka ut olika citat som var målande 

för resultatet. 	  

4.5 Litteraturgenomgång 

Då undersökningen har varit empiristyrd har litteratursökningen gjorts i två omgångar. Langemar 

(2008) beskriver det som en naturlig del av en explorativ undersökning då forskningsfrågorna till en 

början inte är tillräckligt avgränsade för att kunna spegla det slutgiltiga resultatet. Den första 

sökningen var av ett mer generellt slag. Det är en viktig del för att kunna skapa sig en bild av, och få 

grepp om det forskningsområde som man ämnar undersöka (Bryman, 2011). Vi började därför leta 

efter forskning som på olika sätt behandlade kuratorers arbete inom hälso- och sjukvård. Vi märkte 

ganska snart att det finns relativt lite forskning gjord på området och framförallt när det kom till 
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kuratorer inom psykiatrin. I sökmotorn DiVA fick vi 86 träffar på sökordet “kurator” och när vi 

begränsade det till forskningspublikationer återstod fem träffar varav 3 av dessa var från samma bok 

men tillhörande olika kapitel. Denna bok ansåg vi dock var relevant. I LIBRIS katalog gjordes även en 

sökning med sökordet “kurator”. Denna sökning gav 98 träffar på svenska och samtliga av dessa gicks 

igenom, varav fyra var av intresse för vår undersökning. 	  
Efter att samtliga intervjuer hade genomförts och transkriberats var det empiriska material såpass 

uttömmande att vi kunde utveckla våra forskningsfrågor. Detta innebar att vi flyttade fokus från att 

undersöka hur kuratorer arbetar, till att rikta in oss på olika faktorer som kan påverka kuratorernas roll 

och möjligheter att utöva sitt arbete. Vi gjorde därför en ny litteratursökning där vi la fokus på att hitta 

forskning som behandlade socialarbetares roll inom hälso- och sjukvård ur ett kritiskt perspektiv. 

Sökningen skedde via Academic search premier och sökorden var: social worker, hospital och 

identity. Den första sökningen gav 190 träffar och för att avgränsa sökningen valde vi att enbart se till 

de artiklar som fanns att tillgå i full text och som var vetenskapligt granskade. Kvar blev då 124 

träffar. Genom att gå igenom de 124 artiklarnas titlar med tillhörande ämnesområden gick det relativt 

snabbt att göra ännu en gallring. Vi valde slutligen att använda oss av tre artiklar. En av dessa 

(Gregorian, 2005) innehöll en hänvisning till en annan artikel (Berger, 1991) som vi trodde skulle vara 

av vikt för vår undersökning. Då den sistnämnda artikeln inte fanns att tillgå i fulltext gjordes en 

beställning via Ersta Sköndals Högskolas databas. 	  
Vi har även funnit en del svenska uppsatser som på olika sätt behandlar kuratorns roll inom hälso- 

och sjukvård. På grund av källkritiska skäl har vi valt att inte använda oss av uppsatserna i 

kunskapssammanställningen. Dessa har dock varit behjälpliga när det kommer till att bekanta sig inom 

området och finna relevant litteratur. 	  

4.6 Validitet och reliabilitet  

För att diskutera en studies trovärdighet används begreppen validitet och reliabilitet. Om en studie på 

ett bra sätt besvara frågeställningen, alltså mäter vad som avses mätas, är dess validitet god (Borg & 

Westerlund, 2006). I vårt fall handlar det om hur frågeställningarna täcker in syftet samt om urvalet är 

tillämpbart och kan besvara forskningsfrågorna. Denna studies validitet stärks av att frågeställningar är 

förankrade i tidigare forskning och att de teoretiska begrepp som används i analysen underlättar 

förståelsen av det empiriska materialet. Om en studies undersökning är tillförlitlig och stabil är dess 

reliabilitet god (Bryman, 2011). I denna studie stärks reliabiliteten av att undersökningen bygger på ett 

systematiskt och noggrant metodologiskt tillvägagångssätt för insamling av empiri och analys. Här 

spelar alltså tolkning och systematik i analysen in, samt att det finns en transparens vad gäller 

tillvägagångssätt i intervjuerna, vilket redovisats i stycket ovan. 	  
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4.7 Metodologiska reflektioner 

Vi ser vårt explorativa ansats val som en självklar och naturlig del för att kunna uppfylla de mål och 

syften vi har haft med undersökningen. Främst på grund av att vi inte har kunnat finna någon 

forskning som berör kuratorers arbete inom den psykiatriska heldygnsvården. Men även för att den 

forskning som gjorts om kuratorers arbete inom hälso-och sjukvård visar på att kuratorsrollen är 

otydlig och att arbetsuppgifterna skiljer sig åt. Det öppna förhållningssättet har varit en viktig del i att 

våra slutsatser ska bygga på kuratorernas berättelser och insamlad empiri snarare än på våra 

föreställningar som forskare. I efterhand kan vi dock se att de hade kunnat vara en fördel om vi hade 

samlat in empirin i två omgångar och arbetat mer likt det Bryman (2011) beskriver som grounded 

theorý. Det vill säga att vi efter de första intervjuerna skulle ha börjat sammanställa våra resultat och 

utifrån dessa ha skapat en intervjuguide. På så sätt hade vi kunnat få ett mer koncentrerat och 

innehållsrikt material. Då hade vi även på ett medvetet sätt kunnat dra nytta av tidigare forskning och 

teori under intervjuernas gång. Det hade möjligtvis lett till att undersökningen fått en tydligare 

kvalitativ skärpa. Det är dock svårt att i efterhand avgöra vad ett alternativt metodval hade inneburit 

för empiriinsamlingen. Det skulle även kunna blivit så att vi, i och med ett mer direkt förhållningssätt, 

hade gjort våra intervjupersoner osäkra och på så sätt gått miste om viktig information. Men även att 

vi själva, genom att utforma en intervjuguide hade gjort antaganden på för lösa grunder och på så sätt 

påverkat undersökning på ett olyckligt sätt.  	  
Till en början hade vi även en tanke om att utföra fokusgruppsintervjuer men valde, utifrån de 

trovärdighetsproblem som kan uppstå i och med inbördes påverkan, att avstå (Bryman, 2011). Vi anser 

dock att fokusgrupper hade varit en intressant ingång och att det skulle kunna ha bidragit till att 

kuratorerna reflekterat och talat kring sin roll på ett annat sätt. Med facit i hand anser vi dock att det 

upplägg vi valt på många sätt har varit positivt då den samstämmighet som återfinns i våra resultat får 

en starkare autonom betydelse.  	  

4.8 Forskningsetiska aspekter  

Inför varje forskningsprocess måste betydelsen av den undersökning som skall göras vägas mot de 

möjliga konsekvenser undersökningen kan få för dess deltagare (Vetenskapsrådet, 2002). I detta fall 

har det inneburit att vi har varit tvungna att ta ställning till om värdet av undersökningen är försvarbart 

i relation till de eventuellt negativa följder de skulle kunna få för kuratorerna som deltar. Syftet med 

undersökning har varit att på olika sätt belysa kuratorerna yrkesroll och det sociala arbetets plats. 

Målet har inte varit att utvärdera kuratorernas arbete eller deras personliga egenskaper utan snarare att 

skapa en förståelse för deras situation. Något som vi menar kan ha en viktig betydelse för den 

psykiatriska vården, dess patienter och inte minst för kuratorerna själva. Vi har dock varit medvetna 
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om att kuratorerna på olika sätt skulle kunna ha känt en oro kring sitt deltagande. För att minska den 

problematik som skulle kunna uppstå har vi utgått ifrån vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska 

principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Vi har i den mån det har varit möjligt 

tagit hänsyn till de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Inför varje intervju har deltagarna fått ta del av ett informationsblad (se bilaga 3) där vi har 

beskrivit syftet med studien, förutsättningar för intervjun, samt hur materialet kommer att användas 

och förvaras. Deltagarna fick även information om att de när som helst hade rätt att avbryta sin 

medverkan utan några negativa påföljder, samt möjlighet att skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 

4) vilket alla valde att göra. Då det finns ett begränsat antal kuratorer anställda inom slutenpsykiatrin i 

Stockholms läns landsting har vi inte kunnat garantera deltagarna total anonymitet. Vi har resonerat 

kring detta utifrån konfidentialitetskravet och kommit fram till att, så länge intervjuerna rör 

deltagarnas yrkesroll, är upp till dem själva att fatta beslut angående sin medverkan. Istället har vi i 

den mån det gått försökt att hålla på anonymiteten genom att radera all ljudupptagning efter 

transkribering och avidentifiera det skriftliga materialet. Med hänsyn till deltagarnas anonymitet har vi 

gett intervjupersoner möjlighet att godkänna de citat vi har valt att använda oss av i uppsatsen. 

Nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda enbart får användas i ett 

vetenskapligt syfte, följs på så sätt att det material som har samlats in enbart kommer att användas till 

denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). 	  
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5. Resultat och analys 
Nedan kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Materialet redovisas under fyra 

övergripande teman: arbetets innehåll, samarbete och samverkan, vikten av att ta plats och kuratorns 

status. För att tydliggöra innehållet och underlätta läsningen har även temana ett antal underrubriker. 

Som avslutning i samtliga fyra delar kommer först en kort sammanfattning av det resultat som just 

presenterats. Detta följs sedan av ett stycke där resultatet knyter an till tidigare forskning och avslutas 

med en analys där maktbegreppet och professionsbegreppet blir ett verktyg för en djupare förståelse 

av kuratorernas situation. 

5.1 Arbetets innehåll 

Under denna del presenteras det material där kuratorerna beskriver sina arbetsuppgifter, vilka 

ansvarsområden de har och hur styrt arbetets innehåll är.  

5.1.1 Arbetsuppgifter 

Samtliga kuratorer beskriver att arbetet först och främst består av att hjälpa patienter med olika sociala 

behov, vilket kan vara att kartlägga hur boende, ekonomi och hemsituation ser ut. Det kan även handla 

om att hjälpa patienten fylla i papper, göra ansökningar, skapa eller återskapa kontakter, kontakta 

myndigheter eller relevanta organisationer. Detta arbete sker för att bygga upp ett nätverk runt 

patienten och förbereda denne inför utskrivning. Sedan deltar kuratorerna, i olika omfattning, vid 

möten såsom vårdplaneringar, behandlingskonferenser och ronder, vilket ger kuratorn kunskap om 

patienternas dagsform, hur planeringen kring patientens vård ser ut samt vilka av patienterna som har 

behov av att träffa kuratorn. Några (Y1, Y2, Y3) av kuratorerna berättar att det är deras uppgift att 

sammankalla, förbereda, hålla i och dokumentera vårdplaneringar trots att detta egentligen ligger på 

läkarens bord. Kuratorerna säger att det är en uppgift som de vill ha och att det är en möjlighet för dem 

att påverka patientens vård. En kurator (Y1) beskriver det så här: Det är egentligen inte min uppgift, det är 

läkarnas uppgift. Men ändå så har jag tyckt att det varit väldigt bra då man ger två sidor av det, dels det sociala 

och dels det medicinska.	  
	  

En (Y4) av de kuratorer som inte ansvarar för vårdplaneringar anser att det borde vara en socionom 

som skötte dessa. Hon menar att andra yrkesgrupper saknar viktig kompetens och berättar att hon vid 

upprepade tillfällen läst vårdplaneringar där man har missat att inkludera det sociala perspektivet. 

Kuratorn (Y4) säger:	  
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Det ska inte jag göra, utan det är behandlaren som ska sköta vårdplaneringar. En mentalskötare har inte 
utbildning i hur man gör en vårdplanering. Sjuksköterskor har det till viss del, för de har ju mer journalföring i 
sitt arbete, men de har ju inte lärt sig tänket kring vilken myndighet man skall arbeta mot. Många av 
vårdplaneringarna var bra skrivna, men man hade helt glömt bort det sociala perspektivet. Patienter skulle må 
bättre av att det var fler behandlingsansvariga som var socionomer och skrev vårdplaner och kunde driva det.	  
	  

Den sista delen som framkommer av samtliga intervjuade kuratorer är att patientsamtalen framförallt 

är av det motiverande eller stödjande slaget. Dessa sker ofta innan eller parallellt med det praktiska 

arbetet. Kuratorerna kan även ha vissa andra uppgifter som är knutna till deras respektive arbetsplats 

som att ansvara för fondmedel eller delta i utvärderingar och projekt.	  

5.1.2 Ansvarsområden 

Utöver det dagliga arbetet finns det tre ansvarsområden som samtliga kuratorer, på olika sätt, 

återkommit till under intervjuerna; att tillvarata patientens rättigheter, att se till det salutogena 

perspektivet och att sätta barnen i fokus. Kuratorerna beskriver att de känner ett ansvar att tillvarata 

patientens rättigheter. Dels genom att, i den mån det är möjligt, göra patienterna delaktiga i de beslut 

som fattas, men även låta patienten komma till tals och utgå ifrån de behov patienten känner att den 

har. Detta kan betyda att kuratorn tar kontakt med anhöriga eller att hon ser till att patienten är med 

och beslutar vilka personer och instanser som ska närvara vid vårdplaneringar, något som flera 

kuratorer menar att man ibland förbiser då det tar för mycket tid:	  
	  
Jag har koll på vilka som är kallade och vilka som ska komma, men det känns även viktigt att hinna träffa 
patienten innan. Eftersom det är patientens planering tycker jag vi behöver bli bättre på att få patienterna 
delaktiga i sin vård och sin planering. (Y1)	  
	  

Kuratorerna talar också om hur viktigt det är att möta patienten där den är och att ha ett öppet 

förhållningssätt. De ser det även som sitt ansvar att synliggöra patientens situation för 

avdelningspersonalen så att dessa får en förståelse för patienterna, men även att uppmärksamma att 

alla patienter bemöts med samma värdighet och respekt. Några (Y2, Y4, Y5) kuratorer beskriver att 

det kan förekomma en raljerande jargong hos personalen när de talar om patienterna. Detta förklarar 

kuratorerna som något som skulle kunna bero på att arbetet på avdelningarna generellt är tungt, vilket 

kan vara svårt för personalen att hantera. Kuratorerna som belyser detta problem framför att de tycker 

att allt sådant beteende är oacceptabelt och att bästa sättet att motverka det är genom synliggörande av 

vad som pågår. De tycker även att det är viktigt att se att patienten tillhör en större kontext. En kurator 

(Y2) säger:	  
	  
Jag där för patienterna samtidigt som jag också har ett ansvar för bemötande och det vet jag inte om jag själv har 
tagit på mig eller om det är någon har gett mig den uppgiften. Att man verkligen bemöter människor, att man 
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sätter sig in i att personen faktiskt är en människa. För det är mycket det här med nummer, mediciner, 
permissioner men att det faktiskt är människor vi jobbar med. Jag personifierar dem för personalen och för 
läkare.	  
	  

Kuratorerna beskriver att i deras jobb ingår det att ta reda på om det finns barn med i bilden och hur 

man i sådana fall behöver ta hänsyn till detta. Oftast handlar det om att göra orosanmälningar till 

socialtjänsten, något flera av kuratorerna poängterar att det är viktigt att man gör tillsammans med den 

berörda patienten. Det är även flera kuratorer som säger att barn är en avgörande faktor när det 

kommer till vilka patienter de väljer att prioritera, samt att det är viktigt att hjälpa och stötta 

patienterna i relationen till deras barn. Man är noga med att förmedla att psykisk ohälsa per automatik 

inte gör en till en mindre kapabel förälder. Merparten av kuratorerna säger att de själva har tagit på sig 

att ansvara för barnfrågor då det tycker att det är viktigt område samt att de har tidigare erfarenhet från 

barnavårdsärenden. En kurator (Y3) berättar:	  
	  
Jag har alltid prioriterat ärenden där det finns barn med i bilden, det har alltid legat mig varmt om hjärtat. När 
patienterna är psykotiska eller är inlagda på tvångsvård då ska vi alltid göra en anmälan enligt SOL 14:1, 
orosanmälan. Och då måste man prata med personen kring detta. Var finns barnen, ska de kunna få komma och 
hälsa på?	  
	  

Kuratorerna pratar även om hur viktigt det är att inte ta över de uppgifter patienterna själva kan utföra, 

utan att man hela tiden ska ha med sig ett det salutogena perspektivet. Att heldygnsvården ska vara en 

parentes i patienternas liv, är något som flera av dem poängterar. De betonar även vikten av att stötta 

patienterna i att klara av att göra saker själva. Patienterna behöver bli stärkta i sin självständighet och 

sitt självbestämmande och det är centrala delar när det kommer till patienternas tillfrisknande. En 

kurator (Y4) säger:	  
	  
En patient blir väldigt snabbt institutionaliserad och mister sina kognitiva förmågor. Om man är på en sluten 
avdelning är det mycket lätt att bli sjuk snabbt om man inte tänker på det salutogena perspektivet och ställer lite 
krav på patienten. Det gäller att hitta en balans och kunna bedöma hur mycket patienten klarar göra eller inte.	  

5.1.3 Frihet att utforma arbetet 

Kuratorerna beskriver att det inte finns några enhetliga direktiv kring hur deras arbete inom 

slutenpsykiatrin ska se ut, utan att det är upp till var och en hur man väljer att utforma sin roll. 

Merparten av kuratorerna (Y3, Y4, Y5) fick ingen arbetsbeskrivning när det började och de som fick 

det menar att den antingen var för generellt utformad eller bristande i omfattning. De beskriver att 

arbetet till stor del handlar om att försöka ta reda på vilka behov som finns genom att söka upp 

patienter, finnas tillgängliga och lyssna till önskemål och förväntningar som den övriga personalen 
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hade. På så sätt fick de en uppfattning om vad som behövde göras och hur de på bästa sätt kunde 

hjälpa patienterna. En av kuratorerna (Y2) berättar:	  

	  
Jag hade ingen aning om vad jag egentligen skulle göra mer än att jobba som en kurator, och då hade jag ju min 
uppfattning om vad en kurator är. Men jag fick också ett A4 ark med vad jag skulle göra och de uppgifterna 
gjorde jag på 20 minuter och tyckte inte att det var något.	  
	  

En annan (Y4) berättar om att hon fick friheten att själv utforma sin yrkesroll när hon började. Hon 

hade ingen arbetsbeskrivning utan fick fria händer. En av kuratorerna (Y5) ger en annan bild av hur 

det var att komma som ny och säger att hon redan innan hade en klar och tydlig tanke om hur hon ville 

arbeta, samt att hennes idéer sedan visade sig gå hand i hand med det behov som fanns:	  
	  
Det har funnits önskemål om vad jag ska göra förstås, även om det är klart att de andra har fått vara med och 
påverka. Men jag har haft en idé om hur jag ville anpassa arbetet och det har gått väldigt bra att tillämpa den.	  
	  

Samtliga kuratorer beskriver att det även är patienternas behov och den tid som finns att tillgå som 

påverkar hur strukturen på arbetet blir och var man väljer att lägga fokus. 	  

5.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att kuratorerna har stor frihet att själva utforma sitt arbete, men 

att deras huvuduppgifter är att hjälpa patienterna att ordna upp deras sociala situation. För att få 

inblick i detta deltar kuratorn i olika möten på enheten samt träffar patienter med behov. Kuratorn är 

den person som sköter kontakten med socialtjänsten. När det kommer till att hålla i patienternas 

vårdplaneringar skiljer det sig mellan kuratorerna, vissa har det ansvaret och vissa har det inte. 

Kuratorerna har även samtal med patienterna i stöttande eller motiverande syfte. 	  

5.1.5 Resultatet i relation till tidigare forskning  

Kuratorernas jobb och arbetsuppgifter inom heldygnspsykiatrin överensstämmer till stor del med det 

forskningen (Lalos et al., 2014 och Davidsson, 1990) säger om kuratorers jobb inom hälso- och 

sjukvård. Det vill säga att kuratorns arbete inriktas på att hjälpa patienterna med praktiska och sociala 

åtgärder där det även ingår att ge stöd och rådgivning, samt att det åligger kuratorn att se människan 

som en helhet och ta hänsyn till patientens sociala sammanhang. Dock visar denna undersökning 

tillskillnad ifrån Olsson (1999) och Sjöström (2013) inte några tecken på att kuratorns arbete inom den 

psykiatriska heldygnsvården skulle, på samma sätt som inom hälso- och sjukvård och övrig psykiatri, 

flyttat fokus från att samordna de sociala resurserna till att arbete mer terapeutiskt.  
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5.1.6 Analys ur ett professionsperspektiv 

Flertalet av kuratorerna beskriver att de har ansvar för vårdplaneringarna trots att det officiellt är 

läkarnas uppgift. Detta tyder på att det på arbetsplatsen finns ett förtroende för kuratorns kompetens 

när det kommer till systemteoretiskt arbete men att detta förtroende inte delas av allmänheten. Även 

om det är positivt att läkarna känner tillit till kuratorerna, så begränsas kuratorernas möjligheter att 

fatta autonoma beslut av att läkarna kan välja att delegera arbetsuppgifter. Det framkommer även att 

kuratorerna har en stark etisk kod i och med att samtliga kuratorerna betonar vikten av att tillvarata 

patientens rättigheter, att se till det salutogena perspektivet och att sätta barnen i fokus. Genom att 

kuratorerna ansvarar över barnfrågor och orosanmälningar kommer deras vetenskapliga kunskapsbas 

och teoretiska utbildning till användning på ett tydligt sätt. Dock beskriver kuratorerna att det saknas 

enhetliga direktiv kring deras arbete vilket gör att det är svårt att avgränsa och att avgöra vilka 

områden som åligger professionen.   

5.1.7 Analys ur ett maktperspektiv  

När kuratorerna pratar om hur de väljer att prioritera patienterna på enheten tolkar vi det som om de 

använder sig av makt genom information och kompetens, och i detta fall kunskaper som de har om hur 

det sociala arbetet ska utföras. Denna kompetens kännetecknar socionomer och särskiljer sig från det 

medicinska perspektivet som råder på enheten, vilket gör att endast kuratorerna är behöriga till denna 

kunskap. Kuratorerna blir även svåra att ifrågasätta eftersom att de har viss information om hur 

patienterna kan få hjälp med problem som rör det sociala som övrig personal inte har koll på. Det 

faktum att kuratorn även deltar på olika möten och konferenser är ett sätt för kuratorn att göra sin röst 

hörd och kan ses som att makt genom tillträde till möten kommer till uttryck. Kuratorerna är med i de 

forum där beslut tas och har möjlighet att framföra sina intressen. Även det faktum att kuratorerna 

skriver och dokumenterar vårdplaneringar blir ett sätt för dem att lyfta fram det sociala perspektivet, 

och det skulle kunna tolkas som en form av makt genom position. Det faktum att kuratorerna ser det 

som sitt ansvar att berätta för övrig personal om det sociala perspektivet och patientens perspektiv 

tolkar vi som en form av personlig makt som kommer till uttryck. Detta eftersom att de använder sig 

av sina verbala förmågor för att driva igenom deras intressen och utöva makt och inflytande på 

enheten. Till hjälp att göra detta utnyttjar sina kunskaper om det sociala arbetet, vilket vi ser som en 

form av information- och kompetensmakt som kommer till uttryck. Här kommer det sociala 

perspektivet in som en specialkompetens, vars betydelse, i ett annars ganska hårt rådande medicinskt 

klimat, synliggörs genom kuratorerna. Detta kommer till uttryck när de pratar om att det ofta inom 

sjukvården handlar om mediciner och nummer och att endast de representerar det sociala perspektivet 

och ser det som en viktig faktor i en människas mående. När kuratorerna berättar vad de väljer att 
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prioritera i sitt arbete med patienterna, spelar deras socionom kompetens in, vilket kan ses som att de 

kan använda sin kompetens för att utöva makt. 	  

När kuratorerna berättar att de i sitt arbete är rätt fria att utforma det sätt de vill tolkar vi det som att 

det är ett uttryck för makt genom position, vilket i detta fall innebär att de, i den position de är 

tilldelade, har befogenhet att utföra arbetet som kurator. Eftersom kuratorn är ensam i sin yrkesroll på 

arbetsplatsen, påverkas deras möjligheter att bestämma över vad de ska göra även av makt genom 

information och kompetens, och här ser vi det som att eftersom att de är ensamma om tillträde till 

denna kunskap blir det svårt för de andra att ifrågasätta vad kuratorerna ska göra.	  

5.2 Att samarbeta med andra 

Nedan presenteras det material där kuratorerna beskriver hur samverkan med andra instanser och 

samarbetet med andra yrkesgrupper ser ut. 	  

5.2.1  Samverkan med andra instanser 

Något kuratorerna tar upp som en viktig och nödvändig del av arbetet är samverkan med olika 

instanser och myndigheter. Flera beskriver ett arbete som är tidskrävande och byråkratiskt. En kurator 

(Y2) säger ”Det är ofta man får höra “vi har vår handläggningstid, vi kan inte, vi har våra 

telefontider”.	  
   Omorganisationer och personalomsättning inom de andra verksamheterna gör att det är svårt att få 

tag på rätt personer vid rätt tillfälle och kuratorerna berättar att man hela tiden måste bygga upp nya 

kontaktnät. En annan del som flera (Y2, Y4, Y5) talar om är hur ekonomin i kommuner och landsting 

påverkar arbetet. Merparten av kuratorerna påpekar att det ofta uppstår konflikter kring vem som bör 

stå för kostnaden. De beskriver hur det i sin tur leder till att man blir runt skickad mellan enheter och 

att patienterna antingen blir utan eller får vänta på den hjälp de behöver. En av kuratorerna (Y4) 

berättar om hur hon märkte att budgeten hårdnade i kommunerna och att socialtjänsten drog in på 

mycket, samt att det kunde uppstå diskussioner om vems ansvar patienten var. En annan kurator (Y5) 

berättar:	  	  
	  
Min upplevelse är att de inte önskar samarbeta riktigt. Man vill köra på sin linje, man vill spara på sin budget, 

patienter hamnar väldigt mycket i kläm, det är svårt att hålla i en dialog och det är svårt att hålla en fråga.	  
	  

En av kuratorerna (Y1) liknar arbetet vid ett detektivarbete på grund av att hon ofta måste ta reda på 

nya saker och leta reda på vart man kan vända sig för att få den hjälp som bäst lämpar sig för 

patienten. Alla kuratorer beskriver dock hur samarbetet, trots att förutsättningarna förändras, blir bättre 
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över tid. Merparten (Y2, Y3, Y4, Y5) talar om att det beror på att man under arbetets gång bygger upp 

och breddar sina kontaktnät. Samt att man kontinuerligt sprider kunskap om psykiatrin och 

patienternas olika behov.	  

5.2.2 Erfarenhet underlättar arbetet 

En annan del som framkommer är hur de kuratorer (Y1, Y2, Y3, Y4) som tidigare haft arbete inom 

kommunens regi anser att det har varit en viktig tillgång. De säger att deras erfarenheter från tidigare 

arbete inom socialtjänsten bidrar till förståelsen för de andra yrkesgruppernas situation vilket i sin tur 

underlättar kontakten. Samt att deras praktiknära kunskap om vilka resurser som finns att tillgå, hur 

organisationer är uppbyggda och hur lagstiftningen ska tolkas har varit grundläggande delar när det 

kommer till deras möjligheter att utföra ett gott arbete. En kurator (Y3) berättar: 	  
	  
För mig har det varit ovärderligt, när jag kom hit till sjukvården, att ha erfarenhet inom socialtjänsten. För man 
kan ju säga att om man inte har kännedom om hur samhället fungerar i övrigt, vilka insatser som finns och hur 
lagstiftningen ser ut, så är det väldigt svårt att jobba här.	  
	  

Något annat som påpekas är vikten av att få till ett fungerande samarbete för patienternas skull och att 

det därmed är viktigt att se sig själv som en länk mellan de olika aktörerna snarare än en företrädare 

för landstinget. En av kuratorerna (Y2) berättar att hennes strategi för att jobba upp sin egen status i 

socialtjänstens ögon är att kontakta deras chef om samarbetet känns omöjligt, vilket oftast brukar 

resultera i att jargongen sedan blir lite trevligare. En annan kurator (Y3) beskriver det på detta sätt:	  
	  
Som kurator här har jag endast mig själv, min telefon och internet till mitt förfogande. Man är fullständigt 
beroende av andra människor ute i samhället, för att kunna skriva ut patienterna till ett någorlunda värdigt liv. Så 
jag är fullständigt beroende av samarbetet. Jag kan inte grina mot de som har resurserna. Vad ska vi göra utan 
dem?	  

5.2.3 Att samarbeta för patientens bästa 

När det kommer till kontakten med de andra yrkesgrupperna på arbetsplatsen, säger alla kuratorerna 

att det är viktigt att ha ett fungerande samarbete. Läkare, sjuksköterskor och skötare fungerar ofta som 

en länk mellan patienten och kuratorn och ser till att kuratorn får reda på vilka patienter som behöver 

hjälp och stöd. Genom att samarbete sker på enheten kan man också få in flera perspektiv och 

därigenom få en bredare och tydligare bild av hur situationen för patienterna ser ut. En av kuratorerna 

(Y4) säger:	  
	  
Det är ju så att behandlaren, jag och läkaren kan sitta och diskutera en sak utifrån våra olika perspektiv. Jag får ta 
med det sociala perspektivet, skötarna ser det från det praktiska perspektivet och läkaren från det medicinska. 
Man får ihop en helhetsbild.	  
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Kuratorerna talar dock om att det är en hierarkisk miljö inom sjukvården och att de olika 

yrkesgrupperna håller sig till varandra vilket ibland kan försvåra samarbetet. Något de menar kan bero 

på att läkarna anställda under en chefsläkare medan sjuksköterskor, skötare och kurator arbetar under 

chefssjuksköterskan. Då det är läkarna som har det slutgiltiga ansvaret när det kommer till att fatta 

beslut som rör patientens vård är möjligheterna att påverka dels beroende av läkarnas synsätt men 

även fungerande relation kuratorn har till läkaren. En av kuratorerna (Y5) berättar om hur hon tror att 

hennes täta samarbete med läkarna påverkar att hennes röst väger tungt i beslut som läkarna tar. 

Samtidigt berättar en annan av kuratorerna (Y1) att läkarna ofta byts ut vilket påverkar arbetet. Hon 

säger att i slutändan är det läkaren som bestämmer och beslutar över patientens vård, men att det finns 

en möjlighet att påverka men att det hänger på att samarbetet med läkaren fungerar.	  

5.2.4 Sammanfattning 

Kuratorerna beskriver att en stor del av arbetet består av att samarbeta med andra instanser. Det är ett 

arbete som är både tidskrävande och byråkratiskt. Kuratorerna säger att det i samarbetet med andra 

instanser kan uppstå konflikter kring vem som ska betala för olika delar av patientens vård. Vidare 

framkommer att samarbetet blir bättre över tid då i och med att man får ett bredare kontaktnät och 

bättre koll på de hur de olika samhällsaktörerna fungerar. Kuratorernas egna erfarenheter av jobb inom 

socialtjänst är något som lyfts fram som en viktig tillgång. När det kommer till samarbetet på 

arbetsplatsen säger kuratorerna att det är viktigt att det fungerar för att man ska kunna patienternas 

behov. Det beskriver även en hierarkisk miljö där läkaren är beslutsfattaren men där kuratorerna ändå 

har viss möjlighet att påverka vården.	  

5.2.5 Resultatet i relation till tidigare forskning  

Bernler och Cajvert (1999) skriver att socionomers samordnande roll kan bli en specialistfunktion i sig 

när det arbetar inom andra arenor, det framkommer i denna undersökning genom att det finns ett 

tydligt behov av kuratorernas kunskap om samhällets olika aktörer. Att kuratorerna använder sig av 

sin kompetens och betonar vikten av att samarbeta stämmer även överens med det Davidsson (1990) 

beskriver som essentiellt när det kommer till att utföra det sociala arbetet. Något annat som syns är 

dock hur kuratorernas arbete påverkas av att både arbeta inom en organisation och att samarbeta med 

andra organisationer där det finns begränsade resurser (Lundström & Sunesson, 2009). Detta märks 

tillexempel när kuratorerna talar om att det blir runt skickade på grund av att kommunerna vill 

undvika ekonomiska kostnader. Liksom Gregorian (2005) och Davidsson (1990) beskriver, visar även 
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resultatet ifrån denna undersökning på att sjukhusmiljön är hierarkisk och att det sociala arbetet har ett 

begränsat utrymme. 

5.2.6 Analys ur ett professionsperspektiv 

Kuratorerna poängterar att deras juridiska, organisatoriska och praktiknära kunskaper är nödvändiga 

för att kunna utföra arbetet. När det kommer till samverkan med andra myndigheter får den 

systemteoretiska kunskapsbasen en tydlig funktion. Kuratorerna får därigenom en möjlighet att 

synliggöra sin roll och positionera sig gentemot övriga yrkesgrupper. Kuratorerna beskriver att den 

hierarkiska miljön och läkarnas överordnade ställning gör att de har en begränsad möjlighet att 

påverka de beslut som fattas kring patienternas vård. Trots att kuratorernas område av expertis skiljer 

sig från de medicinska professionerna har det inga specifika befogenheter när det kommer till att 

tillvarata patientens sociala rättigheter.  

	  

5.2.7 Analys ur ett maktperspektiv 

I samarbete med andra yrkesgrupper använder sig kuratorerna av sitt kontaktnät för att få igenom 

saker, vilket vi ser som att makt genom allianser och nätverk kommer till uttryck i det de berättar. 

Både erfarenhet och att ha arbetat länge med att skapa kontaktnäten påverkar arbetet. Ju bättre kontakt 

man har med socialtjänst och övriga samarbetspartners desto lättare är det att skapa bra förutsättningar 

för patienterna vilket i sin tur gör att de kan skrivas ut till en skäligare tillvaro. När exempelvis en 

kurator berättar att en stor del av arbetet är att vara som en detektiv som orienterar sig och letar reda 

på relevant information tolkar vi det som att detta är ett uttryck av makt genom information och 

kompetens, eftersom de genom att ta reda på information kan utföra ännu mer av det sociala arbetet.         

Avgörande för kuratorerna är också att ha kunskap om socialtjänsten och dess resurser. Med hjälp av 

detta kan de lättare uträtta sitt jobb, vilket kan ses som en form av makt genom information och 

kompetens. När däremot en kurator berättar att hon kontaktar socialsekreterarnas chef om samarbetet 

med dessa känns omöjligt, skulle detta kunna tolkas som en form av makt genom tvång, eftersom att 

hon genom hot och straff får igenom det hon vill. Att erfarenhet och goda relationer med specifika 

socialsekreterare spelar in i huruvida samarbetet ser ut och hur lätt det är att driva igenom egna idéer 

tror vi kan påverkas av personlighet och karisma och tolkar därför det som ett uttryck för personlig 

makt. Här spelar alltså förmågan att vara bra på att verbalt förmedla patienternas behov in men också 

att utstråla charm och ”inte grina mot de som har resurserna” som en kurator beskriver det. 

I samarbetet med övriga yrkesgrupper på enheten tolkar vi det som att makt genom kompetens 

synliggörs, exempelvis när kuratorerna berättar om hur deras kunskap om sociala faktorer tas tillvara 

på i beslutsfattanden som rör patientens vård. Kuratorerna pratar även om att relationen med läkaren 
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spelar in när det kommer till hur stor möjlighet till inflytande kuratorn har över patientens vård. Detta 

kan ses som ett uttryck för personlig makt, eftersom att personkemi och förmågan att göra sig omtyckt 

och respekterad påverkar. 	  

5.3 Vikten av att ta plats  

Under denna del presenteras det material där kuratorerna berättar om vikten av att ta plats och 

synliggöra det sociala perspektivet eftersom att det skiljer sig från det medicinska. 	  

5.3.1 Det sociala perspektivet kontra det medicinska 

Kuratorerna talar om hur de olika synsätten påverkar samarbetet med de övriga yrkesgrupperna. Bland 

sjukvårdspersonalen råder en medicinsk syn inom psykiatrin och i och med detta krävs det att man står 

på sig för att det sociala perspektivet ska inkluderas och integreras i arbetet. En av kuratorerna (Y4) 

berättar:	  
	  
Var finns jag som liten kurator i den här organisationen? Vi har två överläkare och två chefssjuksköterskor, och 
ingen av dem har den kompetens som jag själv har, inom det sociala. Man får alltså stillsamt och enträget jobba 
på egen hand för att få in det sociala perspektivet.	  
	  

Samma kurator berättar att hennes strategi för att hantera det motstånd hon kände ifrån övriga 

yrkesgrupper när hon började som kurator var att bjuda in dem att vara med på samtalen som hon hade 

med patienterna. Hon beskriver att hon var bra på att samtala och bekväm i dessa situationer och 

därför fick de som var nyfikna på hennes arbete gärna vara med: ”Jag såg det här som ett sätt för mig att 

komma in i arbetsgruppen, i teamet. Det var ett sätt för mig att bli någon i deras ögon”.	  Detta ledde i sin tur 

till att motståndet minskade och hennes roll blev tydligare när personalen fick koll på hur hon 

arbetade. 	  

5.3.2 Att synliggöra och avgränsa sin roll 

Flera av kuratorerna (Y1, Y2, Y3, Y5) talar om att det är viktigt att ha en tydlig roll för att den övriga 

personalen ska förstå vad det är kuratorn kan hjälpa till med. Man kan då minska avståndet mellan de 

olika yrkesgrupperna och istället fokusera på de fördelar som finns med att samarbeta. De säger också 

att viktigt för dem själva att ha en struktur då arbetet kan ta så många olika former samtidigt som det 

finns begränsat med tid, att man behöver vara på det klara med hur man vill arbeta och vad det innebär 

i praktiken. Detta dels för att kunna prioritera men även för att kunna sätta gränser gentemot den 

övriga personalen så att de inte ställer orimliga krav eller försöker lämpa över arbetsuppgifter som inte 

ligger inom kuratorns område. En av kuratorerna (Y5) berättar att något som underlättar samarbetet är 
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att föra en öppen dialog med övrig sjukvårdspersonal och samtala kring om det är en fråga för läkarna, 

kuratorerna eller om det är något som skötarna kan hjälpa till med:	  

	  
Det har varit lite oklart från vissa håll vad jag kan hjälpa till med, men där har jag sett det som min uppgift att 
avgränsa så det inte blir allt möjligt. När någon patient exempelvis kommer med en stor hög post som ska 
sorteras, det hinner jag inte riktigt med alla gånger. Men ibland kan man ju hjälpa till med lite på puttning för att 
de ska komma igång själva, alltså ge dem lite instruktioner. Men som sagt så vill vi värna om patienternas 
självständighet och autonomi. Jag skulle vilja påstå att min roll är väldigt tydlig nu till skillnad från i början.	  
	  
En annan kurator (Y2) säger: ”Läkare kan man ju ungefär få order ifrån och det gäller ju att själv snabbt 

bara tänka efter, är det realistiskt eller är det någon annan person som är bättre lämpad”.	  Hon berättar vidare 

att hon genom åren har tagit på sig rollen att kontinuerligt lära den övriga personalen om det sociala 

arbetet. Detta har inneburit att de, nu när de vet vad hon arbetar med, ger henne uppdrag istället för att 

hon ska gå runt på enheten och presentera sig för patienterna. Eftersom kuratorns huvudsakliga uppgift 

inte är att ge stödsamtal, något som avdelningspersonalen istället bör göra, utan hjälpa patienterna med 

sociala frågor minskar antalet patienter som behöver hjälp. Många av patienter som är psykiskt sjuka 

har ett behov av stödsamtal vilket skulle kunna innebära att kuratorn skulle få hur mycket jobb som 

helst. När personalen är kunnig om vad kuratorn gör kan de tillexempel hjälpa till att prioritera bland 

patienterna, eftersom det är något som krävs för att tiden ska räcka till. En av kuratorerna (Y3) pratar 

om krocken mellan det medicinska och det sociala synsättet: ”Den här organisatoriska mixen är ju också 

en svårighet eftersom den medicinska delen inte är så intresserade utav vad som händer inuti”.	  
 Samtliga kuratorer känner sig uppskattade på arbetsplatsen även om de gemensamt delar upplevelsen 

av att det sociala arbetet inte har samma status och möts med samma respekt som det medicinska 

arbetet. Många av dem (Y2, Y3, Y4, Y5) har även upplevelser av att kuratorns arbete kanske inte 

alltid syns så tydligt även om det skulle märkas på enheten om kuratorns arbete inte blev gjort. Flera 

av kuratorerna (Y1, Y2, Y3, Y4) påpekar att de tycker att de själva och kuratorer generellt måste bli 

bättre på att synliggöra sin roll och sprida information om sitt arbete. En kurator (Y1) säger:  	  
	  
Jag har ju en unik roll eftersom det bara är jag som är kurator, så jag känner mig ju efterfrågad och det är ju 
roligt. De vänder sig till mig angående olika saker, men kanske att jag skulle önska att de vände sig till mig ännu 
mer. Men det har ju också att göra med hur tydlig jag är i min yrkesroll och att jag fortfarande kanske är lite 
otydlig. Socionomers kunskap är ju ganska generell och inte så specifik.	  
	  

En annan (Y3) berättar om att ansvaret delvis ligger på dem:	  
	  
Jag önskar också att kuratorer själva vill beskriva vad man gör. Det är ingen som förstår vad vi gör och det är 
ingen bra löneutveckling här heller. Om de inte förstår vad vi gör, men skriv det då! Varför skriver inte folk? Det 
som inte är skrivet det finns inte. 
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5.3.3 Sammanfattning 

Kuratorerna beskriver att det är den medicinska synen som är rådande på enheten och att man måste 

stå på sig för att det sociala perspektivet ska få ta plats. Kuratorerna belyser vikten av att själv 

avgränsa och synliggöra sin roll. Delvis för att underlätta samarbetet och minska avståndet mellan 

yrkesgrupperna på arbetsplatsen, men även för att kunna avgränsa sitt arbete så att de själva inte blir 

överbelamrade med jobb. De menar också att de själva och kuratorer i allmänhet måste bli bättre på att 

synliggöra sitt arbete och sina arbetsuppgifter för att kunna visa på vad det tillför i organisationen. 	  

5.3.4 Resultatet i relation till tidigare forskning  

I resultat framkommer hur kuratorernas bild av hur deras roll ser ut eller ska se ut, överensstämmer väl 

med det Gregorian (2005) beskriver som viktiga delar när det kommer till att företräda det sociala 

arbetet och bli en framgångsrik socialarbetare. Det vill säga att de betonar vikten av att samarbeta, 

utvidga sina nätverk samt synliggöra och avgränsa sin roll. Att bli bättre på att synliggöra och 

avgränsa sin roll samt samarbeta med andra professioner är även något som poängteras i McMichaels 

(2000) studie. Där framkommer även att den status det sociala arbetet har går att koppla till enskilda 

socialarbetare snarare än till det sociala arbetet som helhet. Det är något som kan liknas vid det 

kuratorerna i denna undersökning talar om när det säger att de själva känner sig uppskattade men att 

uppfattar att det finns en bristande respekt för det sociala arbetet som disciplin.  

Denna undersökning kan inte svara på hur väl medvetna kuratorerna är om de maktkällor Berger 

(1991) menar att socialarbetare behöver kunna identifiera för att påverka det sociala arbetets plats 

inom hälso- och sjukvård. Dock visar resultatet på att kuratorerna på olika sätt använder sig av makt 

genom inflytande, att det arbetar med att positionera sig, samt att det inom yrkesgruppen förs 

resonemang kring hur man ska kunna påverka det sociala arbetets status. Vi kan utifrån denna 

undersökning resultat inte med säkerhet svara på om kuratorerna medvetet utmanar den traditionella 

bild som Silverman (2008) menar att socialarbetare generellt brukar förmedla. Resultatet visar dock att 

kuratorerna väljer att betona sin systemteoretiska kunskapsbas och att det anser att det är viktigt att det 

själva lyfter fram hur deras arbete är av vikt för organisationen.  

5.3.5 Analys ur ett professionsperspektiv 

När det kommer till vikten av att ta plats framkommer en tydlig problematik kring kuratorernas 

yrkesroll. Det finns brister när det kommer till övriga professioners kunskaper om, och tilltro till 

betydelsen av kuratorernas arbete. Att det sociala arbetet har lägre status och att kuratorerna måste 

arbeta för att sätta upp gränser gentemot övrig personal påverkar deras position. Något som 

framkommer när övriga yrkesgrupper försöker lämpa över arbetsuppgifter, som inte rör socialt arbete, 
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på kuratorerna. I och med att kuratorernas arbete skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser blir det även 

svårt för kuratorerna att skapa en enhetlig bild av professionen. Detta märks tillexempel när det 

kommer till stödsamtal med patienterna, något som kuratorerna ansvarar för i mån av tid. Istället för 

att utgå ifrån den profession som är mest lämpad, blir stödsamtalen en prioriteringsfråga och en 

uppgift som överlappar mellan de olika yrkesgrupperna.  

5.3.6 Analys ur ett maktperspektiv 

Även när kuratorerna beskriver vikten av att behålla ett socialt perspektiv i den medicinskt rådande 

miljön, tolkar vi det som ett uttryck för personlig makt. Egenskapen att genom verbal förmåga och 

stark personlighet kunna driva igenom det sociala arbetet verkar vara en egenskap som är gemensam 

för samtliga kuratorer i denna studie. Detta synliggörs exempelvis när de beskriver det som deras 

ansvar att uppmärksamma sitt arbete och värna om det sociala perspektivet. Att, som en av kuratorerna 

gjorde, bjuda in övrig personal och visa på sin expertis kan ses som en handling där makt genom 

information och kompetens kommer till uttryck. Detta bidrog i sin tur till att personalen, när de bättre 

visste vad kuratorn gjorde, lättare kunde komma och rådfråga kuratorn. Detta ledde även till att övrig 

personal inte var lika misstänksamma och kritiska mot det sociala arbetet.  På detta sätt ser man att 

avgränsning gentemot övriga yrkesgrupper, som vi tolkar som en form av informations- och 

kompetensmakt, underlättar kuratorns arbete. Ju tydligare deras expertis och kompetens är desto lättare 

blir det för dem att hävda sig gentemot övrig personal på enheten. Detta gör att det blir svårare att 

använda kuratorn som någon man kan lämpa över arbetsuppgifter på, som ingen annan orkar göra. 

Kuratorerna beskriver vikten av att föra en öppen dialog kring vad som en kurator gör och inte gör, 

när andra yrkesgrupper, såsom läkare, kommer med förslag på vad kuratorn ska göra. Detta kan tolkas 

som ett sätt där makt genom information återigen framträder i det de berättar. När kuratorerna pratar 

om deras eget ansvar i att synliggöra sin yrkesroll ser vi det som en form av personlig makt; att via 

egen personlig förmåga kunna förmedla visioner, ett ansvar man själv tar på sig och en form av makt 

som kommer till uttryck som är oberoende av andra maktkällor. Att det finns en krock mellan 

kuratorns sociala perspektiv och sjukvårdens medicinska framgår även av materialet, och det tolkar vi 

som ett uttryck för makt genom position, men att det i detta exempel blir det medicinska synsättet som 

vinner genomslag, då dess position står högre än kuratorernas. 	  

5.4 Kuratorns status 

Nedan presenteras det material där kuratorerna beskriver hur kuratorns yrkesroll ser ut. Det som 

framkommer är att de önskar fler kuratorer i sjukvården, bättre stöd som lämpar sig specifikt för dem, 

yrkesutveckling/fortbildning och legitimation.	  
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5.4.1 Fler socionomer till psykiatrin 

Samtliga kuratorer beskriver under intervjuerna vikten av deras arbete inom den slutenpsykiatriska 

vården och att deras specifika yrkeskompetens är nödvändig för att kunna utföra ett gott arbete. De 

menar att den bredd de har fått både genom utbildning och i vissa fall yrkeserfarenhet inte kan ersättas 

av någon annan yrkesgrupp. Man måste ha kunskap om hur olika samhällsaktörer fungerar, vart man 

kan vända sig och vad patienterna har rätt till. En av kuratorerna (Y3) liknar socionomens kunskap vid 

ett samhällsparaply:	  ”Vi socionomer vet hur samhället fungerar, vi kan hela den juridiska lagstiftningsbiten, vi 

har samtalsmetodiken med oss, den teoretiska biten om att människan är en del av ett sammanhang, vi har det 

vetenskapliga i oss”.	  Hon (Y3) menar att man borde se på kuratorerna som socialpsykiatriska 

specialister. Kuratorerna säger att de tillför ytterligare en dimension med det sociala perspektivet och 

att det är en grundläggande del i patienternas tillfrisknande. De säger också att de bidrar med ett 

långsiktigt tänk som ofta saknas inom vården. En viktig del i deras arbete är med andra ord att bygga 

upp sociala nätverk runt patienten för att den ska få de förutsättningar som behövs för klara sig efter 

sjukhusvistelsen. Som socionom har man även förmågan att se till patientens hela livssituation och ta 

hänsyn till den oro och stress som sociala problem kan medföra. En av kuratorerna (Y4) berättar:	  
	  
Ingen av de i huset där jag jobbar, mer än jag, hade läst socialtjänstlagen och det är ju utifrån socialtjänstlagen vi 
ska samarbeta många gånger. Så behandlare, mentalskötare och sjuksköterskor kan ju veta väldigt mycket om 
sjukdomar, men inte vart patienten ska vända sig för att komma ifrån slutenvården. Det har flera gånger varit 
anledningen till att de inte kommer härifrån, för att de inte fått rätt hjälp eller rätt insats.	  
	  

Kuratorer beskriver att deras arbete i det stora hela är ett ensamarbete. Även om kuratorerna generellt 

säger att de är nöjda med sitt arbete så talar alla om hur de blir tvungna att prioritera och prioritera bort 

olika saker på grund av att tiden inte räcker till. De flesta önskar en kollega så att man kan dela på 

ansvaret, stötta varandra och utbyta idéer. En kurator (Y1) säger:	  ”Jag skulle vilja ha mer kontakt med 

patienterna och det tror jag att jag skulle kunna få om jag bara hade en avdelning istället för två. Att jag då 

skulle kunna vara mer ute på golvet”.	  Kuratorerna menar även att den psykiatriska vården skulle behöva 

få in fler kuratorer för att bidra med det sociala perspektivet. Att det skulle göra att fler patienter fick 

möjlighet att träffa en kurator samtidigt som det skulle ge det sociala arbetet mer substans. Flera 

kuratorer (Y1, Y3, Y4, Y5) säger att den övriga personalen skulle behöva få utbildning i hur det 

sociala arbetet fungerar för att man ska kunna tillgodose patienternas behov. En av kuratorerna (Y4) 

berättar:	  
	  
Jag tänker att de som fått den svåra uppgiften att vara behandlingsansvarig, de ska ha kompetens för det också. 
Då måste man ge dem mer utbildning eller mer stöd. Det är en för svår uppgift, tycker jag, att man på 
slutenvården där man vårdar så sjuka, har den arbetsuppgiften, för då behöver man ha läst lite mer. 
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5.4.2 Stöd, utveckling och legitimation 

Samtliga uttrycker att det finns brister när det kommer till stödet på arbetsplatsen och att de skulle 

vilja ha yrkesspecifik handledning. Även om alla får närvara vid den handledning som finns på 

respektive arbetsplats menar kuratorerna att deras arbete skiljer sig så pass mycket från de andra 

yrkesgrupperna att det inte alltid känns relevant att gå dit. Flera (Y1, Y3, Y4, Y5) säger också att de 

önskar också att det fanns en chefskurator istället för att de, som nu, är anställda under 

chefssjuksköterskan. Ett stöd några av kuratorerna (Y1, Y4, Y5) säger att de får är från 

kuratorsträffarna, där merparten av kuratorerna ses vid en avsatt tid varje månad medan de andra 

verkar träffas mer sporadiskt. Något annat som framkommer är att det finns önskemål kring att man 

hade fått läsa mer om psykiatri och sjukvård under utbildningen och att det i dagsläget skulle finnas 

fler möjligheter för dem till fortbildning och specialisering. En kurator (Y5) säger:	  

	  
En chefskurator tycker jag behövs, en sjuksköterska har inte koll på mina arbetsuppgifter, det säger hon själv; 
”jag vet inte vad du gör”. En chefskurator, yrkesspecifik handledning fler möjligheter till vidareutbildning skulle 
vara bra.	  
	  

De menar att de höga kraven på kuratorer gör att man måste ha en bred kompetens samt att man 

behöver ges möjligheter att utvecklas. Flera talar även om att de önskar att man utfärdar en 

legitimering för kuratorer (Y2, Y3, Y4, Y5) då de tror att det kommer bidra till att yrket får en högre 

status, mycket eftersom de arbetar med andra yrkesgrupper som har legitimation. En kurator (5) säger:	  
	  
Och legitimering! Ja tack! Det har dröjt väldigt lång tid och det tycker jag verkligen är på sin plats också för att 
ge yrket mer stuns, det tas inte riktigt på allvar alla gånger och jag upplever inte att det är ett lågstatusyrke och 
att man måste vara chef för att ha en bra status. För hur kan det inte vara hög status att hjälpa andra människor, 
tänker jag.	  

5.4.3  Sammanfattning 

Kuratorerna betonar hur deras specifika kompetens är en viktig tillgång inom den psykiatriska vården. 

Samt att det inte finns någon annan yrkesgrupp som är kvalificerad nog att utföra deras arbete. De 

sociala aspekterna är viktiga delar för att patienterna ska kunna tillfriskna och fortsätta må bra. Det 

skulle därför behövas mer social kompetens hos den övriga personalen och fler socionomer inom 

vården. Det framkommer att kuratorsarbetet är ett ensamarbete. De flesta önskar sig en kollega dels 

för att ha någon att samarbeta med men även för att få tiden att räcka till, samt att man skulle vara 

anställd under en chefskurator istället för en chefssjuksköterska. De önskar även stöd genom 

yrkesspecifik handledning och möjlighet till vidareutbildning och att man utfärdar en legitimation för 

kuratorer.  	  
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5.4.4 Resultatet i relation till tidigare forskning 

Kuratorernas beskrivning av den egna yrkesgruppens kompetens och expertis kan ses som positiv då 

tilltron till det egna värdet är en annan faktor som Gregorian (2005) tar upp som en viktig del i att 

kunna påverka det sociala arbetets utrymme inom vården. Tillskillnad från McMichaels (2000) studie 

visar denna undersökning på att kuratorerna är angelägna om att få möjlighet att vidareutbilda sig. 

Kuratorerna säger explicit att de önskar yrkesspecifik handledning, möjligheter att vidareutbilda sig 

och en chefskurator. Detta är även något som framkommer i Ekdahl & Gullbacksen (1991) 

forskningscirkel och som beskrivs som viktiga delar när det kommer till kuratorernas möjligheter att 

stärka det psykosociala perspektivet inom vården. Utöver detta stämmer även den bild Lundström & 

Sunesson (2009) förmedlar angående kuratorers önskan om att införa legitimation väl överens med 

denna undersökning. Det kan förstås som ännu ett försök att öka yrkets status och ytterligare 

synliggöra och särskilja yrkesgruppen kompetens.  

5.4.5 Analys ur ett professionsperspektiv  

Kuratorerna återkommer till att den specifika kompetensen är avgörande för att de ska kunna utföra 

sitt jobb. Det poängterar hur bredden i den vetenskapliga kunskapsbasen är viktig för att kunna ta ett 

helhetsgrepp om patienternas situation och tillföra nya perspektiv. Kuratorerna uttrycker att det finns 

ett behov av socionomkollegor för att de ska kunna stärka professionen. Deras möjligheter att fatta 

självständiga beslut och möta sina klienters behov begränsas av att deras tid inte räcker till. Genom att 

de är en underrepresenterad yrkesgrupp blir de tvingade att lämpa över delar av sitt arbete på den 

övriga personalen. Detta innebär att kuratorerna, oavsett om de vill det eller ej, inte kan sätta sina 

patienter i främsta rummet. Detta tyder även på att det finns ett bristande förtroende hos allmänheten 

när det kommer till vad kuratorerna tillför inom den heldygnspsykiatriska vården. Kuratorernas 

önskan om legitimation skulle kunna underlätta deras möjligheter att avgränsa och få ensamrätt till sitt 

arbete, samt öka yrkets status. För läkare och sjuksköterskor innebär det tillexempel att de har vissa 

patientrelaterade befogenheter och krav knutna till sin legitimation. För att kunna uppfylla dessa måste 

en viss personaltäthet inom dessa yrkesgrupper säkerställas, något som inte är lika tydligt när det 

kommer till kuratorerna.  

5.4.6 Analys ur ett maktperspektiv 

När kuratorerna beskriver vikten av deras yrkesspecifika kompetens och hur den underlättar arbetet 

tolkar vi det som ett uttryck för makt genom information och kompetens. Denna typ av makt visar sig 

även när kuratorerna talar om att deras kunskaper om hur sociala faktorer spelar in i patienternas 

tillfrisknande påverkar sjukhusvistelsen och utskrivning. 
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6. Slutsatser 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilken plats det sociala arbetet har inom den psykiatriska 

heldygnsvården. Resultatet visar att och det sociala arbetet har en begränsad plats och att det till stor 

del är knutet till kuratorernas position och deras förmåga att integrera det sociala perspektivet. I detta 

avsnitt kommer det därför att redogöras för hur resultat knyter an till frågeställningarna och tidigare 

forskning. 	  

6.1 Kuratorns arbete 

Kuratorns huvuduppgifter är att hjälpa patienterna att ordna upp deras sociala situation. För att få 

inblick i detta deltar kuratorn i olika möten på enheten samt träffar patienter med behov. Kuratorn är 

den person som sköter kontakten med andra myndigheter och instanser. Kuratorerna har även samtal 

med patienterna i stöttande eller motiverande syfte. Utöver detta har kuratorer ett antal uppgifter som 

är knutna till respektive arbetsplats. I denna undersökning framkommer även att kuratorerna lägger 

särskild vikt vid att på olika sätt ta hänsyn till patienternas sociala sammanhang genom att se till 

patienternas rättigheter, det salutogena perspektivet och att arbeta för att sätta barnen i fokus. 	  

6.2 Kuratorernas möjligheter att integrera det sociala perspektivet 

I resultatet framkommer det att kuratorerna upplever både möjligheter och begränsningar när det 

handlar om att integrera det sociala perspektivet inom den psykiatriska heldygnsvården. I analysen har 

en djupare förståelse av kuratorns möjligheter att integrera det sociala arbetet uppnåtts med hjälp av 

begrepp hämtade från teorier om profession och makt.               

 Ur ett professionsperspektiv har det framkommit att kuratorernas arbete påverkas av en rad olika 

faktorer. Kuratorerna har tillskillnad från de medicinska professionerna inga specifika befogenheter 

knutna till sin arbetsroll. Det saknar även legitimation, något som är viktigt för att avgränsa arbetet 

och ge yrket auktoritet. Den hierarkiska miljön och läkarnas överordnade position begränsar 

kuratorernas möjligheter att fatta autonoma beslut. Det saknas enhetliga och tydliga direktiv kring 

kuratorernas arbete. Att kuratorerna dessutom är en underrepresenterad yrkesgrupp tyder på att det 

allmänt finns en bristande tilltro till, och respekt inför det sociala arbetet och dess vetenskapliga 

kunskapsbas. På arbetsplatsen har kuratorerna dock vunnit förtroende angående sin systemteoretiska 

kunskapsbas även om övriga yrkesgrupper generellt saknar kunskap om det arbete kuratorerna utför. 

Undersökningen visar även att det finns en stark etisk kod som håller samman kuratorerna då samtliga 

betonar vikten av att tillvara ta patienternas sociala rättigheter, se till det salutogena perspektivet och 

att sätta barnen i fokus.                       
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 Utifrån maktperspektivet har det framkommit att kuratorerna på olika sätt arbetar för att påverka 

sin position och det sociala arbetet plats. Genom information och kompetens arbetar kuratorerna för att 

synliggöra det sociala perspektivet. De bjuder in, lär upp och finns tillgängliga för den övriga 

personalen när det finns frågetecken kring det sociala arbetet. Genom att ha tillträde till och delta vid 

olika möten arbetar kuratorerna för att patientens sociala behov ska inkluderas. Kuratorernas kunskap 

om de olika samhällsaktörerna och deras kontinuerliga samverkan med andra instanser gör att de 

bygger upp både allianser och nätverk. Den personliga makten kommer till uttryck genom att 

kuratorerna skapar goda relationer till läkare, personal på enheten och inom andra instanser. Det får 

därigenom större möjlighet att påverka olika beslut. Kuratorernas position är i sig inte knuten till 

någon legitim makt. Dock visar denna undersökning att kuratorerna, genom att använda de andra 

maktkällorna, kan påverka vilken plats och roll både de själva och det sociala arbetet får inom den 

psykiatriska heldygnsvården. 

6.3 Resultatet i relation till tidigare forskning 

   Kuratorns arbetsuppgifter inom den psykiatriska heldygnsvården stämmer till stor del överens med 

vad forskning säger om kuratorers arbete inom hälso- och sjukvård (Lalos et al., 2014; Davidsson, 

1991). Dock visar denna undersökning till skillnad ifrån Olsson (1999) och Sjöström (2013) inte några 

tecken på att kuratorns arbete inom den psykiatriska heldygnsvården skulle, på samma sätt som inom 

hälso- och sjukvård och övrig psykiatri, ha flyttat fokus från att samordna de sociala resurserna till att 

arbeta mer terapeutiskt.  

Både Ekdahl & Gullbacksen (1991) och Lundström & Sunesson (2009) har tidigare lyft fram att 

kuratorers arbete påverkas av att det saknar yrkeslegitimering och är en underrepresenterad 

yrkesgrupp. Det är även något som denna undersökning tyder på. En annan del är att det finns en brist 

när det kommer till allmänhetens förtroende i och med att kuratorerna upplever att det finns en 

otydlighet kring deras roll och att de lyfter fram vikten av att synliggöra sitt arbete. Den hierarkiska 

sjukhusmiljön kan ses som ett uttryck för att de yrkesgrupper kuratorn arbetar med är starkare och mer 

respekterade professioner. Det är något som bland annat Davidsson (1991) och Gregorian (2005) 

menar påverkar både kuratorernas position och det sociala arbetets plats.  

Resultat och analys stämmer även väl överens med både Bergers (1990) och Gregorians (2005) 

forskning angående vad kuratorer själva kan göra för att påverka sin position. Bland annat när det 

kommer till att kuratorernas möjligheter att integrera det sociala perspektivet påverkas av deras 

förmåga att skapa relationer med övriga yrkesgrupper, få till fungerande samarbeten, göra sin röst 

hörd och synliggöra sitt arbete. 
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7. Diskussion 
	  
Det som denna studie visar är att det sociala arbetet har en begränsad plats inom den psykiatriska 

heldygnsvården. Utifrån professionsteorin har de framkommit att kuratorsyrket har en svagare 

ställning sett till övriga professioner inom den heldygnspsykiatriska vården. Det har tillskillnad från de 

medicinska professionerna inga befogenheter knutna till sin arbetsroll. Det finns bristande kunskaper 

om kuratorernas vetenskapliga kunskapsbas och kuratorerna saknar tydliga, enhetliga och avgränsade 

direktiv. Med hjälp av maktteorin har det framkommit att kuratorernas roll är avgörande när det 

kommer till vilken plats det sociala arbetet får inom den psykiatriska heldygnsvården. Genom att 

kuratorerna arbetar för att synliggöra sin kompetens, samarbeta och samverka både inom och utanför 

den egna verksamheten samt informera övrig personal om det sociala arbetet kan kuratorerna påverka 

hur det sociala arbetet integreras i verksamheten.  

7.1 Samband och implikationer 

Nedan kommer vi med utgångspunkt i vår undersökning att diskutera vilka samband och implikationer 

vi kan se gällande det sociala arbetets plats, kuratorernas roll och patienternas sociala situation inom 

den psykiatriska heldygnsvården.  

Problemen som yrkesgruppen har med att hävda den egna professionen är en bidragande faktor till att 

det är svårt att synliggöra det sociala arbetet i den medicinska arbetsmiljön. En miljö där andra starka 

professioner som har lättare att lyfta fram vikten av deras arbete verkar. Svårigheterna kring att 

synliggöra arbetet talar för att det finns behov av någon form av organisering kring och mellan 

kuratorerna. Att stöd och organisering är en viktig del när det kommer till att stärka kuratorernas roll 

och synliggöra deras kompetens lyftes redan i Ekdahl & Gullbacksen rapport från 1991. Detta gör att 

vi återkommer till, liksom kuratorerna själva poängterat, behovet av fler socionomer till den 

psykiatriska vården. Något som i sin tur skulle kunna förändra de organisatoriska förutsättningarna 

och få till en bättre samverkan både inom och utanför den egna organisationen. Vi tror precis som 

Silverman (2008) att det är nödvändigt att socialarbetare börjar ta plats och positionera sig inom 

organisationer för att kunna påverka hur verksamheter ska bedrivas. Som det ser ut nu har läkarna en 

chefsöverläkare och avdelningspersonalen en chef sjuksköterska. Kuratorerna å andra sidan får dela 

sin chef med avdelningspersonalen istället för att ha en chefskurator. Vi tror att kuratorernas yrkesroll 

skulle stärkas om de fick socialt utbildade chefer och kollegor. Kuratorerna kan då hjälpas åt att föra 

en dialog på arbetsplatsen och synliggöra det sociala arbetet. Vi tror att pressen på att kuratorerna 

själva ska ha ansvar över, och argumentera för vikten av det sociala arbetet kommer att skapa en trött 

och utbränd yrkesgrupp. Att ständigt behöva motivera sitt arbete kan även komma att påverka hur 
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kuratorerna väljer att arbeta. Det finns en risk att enskilda kuratorer långsiktigt inte orkar stå upp för 

det sociala perspektivet. Något som i sin tur skulle kunna innebära att arbetet får en mer medicinsk 

inriktning och att patienternas sociala situation lämnas därhän.             

 Ett annat problem är att kuratorerna saknar enhetliga, tydliga och avgränsade direktiv. Vi anser att 

de behövs befogenheter och specifika arbetsuppgifter knutna till kuratorernas roll för att de ska kunna 

säkerställa det sociala arbetets plats. Det ska givetvis finnas utrymme för flexibilitet utifrån klienters 

individuella behov men i grunden bör arbetet vara detsamma. Vår studie talar för att kuratorerna inom 

den heldygnspsykiatriska vården redan arbetar på liknande sätt. De betonar att deras vetenskapliga 

kunskapsbas är nödvändig för den helhetssyn som särskiljer deras arbete från de medicinska 

professionerna. Genom att specificera vilken hänsyn som ska tas till patienternas sociala situation blir 

det möjligt att se vad som är en rimlig arbetsbörda för en kurator. Det skulle även underlätta för 

synliggörandet av arbetet. Något som vi tror är avgörande för att kuratorerna ska kunna skapa ett 

förtroende hos allmänheten och vinna respekt bland övriga professioner.        

 Utifrån ett etiskt perspektiv anser vi att denna studie tyder på att det finns tydliga brister angående 

vilken hänsyn man tar till patienternas sociala situation inom den psykiatriska heldygnsvården. Det 

framkommer bland annat då kuratorerna berättar att deras tid inte räcker till och att övriga 

yrkesgrupper måste hjälpa till att förmedla kontakten mellan kuratorer och patienter. Vi tycker att det 

är olämpligt att personal som har bristande kunskaper om det sociala arbetet ska bedöma huruvida en 

patient är i behov av socialt stöd. Som kuratorerna påpekar är den sociala situationen ett orosmoment 

som på olika sätt påverkar patienterna. Det människor som vårdas inom heldygnspsykiatrin lider av 

allvarlig psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att patienter återkommer under olika perioder i livet. Om 

en människa under en period är oförmögen att ta hand om sig själv är det inte svårt att föreställa sig att 

det kan uppstå en viss problematik när det kommer till att jobba, sköta sitt hem, betala sina räkningar 

och ta hand om sin familj. Det är heller inte svårt att föreställa sig att en social kris, eller att socialt 

utanförskap kan leda till att en person börjar må psykiskt dåligt. Psykisk ohälsa är därför inte ett 

avgränsat fenomen utan något som påverkar, och påverkas av en rad faktorer. Vi tror inte att kuratorer 

inom den psykiatriska heldygnsvården kommer att kunna lösa alla sociala problem som patienterna 

har. Vad vi istället vill belysa är hur viktigt det är att det finns utbildad personal som har kunskap om 

såväl praktiska frågor som barnens perspektiv. Vi tror, liksom kuratorerna själva, att samverkan, 

nätverksarbete och socialt stöd är avgörande för vissa patienters tillfrisknande och fortsatta välmående. 

Det innebär att kuratorer måste finnas tillgängliga för alla patienter och att hjälpen ska grunda sig i 

patienternas önskemål snarare än kuratorers förmåga att prioritera. Det är även viktigt om man ska 

kunna erbjuda patienterna en rättssäker och likvärdig vård. Ur ett patientperspektiv anser vi att det är 

anmärkningsvärt att andra yrkesgrupper inte tar allvarligare på patienternas sociala situation. Det 
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borde ligga i allas intresse att se till att patienterna får bästa möjliga vård. För oss är det självklart att 

det innefattar såväl medicinska och psykologiska som sociala aspekter.          

 Denna studie visar på är att kuratorernas arbete och möjligheter att integrera det sociala arbetet 

samt hävda sin profession gentemot andra yrkesgrupper på arbetsplatsen begränsas av en rad olika 

faktorer. Bland annat av att det finns en kunskapsbrist om vad kuratorer gör, att det har en otydlig roll, 

vaga ansvarsområden och det finns vissa svårigheter kring samarbete. Trots dessa svårigheter visar vår 

undersökning att det finns strategier som kuratorerna kan använda sig av för att synliggöra det sociala 

perspektivet och integrera det sociala arbetet i den medicinska miljön. Vi vill slutligen lyfta fram fyra 

områden som denna undersökning visat gynnar kuratorers status och etablerande av den egna 

professionen på arbetsplatsen. De områden som kuratorer alltså bör, i den mån det är möjligt, lägga 

fokus på är att ha en tydlig arbetsbeskrivning som övrig personal är införstådd i, vara insatt i hur 

övriga samarbetspartners perspektiv och intressen ser ut, fokusera på att skapa bra samarbeten med 

dessa och att arbeta för att bygga upp ett nätverk av kuratorskollegor. Då dessa resultat stämmer väl 

överens med tidigare forskning kring socialarbetares roll inom sjukhusmiljöer anser vi att dessa 

resultat även är av vikt för dem. Vi tror även att resultaten kan vara angelägna för alla socionomer som 

arbetar för att integrera socialt arbete i en tvärprofessionell miljö. Denna uppsats, där 

psykiatrikuratorernas upplevelser och möjligheter att integrera det sociala perspektivet har undersökts, 

blir därmed ett exempel på vilka faktorer som spelar in när en profession söker legitimitet och 

existens-berättigande i den tvärprofessionella arbetsmiljön. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Denna undersökning visar på flera sätt vikten av att synliggöra kuratorernas roll, inte minst när det 

kommer till att tillvarata patienternas rättigheter och det arbete kuratorerna bidrar med. Den måste 

dock förstås som ett litet, men viktigt komplement till den bristfälliga forskning som vi menar finns på 

området.	  Då den psykiatriska heldygnsvården i allmänhet är ett outforskat område, och kuratorns 

arbete i synnerhet, finns stora möjligheter till vidare forskning inom detta område. Det skulle vara 

intressant att närmre undersöka betydelsen av kuratorns arbete med patienternas sociala problematik 

inom psykiatrisk heldygnsvård, samt hur detta arbete påverkar vårdtider och patientens upplevelser av 

sjukhusvistelsen. Förslag till fortsatta studier skulle även kunna vara att mer ingående inrikta 

forskningen på vilken hänsyn som tas till det sociala perspektivet på enheten, exempelvis i 

vårdplaneringar och andra mötesformer. Det vore även intressant att se hur det sociala arbetet har 

påverkas av organisatoriska förändringar inom den psykiatriska heldygnsvården, men även att jämföra 

psykiatrikuratorers arbetssituation med exempelvis skolkuratorers. Ytterligare en intressant ingång 

vore att närmre undersöka hälso- och sjukvårdslagens relation till socialtjänstlagen ur ett 
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patientperspektiv. 
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Bilaga 2 

 	  
Samtalsunderlag	  
 	  
Kuratorsyrket	  

-       Hur ser arbetet ut.	  
-       Vad är/är inte socialt arbete	  
-       Stöd på arbetsplatsen	  
-       Vilken roll har kuratorn	  
-       Hur prioriteras kuratorns intressen i organisationen	  
-       Inflytande över egen arbetssituation och på enheten	  
 	  
Arbetsuppgifter	  

-       Huvudsakliga arbetsuppgifter	  
-       Hur ser en vanlig dag ut	  
-       Hur planeras arbetstiden, och varför	  
-       Finns arbetsuppgifter som någon annan yrkesgrupp skulle kunna utföra	  
 	  
Patienter	  

-       Hur ser patientarbetet ut	  
-       Har kuratorn möten, samtal	  
-       Möjligheter att påverka patienternas vård och beslut kring patienter	  
-       Kontakt med anhöriga	  
 	  
Övriga Yrkesgrupper	  
-   Hur ser samarbetet ut	  
-   Hur är kuratorns roll i relation till övriga yrkesgrupper	  
-   Hur används kuratorns kompetens	  
 	  
Andra samarbetspartners	  
-   Vilka andra samarbetspartners finns	  
-   Hur ser kontakten ut	  
-   Vilken roll har kuratorn i kontakten med dessa	  
 	  
Utopi	  
-   Hur bör en kurator arbete	  
-   Hur ser ett drömscenario ut	  
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Bilaga 3 

	  

Hur arbetar kuratorer inom slutenpsykiatrin?	  

 	  

 	  

Vi önskar att du vill delta i ovanstående studie. Syftet med studien är att ta reda på mer om hur 
kuratorer själva ser på och upplever sitt arbete inom slutenpsykiatrin. Resultat av studien kommer att 
ingå i en c-uppsats för socionomprogrammet på Ersta Sköndal Högskola.	  
 	  
Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter och kommer att genomföras av Stephanie Vukmanic och 
Manda Dahlberg.	  
 	  
Med din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun på band. Inspelningen kommer att förvaras på våra 
telefoner för att sedan läggas över på en av våra privata datorer så att ingen obehörig kan ta del av 
informationen. Efter att intervjuerna har transkriberats kommer ljudinspelningarna att raderas.	  
 	  
Deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak. Då det finns 
ett begränsat antal kuratorer anställda inom slutenpsykiatrin i Stockholm läns landsting kan vi inte 
med all säkerhet garantera anonymitet men vi kommer vid resultatredovisning inte använda några 
namn eller specifika arbetsplatser. Om vi citerar dig kommer du att få möjlighet att godkänna citatet 
innan vi använder oss av det.	  
 	  
 	  
 	  
Om du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss.	  
 	  
 	  
 	  
Med vänlig hälsning	  
 	  
Stephanie Vukmanic & Manda Dahlberg 	  
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Bilaga 4 

	  

Samtyckesblankett                                                 	  
 	  
 	  
 	  
Jag har tagit del av informationen om ”Hur arbetar kuratorer inom slutenpsykiatrin?”	  
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som 
helst utan att ange någon orsak.	  
Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band.	  
	  
	  
	  
	  
 	  

 	  
	  
          Underskrift av undersökningsperson	  

 	  
 	  
__________________________________	  
     Ort, datum	  
 	  
 	  
__________________________________	  
     Underskrift	  
 	  
 	  
__________________________________	  
     Telefonnummer	  
 	  

 	  
 	  

    Underskrift av student	  
 	  
 	  
__________________________________                                  	  
     Ort, datum	  
 	  
 	  
__________________________________	  
     Underskrift	  
 	  
 	  
__________________________________                 	  
     Telefonnummer	  
 	  

 	  

	  


