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Sammanfattning 
Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur socialarbetare inom psykiatrisk vård 
framställs i forskning avseende status, anspråk och kompetens. Elva vetenskapliga artiklar har 
insamlats med hjälp av systematisk litteratursökning. Dessa har sedan analyserats med hjälp 
av diskursanalys med fokus på konstruerandet av fenomen och sanningsanspråk. Dessutom 
kommer maktaspekter avseende vilka som har status och den legitima kunskapen att använda 
språk, likaså att vara en analytisk utgångspunkt. Studiens slutsatser är att det råder en likartad 
diskurs i forskning kring fenomenet med att socialarbetare inom psykiatriska vården inte 
anses ha status eller få erkännande för sin kompetens. Vidare kan vi konstatera att forskare 
inom socialt arbete som disciplin för denna likartade diskurs på grund av både tidigare och 
aktuella socialpolitiska kontexter. Forskare står högt upp i en hierarkisk statusordning samt 
har legitim kunskap vilket ger dem möjligheten att konstruera sanningar i texter. Studien visar 
därmed vikten av att analysera forskning inom socialt arbete genom diskursanalys för att 
socialt arbete som akademisk disciplin ska kunna utvecklas.  
 
Nyckelord: socialt arbete, psykiatrisk vård, forskning, diskursanalys, systematisk 
litteratursökning 
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Abstract 
The aim of this qualitative study is to examine how social workers within mental health care 
are presented within research regarding status, claims and competence. Eleven papers has 
been collected with a systematic literature approach. These papers have been analyzed with 
discourse analysis with the focus on how phenomenom are constructed and the claiming of 
truths. Besides this, aspects of power regarding those who hold the status and legitimate 
knowledge to use a language, will also be an analytic premiss. This study’s conclusions are 
that there is a similar discourse within research regarding the phenomenom that social 
workers within mental health care does not seem to hold status or acknowledgement for their 
competence. We can further state that researchers within social work as an academic 
discipline, produce this similar discourse because of previous and current social and political 
contexts. Researchers are positioned high up in a hierarchy status ranking and hold legitimate 
knowledge which give them the opportunity to construct truth within texts. This study 
therefor shows the importance of a discourse analysis approach within social science, to help 
the academic discipline develop.  
 
Keywords: social work, mental health care, research, discourse analysis, systematic literature 
approach 
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1. Inledning 
Kuratorer inom psykiatrin är en yrkesgrupp vars professionella identitet är omdiskuterad 
avseende ansvarsområde och jurisdiktion. Även om kuratorsgruppen funnits inom psykiatrin 
sedan 50-talet, råder det fortfarande diffusa och delade uppfattningar om yrkesgruppens 
bidrag till psykiatrisk vård. Detta problem är välbeforskat sedan en längre tid tillbaka då bland 
annat Bullington (1991) under tidigt 90-tal undersökte problemet med att kuratorerna inte 
upplevde att de hade någon status inom den psykiatriska öppenvården. Den hierarkiska 
strukturen inom psykiatrin där de medicinska professionerna anses ha bättre kunskap och 
kompetens än kuratorerna, har lett till att kuratorerna känner sig underordnade samt att de 
uppfattar att deras kunskap och infallsvinklar inte värderats. Kuratorernas traditionella 
yrkesuppgifter var tidigare att förse patienter med sociala hjälpmedel och hjälpa till i 
patienters rehabilitering tillbaka till samhället. I jakten på att uppnå samma status som de 
andra professionerna inom psykiatriska vården, har kuratorerna, enligt Bullingotn (1991) 
successivt anammat psykoterapeutiska behandlingsmetoder vilka anses ha högre medicinsk 
status. Dessvärre har detta resulterat i att kuratorerna upplever svårigheter med att kombinera 
sin ursprungskompetens avseende de sociala förklaringsmodellerna, med den nya identiteten 
som en psykoterapeutisk arbetande kurator, vilket i sin tur riskerar att leda till rolldiffussion 
(Bullington, 1991).  
 
I dagens forskarkontext tycks framställandet av kuratorsgruppen inom psykiatrin vara likartad 
den tidigare som Bullington (1991) framförde i början på 90-talet. I Blomqvists (2009) studie 
framkommer att kuratorerna inom psykiatrin successivt frångår arbetet med sociala insatser 
för att istället arbeta mer psykoterapeutiskt som har högre status inom psykiatrin. Ur 
kuratorsperspektivet ansågs det största arbetsrelaterade problemet vara den rådande 
hiererarkin inom psykiatrin där de medicinska professionerna har det överordnade ansvaret då 
de har den medicinska kompetensen medan kuratorernas kompetens ansågs vara underordnad. 
Blomqvist (2009) menar att psykiatrin som organisation formellt sett beaktar samtliga 
infallsvinklar i behandling av patienter, det vill säga att de sociala kontexterna ska involveras 
lika mycket som de medicinska. Detta är också anledningen till att psykiatrin består av 
mångprofessionella arbetslag. Däremot är, understryker Blomqvist (2009), bedrivandet av ett 
mångprofessionellt arbete är problematiskt och komplext och således finns det inget sätt att 
säkerställa att samtliga kompetenser och infallsvinklar nyttjas i arbetet med patienterna.  
 
Framme (2014) menar att det är svårt att definiera kuratorers kunskapsområde inom hälso- 
och sjukvård avseende att arbetet saknar tydliga avgränsningar samt att kuratorsgruppens 
kompetens saknar en entydig teoretisk ram. Som tidigare forskning poängterat (jfr Bullington, 
1991 & Blomqvist, 2009) hade kuratorsgruppen en mer betydande roll under tidigt 1900-tal 
då en socialpsykiatrisk ansats fick genomslag inom psykiatrin där mer samverkan mellan 
sociala instanser prioriterades i syfte att minska inläggningen av patienter. Kuratorernas 
sociala kompetens värderades högt under detta skede och därmed ökade efterfrågan av denna 
yrkesgrupp. Under de senaste 10-20 åren har psykiatrin dock gått tillbaka till att bli allt mer 
medikaliserad vilket har medfört att det sociala perspektivet åsidosatts. Även om kuratorernas 
expertis och arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsen (2014) beskrivs som länken mellan den 
sociala och biologiska modellen samt anses vara sakkunnig om samhällets 
välfärdsorganisationer, har många kuratorer övergått till att beskriva sig själva som en 
behandlande och terapeutisk profession, snarare än att framhäva den sociala kompetensen 
(Framme, 2014). Framme (2014) belyser vidare att införandet av New Public Management 
(NPM) under sena 1900-talet ställde stora krav på socionomer och kuratorer att använda sig 
av evidensbaserade metoder. Kuratorerna inom psykiatrin upplevde även en viss konkurrens 
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med andra professioner om arbetsuppgifter och Framme (2014) poängterar att kuratorerna 
inom psykiatrin hade svårigheter att bevaka ”sitt” arbetsområde efter införandet av NPM. 
Framme (2014) betonar att socionomer inom psykiatrin befinner sig i ett spänningsfält 
avseende att de slits mellan olika värderingar, perspektiv, logiker och lojalitet. Samtidigt som 
yrkesgruppen prioriterar sammanhållningen och samarbetet med arbetslaget, kan bandet med 
den egna yrkesgruppen som socionom anses svagt.   
 
Enligt Socialstyrelsen (2014) är kuratorer inom hälso- och sjukvård den enda profession med 
samhällsvetenskaplig utbildning och arbetsgrund, till skillnad från de övriga professionerna 
inom hälso- och sjukvården vilka samtliga har ett medicinskt fokus. Socialstyrelsen (2014) 
framställer vidare att socialt arbete inom hälso- och sjukvård har en specifik uppgift; 
  

I socialt arbete inom hälso- och sjukvård ingår att vara en brygga mellan det biomedicinska och 
sociala perspektivet. Förutom den socionomspecifika kompetensen är det därför nödvändigt att 
kuratorer har tillräcklig kunskap om och kan orientera sig i begrepp och tänkesätt från den 
biomedicinska traditionen. Dels för att kunna tolka och förstå patienternas situation och 
sammanhang och dels för att kunna samarbeta med andra professioner. Ytterligare ett viktigt 
skäl är att vara trovärdig gentemot patienten och dennes närstående. Det innebär att kuratorn 
behöver ha kunskap om diagnoser och hur olika sjukdomar och behandlingar påverkar 
människors dagliga liv. I kompetensen ingår att bedöma patientens oro och identifiera 
överdriven eller obefogad oro. För att kunna göra det behöver kuratorn förstå innebörden av 
olika sjukdomstillstånd och behandlingar. För att kunna stödja och behandla patienten behöver 
kuratorn ha tillräcklig kunskap om dennes sjukdomstillstånd för att vara trovärdig 

Socialstyrelsen, 2014, s. 24 
  
Kuratorers arbetsuppgifter inom vården innefattar bland annat att arbeta för förändringar i 
patientens sociala miljö för att patientens livssituation ska kunna utvecklas till det bättre. 
Vidare är kuratorns uppgift att informera patienter och vårdpersonal om stödsystem och 
tillgängliga resurser i samhället som kan minska social problematik. Kuratorn ska även 
bevaka att patientens sociala problematik beaktas vid diagnostisering och behandling så att 
problematiken inte fullt ut medikaliseras. Avslutningsvis ska även kuratorn inom hälso- och 
sjukvård medvetandegöra och utbilda de medicinska professionerna om den sociala 
situationens betydelse i den medicinska behandlingen (Socialstyrelsen, 2014). 
  
Socialstyrelsen sammanfattade år 2014 en bedömning av frågan om kuratorernas legitimation, 
som löd att kuratorer verksamma inom hälso- och sjukvård i Sverige bör legitimeras. 
Förslaget framställde att en påbyggnadsutbildning á 30 högskolepoäng till examinerade inom 
socialt arbete införs (Socialstyrelsen, 2014). Först 2017 lyftes förslaget från regeringen att 
kuratorer ska legitimeras från 1a januari 2019. Målsättningen anses kunna skapa en nationellt 
likformig kompetens bland kuratorer samt att kuratorernas kompetens kan anpassas i större 
utsträckning till yrket. Vidare understryker socialminister Annika Strandhäll att 
legitimerandet av kuratorer tydliggör yrkesgruppens centrala roll i arbetet med psykisk ohälsa 
(Socialdepartementet, 2017). 
 
Att kuratorer, eller internationellt benämnt; socialarbetare inom den psykiatriska vården inte 
anses ha tillräckligt hög status kan påverka deras arbetsutförande negativt avseende att deras 
anspråk om lämpliga insatser för patienter inte beaktas eller värderas. Problemet med att 
socialarbetare inom den psykiatriska vården inte anses ha status framställs i stor utsträckning i 
forskning, både i Sverige och utomlands. Forskning om fenomenet återfinns från början av 
90-talet och framställs frekvent även i dag. Detta visar att problemet har funnits under en 
längre tid samt är välbeforskat vilket i sin tur påverkar den samhälleliga uppfattningen om 
fenomenet. Detta visar sig i bland annat att Socialdepartementet (2017) beslutat att genomföra 
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legitimation för kuratorer. Beslutet grundar sig på Socialstyrelsens (2014) bedömning om att 
kuratorer bör legitimeras för att säkerställa yrkesrollens innehåll samt stärka internationella 
förhållanden. Forskning har således stor inverkan på samhällets uppfattning och politiska 
beslutsfattande. Det är därmed ytterst relevant och högaktuellt att undersöka forskartexter 
kring fenomenet med att kuratorer inom den psykiatriska vården saknar status och att det 
påverkar deras arbetsutförande negativt. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att göra en diskursanalys av hur socialarbetarrollen inom den 
psykiatriska vården beskrivs och formuleras i ett urval vetenskapliga artiklar. Frågeställningen 
som kommer att besvaras i studien lyder: 
 

• Hur konstrueras fenomenet med att socialarbetare inte anses ha status för sin 
kompetens inom psykiatrisk vård i forskning? 
 

2.1 Förtydliganden  

Betydelsen av diskurs innebär ett bestämt sätt att tala om och förstå verkligheten eller ett 
specifikt område av världen. 
 
Genomgående i denna studie används benämningen socialarbetare inom den psykiatriska 
vården eftersom detta är den internationella benämningen. Termen “kurator” kommer därmed 
inte att användas.  
 

3. Tidigare forskning 
Följande kunskapsläge kommer att presentera diskursanalyser gjorda på olika texter som 
riktar sig mot socialt arbete. Anledningen är att vi vill motivera vårt syfte och varför vi 
genomför denna studie. Fokus kommer att ligga på hur de olika texterna är uppbyggda samt 
vilka följder det kan tänkas ge. Vi vill även belysa hur de olika diskursanalyserna påvisar hur 
texter kan påverka läsaren emotionellt samt utifrån vilka sociala och kulturella kontexter 
texterna kan analyseras utifrån.  

Ellermann (1998) undersökte under sent 90-tal diskurser i läromedel för socialt arbete och 
menar att den mest dominanta diskursen som rådde då var den humanistiska, vilket inte gav 
utrymme för alternativa beskrivningar som exempelvis den feministiska. Ellermann (1998) 
fokuserade främst på dominansen och maktaspekten i texterna som hon analyserade. Genom 
att belysa dessa aspekter, argumenterade Ellermann (1998), får detta oss att kritiskt läsa de 
texter vi förses med och förstå att sanningar inte behöver vara absoluta. Hon understryker 
vidare vikten av att kritiskt reflektera över vem som står bakom framställandet av texten i 
fråga, eftersom detta spelar stor roll utifrån makt- och statusaspekterna som beaktas ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv. Ellermann (1998) poängterar att detta är speciellt viktigt att 
beakta för studenter inom socialt arbete. Hon menar att det bör finnas möjlighet för studenter 
att kritiskt reflektera över hur texterna som de läser inom sin utbildning påverkar dem och 
deras förståelse av sin kommande yrkesroll.  
 
I Wards (2009) diskursiva analys av material som bland annat läroböcker för socialarbetare 
och socialarbetarstudenter, framkommer att det är först i relation och interaktion med andra 
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människor som social exkludering kan ske av människor som inte anses uppfylla 
samhällsnormen. Social exkludering kan ske i form av uteslutning, stigmatisering och 
stämpling. Ward (2009) lyfter fram att dessa typer av beskrivningar återfinns i material för 
socialarbetare för att belysa vikten av bemötande. Texterna spelar därmed främst an på 
emotionella aspekter eftersom läsaren förväntas sympatisera med de stigmatiserade och 
stämplade människorna. I Wards (2009) diskursanalys framkommer vidare att texterna ofta 
uppmuntrar socialt arbete som ett väsen med hög potential att utmana negativ stereotypisering 
och påverka den samhälleliga uppfattningen. Socialarbetarna förväntas ha ett moraliskt 
resonemang och undersöka de underliggande faktorerna till stigmatisering och 
marginalisering, vilket Ward (2009) menar visar på att läsaren involveras emotionellt snarare 
än på ett teoretiskt plan.  
 
Fahlgren och Sawyer (2009) har undersökt en bok om socialt arbete genom diskursanalys. 
Deras främsta slutsats är att kurslitteraturen framkallar emotionella aspekter genom att 
använda sig av ett språk som direkt riktar sig till läsaren, exempelvis att uppmana läsaren att 
på egen hand undersöka och tänka kring socialt arbete. De lyfter fram en mening som lyder; 
”jag uppmuntrar dig, läsaren, att fortsätta tänka och undersöka socialt arbete på egen hand” 
(Fahlgren & Sawyer, 2009, s. 544). Det handlar om de diskursanalytiska byggstenarna, det 
vill säga hur texten är uppbyggd, vad den gör samt vilka följder den kan tänkas ge för läsaren. 
En annan aspekt som forskarna lyfter fram genom sin diskursanalys, är att boken behandlar 
aspekter av genus, etnicitet och kultur. Fahlgren och Sawyer (2009) belyser hur forskarna 
bakom denna bok konstruerar dessa aspekter som något samhälleligt och som något 
studenterna kommer att stöta på i sin kommande yrkesroll som socialarbetare. Fahlgren och 
Sawyer (2009) understryker att forskare som framställer textböcker för socialt arbete som 
disciplin, har makt att konstruera sanningar och att hierarkiska ordningar där forskare anses 
stå högt upp spelar in. Fahlgren och Sawyer (2009) menar att det är av stor vikt att dessa 
aspekter diskuteras och att man reflekterar kring för hur de påverkar studenterna inom socialt 
arbete. Detta stycke som framställer Fahlgren och Sawyers (2009) diskursanalys kommer att 
användas som belägg för vår analys senare i denna studie.  
 
Garrity (2010) argumenterar i sin vetenskapliga artikel att diskursanalys av främst texter om 
socialt arbete är viktigt för arbetets framtid. Hon menar att främst det arkeologiska 
angreppssättet, som är ett analysverktyg inom diskursanalys, hjälper till att forma 
metodologiska grunder som kan vara av stor vikt för socialt arbete avseende dess 
forskningsdisciplin. Garrity (2010) menar att ett arkeologiskt angreppssätt i analyserandet av 
texter tillämpade för socialt arbete, bidrar till ifrågasättandet av kunskap som anses självklar 
eftersom metoden fokuserar på hur kunskap kommit till samt hur den förändrats. Garrity 
(2010) understryker vikten av att tillämpa diskursteori i forskning om socialt arbete för att 
öppna upp möjligheten att hitta alternativa undersökningssätt samt framförallt att förstå 
forskningens ursprung och vad dess kunskap grundar sig i. Hon menar att en diskursanalytisk 
ansats med ett ständigt kritiskt reflekterande över texter samt vad de gör, gör socialt arbete 
som praktik och forskningsdisciplin mer levande.   
 
Krumer-Nevo et al., (2011) har gjort en diskursanalys av 75 stycken olika arbetsbeskrivningar 
för socialt arbete avseende fattigdom. Forskarna kom fram till att det råder en så kallad 
textuell tystad i diskurserna i dessa dokument då fattigdom sällan omnämns som ett socialt 
problem. Istället kan det urskiljas i dessa texter att det råder en konservativ syn på fattigdom i 
dagens samhälle (i Israel där studien är gjord), då fattigdom framställs som ett individuellt 
problem snarare än ett samhälleligt. Krumer-Nevo et al., (2011) menar att belysandet av dessa 
texters diskurser bidrar till förståelsen för att fattigdom sällan omnämns och således blir till ett 
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marginaliserat och icke-konceptuellt problem i en israelisk samhällelig kontext. Eftersom 
dessa typer av dokument väger tungt i socialarbetares förståelse för sin yrkesroll och arbetets 
utförande, är det av stor vikt att texterna i arbetsbeskrivningarna ses över och om-designas.  
 
Heitmann (2017) gjorde år 2017 en diskursanalys av 50 stycken vetenskapliga artiklar vilka 
berörde socialt arbete. I hans studie framkom att den generella uppfattningen om socialt 
arbete präglas av kollektiva och strukturalistiska perspektiv. I Heitmanns (2017) diskursiva 
analys upptäcktes att majoriteten av de studerade forskningsstudierna underströk att 
socialarbetares lojalitet bör ligga hos de utsatta människorna i samhället, samt att 
socialarbetarna bör influera och försöka påverka rådande socialpolitik. Därmed, menar 
Heitmann (2017) att om en förändring av den generella uppfattningen ska ske, bör det 
relateras till ett samhälleligt och kollektivt plan snarare än ett individuellt.  
 
Utifrån dessa tidigare forskningsstudier av diskurser i vetenskapliga och praktiska texter för 
socialt arbete, framgår betydelsen av maktaspekter när det gäller konstruerandet av kunskaper 
och verkligheter. Författare bakom dylika texter har stora möjligheter att påverka människors 
uppfattningar om vad som är att betrakta som ett problem samt hur detta problem ska förstås 
och lösas. Det bör poängteras att de tidigare forskningsstudierna är gjorda i olika länder 
eftersom social, kulturell och politisk kontext har så stor inverkan i diskursiva analyser av 
texter. Däremot kan det konstateras att de tidigare forskningsstudierna har kommit fram till 
relativt likartade slutsatser kring maktaspekter där forskarna besitter legitim kunskap och 
status, vilket gör att de således kan konstruera sanningar. Samtliga forskningsstudier 
understryker även vikten av diskursanalys för socialt arbete, främst utifrån ett 
studentperspektiv där studenten bör lära sig kritiskt reflekterande inom sin kommande 
yrkesroll.  
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Studien kommer att undersöka språkets betydelse i den mån där språket konstruerar 
verkligheten. Det centrala kommer vara att undersöka hur texterna är uppbyggda, vad texterna 
förmedlar samt vilka möjliga utfall det ger läsaren. Inom konstruktivistisk vetenskapsteori 
anses språket inte vara något neutralt, utan med språkets hjälp konstrueras olika verkligheter. 
Vidare anses språket vara grundläggande i vad och hur människor tänker och skapar 
förutsättningar för handlande. Det är språket som skapar synen på oss själva, vår omvärld och 
tillhandahåller perspektiv på den verklighet som vi förstår (Bergström & Boréus, 2012).  
  
Utifrån ovanstående resonemang kommer diskursteori användas som teoretisk utgångspunkt i 
denna studie. Diskursteori kopplas ofta samman med konstruktivistisk vetenskapsteori då den 
konstruerar och formar sociala fenomen som identiteter och relationer. Diskurser anses 
konstruera sociala identiteter i den utsträckningen som exempelvis offentliga tryck 
(tidningsartiklar, läromaterial) framhäver en viss diskurs kring en viss social identitet och 
formar och skapar vissa förutsättningar. Exempelvis innebär en diskurs hur man talar om en 
man respektive om en kvinna. De sociala identiteterna är således man och kvinna där diverse 
sociala förväntningar medföljer. En social identitet innefattar en personlig och en samhällelig 
bild av jaget (Nilsson, 1996). Att föra en diskurs kring en social identitet handlar vidare om 
att ställa den emot en annan identitet, det vill säga att visa vad den inte är. Man talar således 
om distinktioner, eller enklare uttryckt; vi och dom (Bergström & Boréus, 2012). Begreppet 
distinktioner är användbart i analyserandet av diskurser i vårt empiriska material eftersom det 
ofta framställs en spänning mellan yrkesgruppen socialarbetare och de andra medicinska 
professionerna.  
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En diskursanalytisk tradition som Foucault intresserade sig för handlar om studiet av hur en 
diskurs är uppbyggd samt vad som utesluts kontra innesluts i diskurserna (Fejes & Bolander, 
2015). Foucault intresserade sig även för aspekter av makt i studerandet av diskurser eftersom 
det har stor betydelse vem som bestämmer vad som får sägas och hur, samt att diskurser kan 
handla om kamp om meningsskapande. De med legitim kunskap och som har tillträde till 
sanningsanspråk, konstruerar perspektiv på verkligheten som i sin tur ger samhälleliga 
effekter som exempelvis organisatoriska förändringar som baserats på forskning. Diskurser 
kan vidare konkurrera ut varandra vilket även det kan relateras till maktaspekter. Däremot är 
man inom diskursanalys inte intresserad av att avslöja aktörernas olika motiv som döljer sig 
bakom diskurserna, utan studiet syftar istället till att undersöka vilka konsekvenser 
diskurserna ger i form av tvingande normer (Bergström & Boréus, 2012). Tidigare forskning 
har stor inverkan på dels samhälleliga uppfattningar om till exempel socialarbetare inom den 
psykiatriska vården, dels politiska beslut som exempelvis införandet av legitimation för 
kuratorer (jfr Socialdepartementet, 2017). Det är viktigt att inkludera maktaspekter i studiet av 
diskurser i forskning eftersom forskarna bakom texterna har legitim kunskap inom området 
och har därmed makten att bestämma vad som får sägas och hur. Studien syftar till, som 
Bergström och Boréus (2012) understryker, inte till att försöka avslöja forskarnas eventuella 
dolda motiv med sina texter. Studien kommer istället att belysa hur diskursen kring 
socialarbetarrollen inom den psykiatriska vården framställs samt vad det kan tänkas bero på.  
 

5. Metod 
5.1 Systematisk litteratursökning 

Den här studiens empiri är hämtad ur ett urval vetenskapliga artiklar vilka är insamlade 
genom systematisk litteratursökning. För att få en överblick över forskningsläget gjordes först 
en så kallad “scoopning sökning” vilket betyder att göra en fritextsökning med relevanta 
sökord för att få en övergripande bild över forskningsläget (Booth, et. al, 2012). Den 
övergripande sökningen gjordes 2017-11-05 i databaserna Social Services Abstract och 
Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA) med fritexten “social worker*, mental 
health care*”. Träffantalet i Social Services Abstract var 1689 och i ASSIA 1440. Efter denna 
överblick kunde således kriterier skapas för vilka sökord som skulle inkluderas och 
exkluderas för att få fram artiklar relevanta för denna studie. 
 
Inkluderingskriterier för denna studie var att de skulle vara peer-reviewed, vara inom scholary 
journals samt vara publicerade mellan årtalen 2000 och 2017. Detta eftersom studier gjorda 
under aktuell socialpolitik ansågs vara mer intressanta, vilket gjorde att äldre artiklar 
exkluderades. Vidare kompletterades sökningen med inkluderingskriterierna: journal article, 
social work in mental health, clinical social work OR social work in health care. 
Exkluderingskriterna var HIV, ethnicity, gender, sex och drug abuse. Dessa 
exkluderingskriterier användes för att solla bort den mängd artiklar som handlade om dessa 
teman och därmed inte passade in i vår studie. Nyckelorden för nästkommande detaljerade 
sökning definierades till social worker*, mental health care*, psychiatry*, mental health 
social work*. Den detaljerade sökningen gjordes 2017-11-06 med dessa sökord både i ASSIA 
och Social Services Abstract. Antal träffar i ASSIA med dessa sökord var 155 medan det i 
Social Services Abstract gav 266. För att få ytterligare logik i träffarna användes en såkallad 
boolesk teknik där sökorden kompletterades med AND, OR eller NOT. Booth, et. al (2012) 
understryker att booleska termer kan användas med fördel tillsammans med (*) för att visa 
samtliga träffar oavsett terminologi. Fritextsökningen med de booleska termerna var social 
worker* OR social work* AND mental health care* OR psychiatry* OR mental health social 
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work*. Samtliga artiklars rubriker sågs över för att enkelt kunna sålla bort de som inte var av 
relevans. Detta resulterade i 30 stycken relevanta artiklar från både Social Services Abstract 
och ASSIA. Dessa 30 artiklars abstracts lästes igenom för att säkerställa relevansen och 
kvalitén för studien.  
 
Slutligen valdes elva artiklar på grundval av att de var vetenskapliga artiklar framställda av 
forskare inom socialt arbete som disciplin, samt att de studerade socialarbetarrollen inom 
psykiatrisk vård. Eftersom denna studie är kvalitativ vilket innebär att en djupgående analys 
av samtliga artiklars texter kommer att göras, anser vi att elva stycken artiklar var ett rimligt 
antal med tanke på studiens begränsade sidantal och tiden vi hade på oss att framställa 
studien. En av dessa artiklar studerar socialarbetarrollen inom multidisciplinära team i sektorn 
för vuxna människor med inlärningssvårigheter. Denna artikel inkluderades för att få med 
perspektivet kring socialarbetarrollen inom mångprofessionellt arbete samt för att studien 
syftade till att undersöka fenomenet med att socialarbetarrollen tycks vara mindre värderad på 
en samhällelig och politisk nivå, vilket anses aktuellt för denna uppsats. En annan artikel 
belyste socialarbetarrollen med avseende på tydliggörandet av professionell identitet i relation 
till samverkan med sjuksköterskor. Även om denna artikel inte riktar sig mot den psykiatriska 
vården, inkluderades denna artikel i vår studie då den studerar vikten av den individuella 
uppfattningen av sin yrkesroll, något som vi argumenterar för som användbart i denna studie 
då den har avsikten att undersöka just socialarbetarrollen. Detta kan relateras till de tidigare 
forskningsstudierna som belyser vikten av att förstå sin professionella identitet (jfr Bullington, 
1991; Krumer-Nevo et al., 2011; Fahlgren & Sawyer, 2009).  
 
En bibliografisk granskning gjordes även på samtliga artiklar för att ingen relevant källa 
skulle förbises. En bibliografisk sökning innebär att de relevanta artiklarnas bibliografi eller 
referenslistor granskas för att säkerställa att ingen artikel förbises (Booth, et. al 2012). 
Samtliga artiklar är på engelska och dess studier är genomförda i Storbritannien, USA och 
Kanada, detta eftersom urvalet av undersökningar gjorda i Sverige var ytterst begränsat. De 
utvalda artiklarna återfinns i en översiktlig tablå vilken finns bifogad i denna uppsats. 
 

5.2 Diskursanalytiskt genomförande 

Som vi tidigare poängterat innebär diskurs ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller 
ett specifikt område av världen. Eftersom studien syftar till att undersöka beskrivningar av 
fenomenet med socialarbetares status inom den psykiatriska vården, är diskursanalys det 
angreppssätt som den insamlade empirin kommer att analyseras utifrån. Metoden kräver 
närläsning vilket innebär att texterna läses noggrant och flera gånger (jfr Bergström & Boréus, 
2012) för att kunna göra en kvalitativ analys av texterna vilket studien syftar till. De elva 
artiklarna har lästs noggrant och genomgående flera gånger för att analysen ska kunna 
genomföras. Utförandet av diskursanalys syftar vidare till granskning av innehållet i texten 
avseende struktur och mening, samt att språket och formen på diskursen undersöks för att 
urskilja hur mening och åsikter förmedlas. Detta görs med beaktande av den sociala och 
kulturella kontext som framställandet av diskursen ägt rum i vilket i detta fall är USA, Kanada 
och Storbritannien. Vidare kan det även tänkas att forskarna befinner sig i den så kallade 
”universitetsvärlden” där det råder en snarlik kontext inom universitetet som institut. Det 
innebär alltså att den granskade texten behöver tolkas i ljuset av aktuell socialpolitik samt den 
historiska och kulturella kontexten som texten producerats inom. Att förstå hur vissa forskare 
använder språket, skapar vidare förståelse för den sociala verkligheten eftersom 



	

8	
	

meningsskapandet i texter oftast relateras till kontextuella faktorer enligt ett diskursanalytiskt 
perspektiv (jfr Bryman, 2011).  

Det centrala i en diskursanalys handlar även om hur diskursen är uppbyggd, vad den gör samt 
vilka följder användandet av diskursen får (Fejes & Bolander, 2015). Analysmetoden kommer 
därför att studera hur forskar-diskurserna i de olika texterna är uppbyggda samt vilka tänkbara 
faktorer som bidrar till att dessa diskurser förs. Med detta menar vi exempelvis hur en 
forskare framställer vikten av socialarbetare inom den psykiatriska vården, men att de ändå 
inte får erkännande för sin kompetens. Här går det att urskilja hur texten är uppbyggd utifrån 
två aspekter; vikten av socialarbetarrollen samt att de inte får erkännande vilket kan tänkas ge 
följden att läsaren sympatiserar med socialarbetarna. En möjlig faktor till denna beskrivning 
kan tänkas vara de organisatoriska förändringarna som den psykiatriska vården genomgått där 
den medicinska kompetensen värderas högre än den sociala. Om denna organisatoriska 
förändring inte ägt rum, hade förutsättningarna för att forska om och beskriva fenomenet 
förmodligen inte funnits.  
 
Ett diskursanalytiskt angreppssätt syftar även till att studera texter vilka beskriver en 
verklighet, där författarna till texter för fram ett sanningsanspråk. Vissa beskrivningar får 
status av att vara sanna, medan andra faller utanför denna status. Ett diskursanalytiskt 
angreppssätt används för att undersöka vilka beskrivningar som får status av att vara sanna i 
en viss kontext (Fejes & Bolander, 2015). Mot bakgrund av detta har diskursanalys valts som 
analysmetod eftersom fenomenet med socialarbetares låga status inom den psykiatriska 
vården återfinns i forskning och har gjort det under en längre tid. Genom diskursanalys kan 
man således undersöka hur beskrivningarna kring fenomenet ser ut och hur forskarna med 
legitim kunskap använder sanningsanspråk och konstruerar verkligheter.  
 
För att kunna analysera diskurserna i forskningen kommer tidsaspekter avseende aktuell och 
en äldre socialpolitik i USA, Kanada och Storbritannien att beaktas eftersom det påverkar hur 
fenomen konstrueras samt vilka synsätt som dominerar. Därmed kommer arkeologiskt och 
genealogiskt angreppssätt inom diskursanalys att användas. Begreppet arkeologiskt 
angreppssätt innebär studiet av hur olika tidsepoker spelar in samt de regelsystem som kan 
urskiljas för vilka synsätt och erfarenheter som råder under en viss tid. Man studerar vilka 
diskurser som får sägas på ett visst sätt under en tidsperiod samt hur synen förändras på vad 
som kan sägas (Bergström & Boréus, 2012). Genealogiskt angreppssätt innebär att studera 
diskursernas möjlighetsvillkor avseende att ett visst ämne eller problemområde skapar 
förutsättningar för diskurser kring fenomenet. Det som studeras är tänkbara förklaringar till 
hur det kommer sig att ett visst fenomen problematiseras. Till detta hör således makt eftersom 
fenomenet i fråga görs till studieobjekt och leder till förändringar eller uppkomster av sociala 
praktiker (Bergström & Boréus, 2012).  
 
Ett exempel på hur dessa två verktyg kan användas är beskrivningen av hur socialarbetarnas 
kompetensområde inte längre värderas inom den psykiatriska vården, vilket den däremot 
gjordes förr. Inom den tidigare slutna institutionsvården hjälpte kuratorerna till med sociala 
aspekter som exempelvis att socialisera patienter in i samhället efter utskrivning. Den slutna 
institutionsvården har dock avvecklats där psykiskt sjuka människor som tidigare vårdats 
inom dessa institutioner, skulle ut i samhället och bo i vanliga lägenheter. Efter detta tycks 
den medicinska kompetensen inom den psykiatriska vården värderas mer eftersom sociala 
aspekter inte längre tycks vara lika viktiga och prioriterade. Utifrån ett arkeologiskt 
angreppssätt kan det tänkas att tiden under den slutna institutionsvården krävde mer 
kompetens kring sociala samhällstjänster, men det är desto mindre viktigt i dagens kontext 
vilket gör att den medicinska kompetensen värderas högre och socialarbetarrollen inte har 
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samma status. Genom det genealogiska angreppssättet kan det vidare urskiljas att 
avvecklandet av den slutna institutionsvården och dess följder, gjort det möjligt att forska 
kring fenomenet med att kuratorer inte längre har hög status inom den psykiatriska vården.  
 
Studien kommer även att analysera texterna genom begreppet utestängningsmekanismer vilka 
bidrar till hur diskurser kan kontrollera människor avseende vilka möjligheter och 
begränsningar diskurserna ger. Exempel på utestängningsmekanismer är vad diskurserna 
identifierar som rätt eller fel, eller tradition eller icke-tradition. Genom etablerad kunskap kan 
vad som är möjligt att sägas och hur, regleras. Precis som de genealogiska och arkeologiska 
angreppssätten finns även här en maktaspekt där möjligheterna om hur en viss diskurs kan 
råda, har att göra med vilken position och status personen bakom texten har (Bergström & 
Boréus, 2012). Genom detta begrepp går det att se hur diskurserna inom forskning identifierar 
rätt och fel eller tradition och icke-tradition, främst utifrån att de sociala kontra biomedicinska 
perspektiven ofta omnämns och jämförs i forskning.  
 

6. Etiska överväganden 
Bryman (2011) understryker vikten av “medveten partiskhet” vilket innebär att personen eller 
personerna bakom en kvalitativ studie är medvetna om att vem eller vilka de är påverkar 
antaganden och förutsättningar för hur studien genomförs. Vi som står bakom denna studie är 
studenter inom socionomprogrammet samt har haft möjlighet att pröva på socialarbetarrollen 
inom psykiatrisk vård under programmets verksamhetsförlagda studietid. Trots att vi blev 
inspirerade av våra erfarenheter från psykiatrin och den komplexitet som finns kring 
socialarbetarrollen inom området, är det viktigt att vara medveten om den förförståelse vi har 
då den påverkar studien och synsättet vi har på fenomenet. Vår förförståelse har bestått av att 
vi på förhand ansåg att fenomenet med att socialarbetare inta har status inom den psykiatriska 
vården var ett problem innan vi började leta studier kring detta. Detta kan tänkas färga 
resultaten av vårt empiriska material. Däremot har denna studie genomförts med strävan att 
vara så saklig och objektiv som möjligt, men den “medvetna partiskheten” som Bryman 
(2011) framställer bör i detta fall inte ignoreras. 
 

6.1 Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa studiens transparens har systematisk litteratursökning som insamling av 
empiri valts, detta eftersom Bergström och Boréus (2012) understryker vikten av transparens 
vid användandet av specifikt diskursanalys som metod eftersom angreppssättet syftar till att 
studera texter. Genom att presentera hur den systematiska litteratursökningen som 
insamlingsmetod gått till, argumenterar vi för att kravet på transparens uppfylls för denna 
studie. Bergström och Boréus (2012) poängterar vidare att ett sätt att säkerställa transparensen 
är att använda sig av citat från de insamlade texterna, vilket kommer att tillämpas i resultat- 
och analysavsnitten. Bergström och Boréus (2012) lyfter vidare fram att diskursanalys kräver 
en tydlig tillämpning av teoretiska begrepp i den genomförda analysen med en tydlig 
konkretion för att läsaren ska kunna hänga med i resonemangen. Misslyckas detta är risken att 
analysen blir för abstrakt. Därför har vi noggrant säkerställts att nedanstående analyser tydligt 
kopplats med den teoretiska utgångspunkten och kunskapsläget så att studiens resonemang 
blir tydligt. Vidare har vår handledare som är socionom läst igenom analysen och 
kommenterat den vilket kan tänkas säkerställa de teoretiska resonemangen ytterligare.  
  
Genom att vi noggrant presenterat och förklarat hur studien fått fram sitt resultat, vilka 
överväganden som gjorts och genom en tydlig källkritisk insikt, menar vi att detta stärker 
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reliabiliteten för studien. Validiteten i ett diskursanalytiskt angreppssätt säkerställs genom 
goda och noggranna motiveringar till tolkningarna (jfr Bergström & Boréus, 2012). Även 
Kvale och Brinkmann (2014) framhåller betydelsen av vetenskaplig kvalitet i den kunskap 
som produceras, det vill säga att slutsatserna är så korrekta som möjligt och har en tydlig och 
rimlig koppling till forskningsområdet. Resultaten ska även vara validerade i så hög 
utsträckning som möjligt. Detta är ett argument för att peer-reviewed har valts som 
inkluderingskriterium i datainsamlingsmetoden, vilket innebär att populärvetenskap har 
exkluderats. 
 

7. Resultat och analys 
Under detta avsnitt kommer resultatet av de insamlade artiklarna att presenteras i en 
övergripande form med kortare stycken som framställer de olika beskrivningarna, samt citat 
för att visa hur forskarna framställer texterna på sitt originalspråk. Artiklarna kommer vidare 
att presenteras i kronologisk ordning eftersom samhällelig och socialpolitisk kontext är en 
viktig utgångspunkt i analyserandet av de olika texterna. Det kan argumenteras för att det är 
av vikt att tydligt se hur beskrivningarna förändras över tid även om det nödvändigtvis inte 
skiljer sig många år mellan artiklarna. Efter närläsning av samtliga artiklar kunde 4 kategorier 
inom vilka beskrivningarna av fenomenet med att socialarbetare inom psykiatrisk vård saknar 
status fokuserade främst på, identifieras. Dessa var socialarbetarrollen inom den psykiatriska 
vården, hur sociala förklaringsmodeller undermineras biomedicinska förklaringsmodeller, 
politiskt beslutande förändringar och socialarbetarrollens framtid inom den psykiatriska 
vården. Samtliga elva artiklar kommer att beröras under resultatdelen men inte under alla 
kategorier på grund av platsbrist. Istället kommer de artiklar som främst lyfter fram tydliga 
diskurser, det vill säga intressanta beskrivningar, under respektive kategori att belysas.  
 
Vår analys av artiklarna kommer ske med hjälp av fyra diskursanalytiska redskap samt den 
tidigare forskningen för att jämföra och motivera hur beskrivningarna vi har hittat kan 
analyseras. Konstruerandet av verkligheter är en central utgångspunkt inom diskursanalys då 
man intresserar sig för textens uppbyggnad, vad den gör samt vilka möjliga utfall den kan 
tänkas generera. Inom denna kategori kommer vidare sanningsanspråk avseende hur forskarna 
med legitim kunskap konstruerar sanningar och verkligheter genom framställandet av texter 
(jfr Fejes & Bolander, 2015). Utestängningsmekanismer har valts som kategori för att belysa 
vilka diskurser som framförs avseende vad som identifieras som rätt och fel eller tradition och 
icke-tradition (Bergström & Boréus, 2012). Under denna kategori kommer forskarnas 
position, status och etablerad kunskap även att belysas. Med genealogiskt och arkeologiskt 
angreppssätt kommer vi avslutningsvis att analysera vilka möjliga förklaringar som kan 
identifieras till att fenomenet i fråga – att socialarbetare saknar status inom den psykiatriska 
vården - har gjorts till ett forskningsämne (jfr Bergström & Boréus, 2012).  
 

7.1 Socialarbetarrollen inom den psykiatriska vården 

Avirams (2002) explorativa litteraturstudie framställer hur socialarbetare inom dagens 
psykiatriska vård påverkas av historiska förändringar. Han belyser att socialarbetares 
multidisciplinära kunskapsbas ger dem en fördel gentemot andra yrkesgrupper i mobilisering 
av resurser och samordning av tjänster för patienter. Aviram (2002) understryker vidare att 
yrkesgruppen kan bli extremt värdefull för att underlätta tillhandahållandet av tjänster i 
samhället samt att arbeta med självhjälpsgrupper, familjemedlemmar och konsumenter. 
Eftersom den psykiatriska vården skiljer sig från andra hälsovårdsorganisationer då patientens 
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sociala faktorer och kontexter involveras betydligt mer än inom någon annan 
vårdorganisation, är socialarbetarrollen speciellt viktig inom denna organisation.  
 

Social work broad knowledge in all aspects of mental health services can become valuable in the 
era of managed care. It can serve as authorization and utilization reviewers for case management 
companies, and can most certainly provide better services than many others who currently 
provide such services. The mental health service system is different from other medical services 
because it must take into account the social implications and the social costs of the illness and 
cope with it on all levels, individuals, families, and communities. Social work knowledge and 
training provide the profession with an advantage over many others for occupying managed care 
roles.  

Aviram, 2002, s. 629 
 
King och Ross (2003) undersöker vikten av professionell identitet med fokus på 
socialarbetare som samverkar med sjuksköterskor. De menar att en tydlig professionell 
identitet utgör förutsättningar för lyckad professionell samverkan. Forskarna hävdar vidare att 
tvetydighet kring professionsgränserna till viss del behövs då de olika professionerna har 
olika bakgrund och behöver samarbeta på nya sätt. Det medför också utrymme för att utveckla 
yrkesrollerna för att lättare kunna svara på organisatoriska förändringar. Däremot varnar 
forskarna för att för mycket tvetydighet dock kan göra det svårt att samarbeta och leda till 
defensivitet och konkurrens om ansvarsområde mellan professionerna.  
  

This sense of professional identity may be threatened in joint working situations, as contrasting 
values are thrown into relief, and boundaries become potential sources of strife, especially where 
the wider climate emphasizes competition and stresses the distinctiveness of one’s own 
profession. However, collaboration can also provide opportunities for the creative reworking of 
identities and the work roles associated with them [.] A focus on professional identities may 
therefore not only improve our comprehension of what can go wrong in inter-disciplinary 
projects, it can also highlight ways in which collaboration can produce positive outcomes for the 
staff involved.                                    

King & Ross, 2003, s. 53 
 
Huxley et al. (2005) studerar hur socialarbetare inom den psykiatriska vården i England 
upplever sin arbetssituation utifrån många organisatoriska förändringar. Forskarna lyfter fram 
i sin slutsats att trots motgångar är socialarbetare mycket engagerade i sitt arbete och 
understryker att de gör en skillnad i människors liv. Socialarbetarna i deras studie uppgav 
också att de värdesätter att arbeta i skickliga team och att lära sig av andra. Huxley, et al. 
(2005) uppger att det inte är förvånande att positiva faktorer i arbetsmiljön framkommer mer 
än negativa faktorer i socialarbetarnas utsagor. Det allmänna intrycket, menar forskarna, som 
dessa svar ger är att socialarbetarna stannar i arbetet på grund av professionellt engagemang 
för yrkets mål och värderingar för att hjälpa klienter.  
 

The general impression one gets from these responses is that workers are not staying in the job 
because they necessarily share the goals and values of the employer (an important aspect of 
some definitions of commitment), or because they feel they ought to (normative commitment). It 
appears that on the whole they stay because of professional commitment to the goals and values 
of the profession, to serve the users. They also value membership of multidisciplinary teams 
where this is a positive experience, and many say that they are more likely to stay as a result.  

Huxley, 2005, s. 1077. 
 
I England var socialarbetare en unik yrkesgrupp inom den psykiatriska vården, men sedan 
2008 har en ny reform införts där alla professioner inom den psykiatriska vården idag 
benämns som ”approved mental health professional” (godkända professioner inom psykiatrisk 
vård). Gregor (2010) har för avsikt att i sin studie att undersöka hur detta påverkar 
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socialarbetarna. Hon poängterar att det inte finns någon skillnad mellan den traditionella 
yrkesrollen socialarbetare inom den psykiatriska vården och den nya godkända professionen 
inom den psykiatriska vården. Det negativa utfallet är att olika professioner nu kan anta 
arbetsuppgifter som tidigare var exklusiva för socialarbetare. Gregor (2010) menar att det 
numera inte tas hänsyn till kompetens och kvalifikationer som krävs av professionerna som 
ska utöva denna nya roll.      
       

There is thus virtually no difference between the remits of the ASW [socialarbetare] or newly 
created AMHP [godkända professioner inom psykiatrisk vård]; the main difference essentially is 
the range of professionals who now are eligible to qualify and undertake the role which is no 
longer exclusively the preserve of a social worker. What neither the 1999 Code of Practice 
[riktlinjer för psykiatrisk vård], nor its successor in 2008, take into consideration (nor is it part of 
its remit) are the skills and qualities required by a professional in order to carry out the role.  

Gregor, 2010, s. 431 
 
Det fenomen som Gregor (2010) problematiserar i detta fall är att det inte tas hänsyn till 
kompetens som krävs av de nya professionerna som ska utöva samma arbete som 
socialarbetare. Anledningen till varför Gregor (2010) problematiserar detta kan tänkas vara på 
grund av den tidigare uppfattningen om att socialarbetare var den enda profession med sociala 
förklaringsmodeller som utgångspunkt i deras arbete inom den psykiatriska vården. I dagens 
psykiatri där interprofessionell samverkan eftersträvas och att det inte ska finnas någon större 
skillnad mellan professionernas kompetens, är således socialarbetare inte lika exklusiva som 
de tidigare var. Här finns även en arkeologisk aspekt då socialarbetarrollen inom dåtidens 
institutionsvård var betydligt mer exklusiv och konkret i arbetet med patienter som inte längre 
skulle vara inom slutenvården och därmed skulle socialiseras in i samhället, vilket även är en 
tänkbar anledning till att fenomenet med att socialarbetare inte längre är unika inom den 
psykiatriska vården problematiseras i forskning.  
 
Mackay (2011) studerar främst skillnader mellan socialarbetares arbetsutförande i länderna 
som innefattas i Storbritannien i ljuset av den organisatoriska förändring som även Gregor 
(2010) studerar. I anknytning till Gregor (2010) menar även Mackay (2011) att problemet 
med att andra professioner kan anta den nya yrkesrollen som nu ersätter socialarbetarrollen 
inom den psykiatriska vården i Storbritannien, är att professioner som terapeuter och 
sjuksköterskor inte har samma kunskap om andra myndigheter och hjälporganisationer i 
samhället. Den nya yrkesgruppen godkända professioner inom den psykiatriska vården 
innebär nu att samtliga professioner kan utföra samma arbetsuppgifter. Däremot, menar 
Mackay (2011) är den egentliga anledningen till införandet av denna nya yrkesgrupp inte att 
främja interprofessionell kvalitet, utan att säkerställa att så många som möjligt kan arbeta för 
att behandla människor som anses vara en samhällsrisk.  
      

The argument about whether other allied mental health professionals could fulfil the role was not 
a new one and exemplified the professional rivalry that had existed for some time [.] One might 
argue that since the last review of mental health law in the 1980s mental health professionals, 
particularly community psychiatric nurses, undertake similar work [...] so they also have the 
skills and knowledge to perform this statutory role. However, the Westminster government did 
not create the AMHP role to promote inter- professional equality. It has been argued that the real 
motivation was to get as many professionals as possible on board with the task of detaining 
those who were seen to pose a risk to society.  

Mackay, 2011, s. 188-189 
     
Det kan tolkas att Mackay (2011) framställer kostnadseffektivisering som det inkorrekta i 
förhållande till jämlikheten mellan professioner vilket Mackay (2011) verkar hävda är det 
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som bör eftersträvas. Hon stärker yttrandet genom att använda mer värdeladdade uttryck som 
att det anses att samhället behöver skyddas från de psykiskt sjuka. Vi kan dels se tydliga 
utestängningsmekanismer där det idag anses vara något fel och oetiskt att uttrycka att 
samhället behöver skyddas från psykiskt sjuka. Dels kan det även urskiljas hur socialpolitiken 
har ändrats över tid och därmed också synsättet på psykiskt sjuka. Innan avvecklingen av den 
slutna institutionsvården, rådde det förmodligen en uppfattning om att samhället skulle 
skyddas från de psykiskt sjuka men idag råder inte detta synsätt åtminstone formellt. Mackay 
(2011) tycks även använda sig av distinktioner där hon tydligt påvisar skillnaden mellan 
socialarbetare och andra professioner och markerar hur de andra professionerna inte har 
samma kompetens som socialarbetarna.  
 
Schwartz och Towns (2012) har intresserat sig för kvantitativa sekundärdata från 
patientundersökningar för att kunna belysa vikten av socialarbetarrollen inom den 
psykiatriska vården. Socialarbetare inom den psykiatriska vården framställs av Schwartz och 
Towns (2012) som den yrkesgrupp som mest kompetenta när det gäller interventioner 
eftersom de är utbildade till att arbeta på både individ- och samhällsnivå. Forskarna lyfter 
fram att socialarbetarna inom den psykiatriska vården har viktiga positioner, men trots detta 
ställs socialarbetare inom den psykiatriska vården ofta inför utmaningen att klargöra och 
rättfärdiga deras bidrag.  
          

In the United States, social workers hold top appointed positions as commissioners or directors 
in state mental health agencies, prominent administrative and management positions in state 
agencies, execu- tives in community mental health centers and superintendents in state hospitals 
[.] In spite of this, and their history in the field, social workers face the challenge of clarifying [ ] 
and justifying [ ] their contribution to the delivery of mental health services.  

Schwartz & Towns, 2012, s. 214 
     
Probst (2012) undersöker hierarkin inom den psykiatriska vården där det råder ett påtagligt 
underkastelsesystem mellan professionerna där vissa professioner anses ha högre kompetens 
och status än andra. Hon poängterar att allt fler människor söker hjälp inom den mentala 
hälsovården vilket gör att socialarbetare måste kunna utföra sitt jobb effektivt. Genom att 
socialarbetarna inom psykiatrin nekas auktoritet samt anses ha mindre kompetens, ger det 
resultatet att deras arbetsutförande blir lidande eftersom de inte får samma utrymme eller att 
deras infallsvinklar beaktas. Däremot lyfter Probst (2012) fram att trots att socialarbetare som 
yrkesgrupp blivit utsatt för denna negativa stereotypisering under flera decennier, blir aldrig 
deras engagemang lidande. Detta, menar Probst (2012) är ett starkt argument för det sociala 
arbetets integritet. Däremot, menar hon, kan denna typ av försummelse av socialarbetarnas 
kompetens inte fortgå.  
         
     

Helping social workers do their jobs effectively is thus of critical importance. When a group is 
devalued, denied autonomy, and compelled to obey decisions of “outsiders” whom it feels may 
be less knowledgeable, its work tends to suffer. Social workers’ commitment despite these 
adverse conditions is compelling testimony to the profession’s integrity. At the same time, the 
situation cannot continue. 

     Probst, 2012, s. 381 
     

7.2 Sociala förklaringsmodeller undermineras av biomedicinska 
förklaringsmodeller 

I King och Ross (2003) studieresultat framkom att socialarbetare kände sig förbisedda inom 
organisationen för psykiatrisk vård där sjuksköterskorna fick det yttersta ansvaret för 



	

14	
	

patientvård, vilket i sin tur har skapat överbelastning hos denna yrkesgrupp. Den medicinska 
modellen avseende angreppssätt och hur interventioner för psykisk ohälsa ska genomföras, 
har det främsta övertaget inom den mentala hälsovården där socialarbetare förväntas följa 
denna modell och anpassa sig till den snarare än att deras kompetens om sociala 
förklaringsmodeller beaktas.  
  

Very often social service staff felt overlooked at operational level whereas district nurses 
frequently felt excessively burdened with responsibility for their clients. There were concerns 
from social service participants in both studies regarding the nature of roles in joint working, in 
terms of how they were defined and who defined them. Social service groups often felt that the 
health service was taking the lead with new initiatives while they were expected to follow [.]                                                                                 

King & Ross, 2003, s. 62 
 

Schwartz och Towns (2012) menar att socialarbetare inom den psykiatriska vården spelar en 
viktig roll eftersom de som profession utgår ifrån en social kontext. Genom att inkludera den 
sociala kontexten inom den psykiatriska vården, kan arbetslaget tänka utanför det 
biomedicinska perspektivet och fokusera på sociala faktorer och strukturer som påverkar 
individen. Vidare hjälper detta individen att själv förstå sina problem samt hur samhälleliga 
strukturer spelar in. Schwartz och Towns (2012) argumenterar för att deras undersökning 
visar vikten av socialarbetarrollen inom den psykiatriska vården. De poängterar vidare att den 
psykiatriska vården är baserad på en biomedicinsk modell, där användandet av den som 
förklaringsmodell riskerar att de sociala kontexter som individen befinner sig i förbises. 
Forskarna menar att det är just denna aspekt som gör socialarbetarna så viktiga, eftersom de 
fångar upp dessa kontextuella faktorer och hjälper individen att förstå sin problematik från 
både de medicinska och sociala synsätten.  
     

Although the need to justify their presence in the mental health field exists, social workers play 
an important role in incorporating social context, an important aspect of treatment, into the 
mental health setting [.] The inclusion of social context helps the treatment team go beyond the 
biomedical perspective to address social inequities and structural issues affecting the individual.  

Schwartz & Towns, 2012, s. 214 
     
Schwartz och Towns (2012) bygger upp sin text där socialarbetarrollen presenteras som viktig 
och får läsaren att tänka att yrkesgruppen tillför ett självklart bidrag i interventionsarbete inom 
psykiatrisk vård. Vidare faller texten ut i att socialarbetarna trots detta ställs inför utmaningen 
att rättfärdiga sitt bidrag vilket ger utfallet att texten skapar provokation hos läsaren där 
socialarbetarrollen framställs som viktig och självklar men ändå inte får det erkännande de 
förtjänar. Att Schwartz och Towns (2012) väljer ord som utmaning, resulterar i uppfattningen 
om att socialarbetarna behöver kämpa och således behöver ha ett emotionellt engagemang för 
att behålla sin status inom psykiatrisk vård. Återigen kan detta tänkas ge följden att läsaren 
sympatiserar med socialarbetarna som framställs som en yrkesgrupp i underläge trots sitt 
emotionella engagemang.  
 
Mycket av det terapeutiska arbetet som tidigare sköttes av psykiatrikern, är numera bland 
annat en uppgift för socialarbetare inom den psykiatriska vården. Anmärkningsvärt är dock, 
enligt Probst (2012), att den tidigare prestigen som tillhörde arbetsuppgifterna när 
psykiatrikern utförde dem, inte medföljde när socialarbetarna succesivt tog över dem. Istället 
tenderar socialarbetarna att vara en underordnad yrkesgrupp vilket Probst (2012) menar 
avspeglar den hierarkiska strukturen inom det mentala vårdväsendet där enbart det 
psykiatriska språket erkänns. Probst (2012) belyser vidare att socialarbetarnas språk om 
patienten i dess miljö, kontext och kultur som alla är faktorer vilka har inverkan på psykiskt 
välmående, således är irrelevant som legitim förklaringsmodell inom den psykiatriska vården.  
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Although much of the therapeutic work formerly conducted by psychiatrists is now being carried 
out by clinical social workers, the prestige accorded to psychiatrists has not been transferred in 
equal measure. Mental health social workers tend, instead, to be placed in a subordinate role. 
This is reflected in both the structure of the institutional hierarchy and the requirement to frame 
the problems and goals of their clients in psychiatric language [.] The language of their own 
profession—that views client concerns from a person-in-environment perspective and 
conceptualizes them as contextual, transactional, cultural, and relational in nature—is 
insufficient for defining or legitimizing the problem for which the client has sought help.  

Probst, 2012, s. 368 
 
I Probsts (2012) beskrivning kan vi urskilja tydliga utestängningsmekanismer då hon framför 
kritik mot att socialarbetare har en underordnad roll i förhållande till psykiatrikern. Istället för 
att belysa det faktum att psykiatrikern har en betydligt längre akademisk utbildning och 
därmed också kompetens, framför Probst (2012) strukturer och hierarkier inom den 
psykiatriska vården som anledning till att socialarbetare är underordnad psykiatrikern vilket 
framställs som fel. Probst (2012) framställer att den sociala modellen bör eftersträvas 
avseende förklaringsmodell för psykiska symptom eller bidragande faktorer, men skriver 
sällan fördelar med den biomedicinska modellen. Istället framställs den biomedicinska 
förklaringsmodellen i forskningen som otillräcklig och något som bör avvecklas inom den 
psykiatriska vården, vilket återigen kan tolkas utifrån utestängningsmekanismer där den 
sociala förklaringsmodellen framställs som rätt och den biomedicinska som fel.  
 
I likhet med Probst (2012) lyfter även Bailey och Liyanage (2012) fram strukturaspekter inom 
den psykiatriska vården där socialarbetarna i deras undersökning påpekade att de medicinska 
professionerna har markant övertag och accepteras i mycket större utsträckning. En 
socialarbetare belyste att när förändringar eller förslag ska gå igenom tillfrågas enbart de 
medicinska professionerna om åsikter, men aldrig socialarbetarna. Detta fick socialarbetarna 
att känna sig mindre värderade som professioner. Bailey och Liyanage (2012) varnar för att 
strukturen inom den psykiatriska vården som inte tillåter socialarbetarna att känna sig 
tillhöriga påverkar deras arbete med patienterna negativt. Om de inte inkluderas som legitima 
professioner inom den psykiatriska vården, har de även mindre anspråk att få igenom 
adekvata insatser för patienterna. 
      

Given the historical social work remit to promote anti-oppressive practice, it is difficult to see 
how MHSWs [socialarbetare inom psykiatrisk vård] will be able to advocate effectively on 
behalf of service users if they themselves are in a position of powerlessness in the organisation 
[.]  

Bailey & Liyanage, 2012, s. 1125 
 
Bailey och Liyanages (2012) text är uppbyggd på det sätt att organisatoriska övermakter inte 
tillåter socialarbetarna att ha tillräckligt med status inom psykiatrisk vård vilket resulterar i att 
arbetet med patienter blir lidande. Detta skapar följden att läsaren förstår hur patienterna, de 
sjuka och svaga, faller illa på grund av organisatoriska makter vilket även kan tänkas generera 
emotionella aspekter. I kontrast till detta kan vi även se tendenser av hur synsätten har 
förändrats över tid vilket även påverkar beskrivningarna om psykisk ohälsa. Förr i tiden rådde 
förmodligen uppfattningen om att människor med psykisk ohälsa bör låsas in och skyddas 
från samhället, men idag anses det självklart att människor med psykisk ohälsa ska behandlas 
och värderas lika i samhället. Detta påverkar därmed hur forskarna utgår ifrån 
patientperspektivet i sina beskrivningar och hur detta leder till emotionella aspekter hos 
läsaren.   
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Bailey och Liyanage (2012) menar att socialarbetare i dagens psykiatri inte har mandat att 
framföra sin kunskap om sociala förklaringsmodeller och kontexter. Samtidigt understryker 
de att de historiska aspekterna där avvecklingen av institutionsvård resulterade i att den 
sociala kunskapen inte behövs längre, är en förenkling av det verkliga problemet. De menar 
att det verkliga problemet är att socialarbetarna har ersatts av en helt ny profession. Forskarna 
framför vidare att socialarbetare börjar förlora det sociala perspektivet i behandlingen av 
psykisk ohälsa, samt att socialarbetare känner sig undervärderade som profession främst i 
jämförelse med andra discipliner.  
    

The notion that the historical mandate for ASWs [socialarbetare] to act independently of their 
medical counterparts is being eroded is an oversimplification in the context of significant 
workforce change. [S]ocial workers anticipate a loss of the social perspective of mental distress 
that resonates with the recovery focus favoured by service users in future decisions about 
compulsory assessment and treatment. This is reflected in social workers’ concerns generally 
about the lack of a ‘professional voice’ when compared with other disciplines and a feeling that 
their profession is undervalued and poorly understood [.] 

Bailey & Liyanage, 2012, s. 1114-1115  
     
I Craig et al. (2016) studie undersöks socialarbetarrollen i arbetet med psykisk ohälsa inom 
primärvården i Kanada. Forskarna lyfter här fram den biopsykosociala modellen som 
förklaringsmodell där samtliga infallsvinklar - biologi, psykologi och sociala faktorer - 
involveras. Craig, et al. (2016) argumenterar för att socialarbetare har potential att bedöma 
psykisk ohälsa utifrån den biopsykosociala modellen eftersom yrkesgruppen har kunskap om 
samhälleliga resurser. De understryker vidare att socialarbetare är väl lämpade att ta itu med 
både psykiska problem och sociala hälsofaktorer. 
 

[T]here is an opportunity for social work to undertake health promotion, prevention, and quality 
of life improvement within the health care sector [...] Within integrated care, social workers are 
well-suited to address both mental health issues and the social determinants of health [.] Given 
the profound impact of the social determinants of health on health status, social workers 
practicing in primary care settings are well-equipped to influence patient health status through 
psychosocial interventions. 

Craig et al., 2016, s. 54. 
 

Arkeologiskt angreppssätt kan användas för att analysera hur Craig, et al., (2016) talar om den 
biopsykosociala förklaringsmodellen. De övriga artiklarna lyfter inte fram denna modell utan 
talar hellre om den sociala kontra den medicinska, vilket kan reflekteras utifrån den tidsepok 
de skriver utifrån. Craig, et al. (2016) framställde sin studie utifrån aktuell socialpolitik och 
tidsepok där det idag råder mer diskurser kring att integrera den sociala och medicinska 
modellen till den biopsykosociala förklaringsmodellen. Att forskare under en längre tid har 
argumenterat för den sociala hellre än den medicinska modellen, kan tänkas påverka att 
forskare i dagens kontext hellre talar om den biopsykosociala modellen då synsättet på dessa 
två modeller förmodligen har förändrats. Det talas sällan om en integrering av dessa två 
förklaringsmodeller, utan hellre om att den medicinska och sociala aspekten är varandras 
motpoler. Detta kan tolkas vara anledningen till att Craig, et al. (2016) lyfter fram den 
biopsykosociala modellen eftersom synsättet på lämplig förklaringsmodell har förändrats efter 
tid. 
 

7.3 Politiskt beslutande förändringar 

Aviram (2002) menar att avvecklingen av den slutna institutionsvården har varit den mest 
betydande politiskt beslutande förändringen i västerländska länder under andra hälften av 
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1900-talet. De krafter som var ansvariga för avvecklingen beskriver Aviram (2002) som en 
ohelig allians där varje deltagande part hade olika mål i åtanke; “The forces that were 
responsible for DI [deinstitutionaliztion] can be described as an ‘unholy alliance’ in which 
each member of this coalition supported the change because of different objectives.” (Aviram, 
2002, s. 623). Efter avvecklandet av den slutna institutionsvården var en av de främsta 
prioriteringarna att tillgodose samhällstjänster som exempelvis bostad och sysselsättning åt de 
psykisk sjuka som inte längre kunde stanna kvar på institutionerna. Därmed ansågs även 
sociala insatser och kunskaper mer användbara än medicinska åtgärder. I dagens politiska 
klimat har den psykiatriska vården dock gått tillbaka till den traditionella biomedicinska 
modellen och behandlingsformen, och riktat betydligt mindre uppmärksamhet åt de sociala 
faktorerna i behandling av psykisk ohälsa.  
       

Psychiatry moved closer to traditional medicine, paying much less attention to social factors in 
mental health. Even if we use a narrower definition of mental health problems than what was 
used during the 1960s, and focus on the major mental disorders as the main target of the mental 
health system, we cannot ignore the influence of social factors on mental health.   

Aviram, 2002, s. 625 
     
King och Ross (2003) förklarar att det i Storbritannien, som i många andra västerländska 
länder, de senaste två decennierna funnits en stark politisk drivkraft för att öka 
kostnadseffektiviteten inom den psykiatriska vården. Trots det ökade politiska stödet för 
mångprofessionell vård, är tvärvetenskaplig samverkan mellan medicinsk personal och 
socialarbetarna fortsatt komplicerad. Det uppstår ofta konflikter mellan de olika 
professionerna då gränserna mellan olika ansvarsområden är otydliga, vilket King och Ross 
(2003) menar bidrar till kamp om status och makt.    
    

In spite of the political support for integrated care, interdisciplinary working between Health and 
Social Services remains complex, slow and fraught with difficulties at an operational level [.]. 
Health and social care workers often lack clarity regarding their professional roles, particularly 
in relation to defining responsibility for client care. 

King & Ross, 2003, s. 53 
 
2008 trädde förslaget om den nya yrkesgruppen godkända professioner inom den psykiatriska 
vården i kraft i England. Denna förändring, menar Gregor (2010) har skapat stor oro hos 
socialarbetarna och patienterna vilka värderade den unika infallsvinkeln i form av socialt 
modelltänk som socialarbetarna tillförde inom den psykiatriska vården. Socialarbetarna inom 
den psykiatriska vården var redan innan en liten yrkesgrupp, men detta nya sätt att dra alla 
professioner över en kam, menar Gregor (2010) medför att socialarbetarna successivt riskerar 
att försvinna helt inom den psykiatriska vården. Gregor (2010) argumenterar vidare för att 
organisationer behöver ses över avseende deras skyddsnät för stress hos deras anställda. Om 
politikerna i England önskar att den nya yrkesrollen godkända professioner inom den 
psykiatriska vården ska kunna utföra sitt arbete effektivt, behöver också ett adekvat 
supportsystem för organisationernas anställda upprättas.  
          

Organisational systems need to be looked at to see how much they support social defences 
systems that can protect against anxiety. Whilst the adoption of duty rotas and short-term 
working was effective to some extent, levels of anxiety and stress were not being sufficiently 
acknowledged or managed by the employing agency [.] If local authorities wish to improve their 
retention rates of existing and future AMHPs, [godkända professioner inom psykiatrisk vård] 
then a supportive and containing environment needs to be fostered in order to offer AMHPs the 
opportunity to off-load and process their emotional responses to their work.  

Gregor, 2010, s. 440 
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Lagstiftningar och utförande inom psykiatrisk vård skiljer sig i Europa. Detta beror på att de 
olika länderna har utvecklats i olika tempo och under olika förhållanden. Däremot, påpekar 
Mackay (2011) att länderna som ingår i Storbritannien (England, Skottland och Wales) följt 
samma utvecklingsmönster när det gäller lagstiftningen om psykiatrisk vård de senaste 50 
åren, men vårdutförandet har på senare år blivit olika. Wales och England utvecklade en egen 
”Codes of Practice” runt 2007. Från 1990-talet när kraven på ökad kostnadseffektivitet inom 
den psykiatriska vården trädde kraft skulle vården effektiviseras vilket ledde till att intra-
professionella team introducerades i syfte att samtliga professioner ska kunna arbeta med 
samma ärende (Mackay, 2011).  
     

This type of variance, in law and practice, is not uncommon across wider Europe because 
countries have developed at different paces and under different influences [.] What is uncommon 
is that this variance is now within the UK, where countries had followed a similar pattern of 
reform in mental health law and policies for the previous 50 years. Additionally, Wales and 
England developed their own Codes of Practice [...] and these have resulted in other variations 
such as a different list of principles [.] 

Mackay, 2011, s. 180  
 
Mackays (2011) beskrivningar om hur politiska förändringar påverkat den psykiatriska vården 
under de senaste 50 åren och belyser bland annat kraven kostnadseffektivisering. Det faktum 
att detta framställs som något negativt idag kan bero på att det idag är relativt välkänt att 
kostnadseffektiviseringen har medfört övervägande negativa konsekvenser avseende 
kvaliteten inom vården (jfr Framme, 2014). Denna beskrivning skulle förmodligen inte råda 
under tiden då den trädde i kraft eftersom den då ansågs kunna bidra till positiva utfall. Här 
kan det urskiljas en tydlig förändring av synsätt eftersom kostnadseffektivisering i dagens 
kontext tolkningsvis associeras med något negativt som inte prioriterar kvalitét, vilket också 
är anledningen till att diskurser kring detta därmed förs i dag.  
 
Respondenterna i Bailey och Liyanages (2012) studie gav egna förslag att eliminera känslan 
av att vara övergiven som profession inom den psykiatriska vården. Dessa var bland annat att 
regelbundet träffa andra socialarbetare för att diskutera strategier och problem, inte bara inom 
den mentala hälsovården utan även med socialarbetare inom andra organisationer. Bailey och 
Liyanage (2012) belyser vidare att detta reflekterar det traditionella sociala arbetet; att arbeta 
tillsammans inom ett praktiskt område vilket inte råder i dagens politiska klimat och de nya 
praktiska områdena. En respondent berättade att denne kände till flera socialarbetare inom den 
psykiatriska vården som valt att lämna just på grund av denna känsla av isolering och inte ha 
en annan socialarbetare att arbeta tillsammans med. Bailey och Liyanage (2012) benämner 
detta som att dessa socialarbetare ”inte hade något annat val” än att byta till en arbetsplats 
med fler socialarbetare för att undvika denna isolering.    
        
   

However, [social]workers acknowledged this [att arbeta med andra socialarbetare] reflected a 
more traditional way of working that was unlikely to be rekindled in the current political climate 
and had contributed to colleagues feeling they had no option but to leave the service.  

 
Bailey & Liyanage, 2012, s. 1126 

 
Att Bailey och Liyanage (2012) framställer socialarbetares val att lämna den psykiatriska 
vården till följd av att de föredrar att arbeta i team med andra från samma akademiska 
disciplin, som ett tvång är ett tydligt sanningsanspråk. Den samhälleliga kontexten forskarna 
producerat texten inom, är att de politiskt beslutande förändringarna inte tillåter 
socialarbetarna att arbeta tillsammans som förr, vilket ger forskarna status att konstruera 
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sanningen om att socialarbetarna inom den psykiatriska vården tvingas lämna sina arbeten till 
förmån att kunna arbeta i team inom andra organisationer. Här kan det även urskiljas varför 
Bailey och Liyanage (2012) gjort detta fenomen till ett forskningsobjekt enligt ett 
genealogiskt angreppssätt, vilket kan tänkas vara att politiskt beslutande förändringar hindrar 
socialarbetarna att arbeta tillsammans vilket således är ett forskningsbart problemområde.  
 

7.4 Socialarbetarrollens framtid inom den psykiatriska vården 

Aviram (2002) belyser att förändringar som har skett i välfärdsstaten under de senaste två 
eller tre decennierna utgör både en utmaning och en möjlighet för socialarbetarrollen. 
Visserligen kräver förändringarna vissa anpassningar för socialarbetarna, men Aviram (2002) 
betonar att socialarbetarna har färdigheten att anpassa sig till dessa nya roller med mindre 
justeringar. Däremot, varnar Aviram (2002) att om socialarbetarna inte lyckas med detta 
kommer yrkesrollerna tillslut att intas av andra professioner vilket även skulle påverka 
socialarbetaryrkets status negativt. Aviram (2002) understryker att socialarbetarna måste 
svara på de organisatoriska förändringarna för att inte tappa sin nuvarande position och bli 
mindre relevanta inom den psykiatriska vården.   
   

[T]he newly developed mental health and social service NGOs [non-governmental 
organizations] and their organizational environments require some adaptations on the part of 
personnel moving from traditional government agencies to the new type of service 
organizations. However, social workers have the knowledge and training to move into these new 
roles with little adjustments. If they do not capture this opportunity, these new roles are going to 
be filled by others.  

Aviram, 2002, s. 630 
 
Här kan det urskiljas hur Avirams (2002) beskrivningar innehåller distinktioner där 
socialarbetarna skiljer sig åt från de andra professionerna. Aviram (2002) ställer 
socialarbetarna emot de andra professionerna och understryker att socialarbetarna har en unik 
kompetens och yrkesroll vilka inte kan uppfyllas av de andra professionerna som saknar det 
som socialarbetarna har. Det kan även tänkas att arkeologiska och genealogiska faktorer 
spelar in vilket i detta fall har att göra med de ”non-govermental” organisationerna som 
Aviram (2002) lyfter fram. Det nya införandet av dessa organisationer skapar 
förutsättningarna för Aviram (2002) att forska om fenomenet med socialarbetarrollens status 
inom psykiatrisk vård eftersom han menar att detta ställer stora krav på att yrkesgruppen 
måste anpassa sig för att inte förlora sin position.  
 
King och Ross (2003) belyser införandet av interprofessionell samverkan mellan de olika 
professionerna inom den psykiatriska vården. De föreslår att samtliga yrkesrollerna bör 
definieras i god tid före införandet av de nya arbetssätten, vilket kan göras genom samverkan 
och kommunikation mellan personal och förvaltning. På så sätt kan yrkesrollerna få auktoritet 
i deras kompetens- och arbetsområde och därmed känna sig säkra i sin yrkesroll vilket är 
viktigt i organisatoriska förändringar. 
 

[The] new and changed roles should be defined well in advance of implementation in terms of 
their broad content and the kinds of interactions with clients and other professionals required. 
Negotiation of such definitions should involve liaison with operational staff and first-
linemanagement and not be restricted to the perspectives of senior management alone. In this 
way, staff are more likely to feel a sense of ownership in new working arrangements–something 
commonly found to be important in literature on organizational change [.]  

King & Ross, 2003, s. 67-68 
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Huxley et al. (2005) understryker att socialarbetare inom den psykiatriska vården måste 
värderas av organisationen som styr den psykiatriska vården och den allmänna uppfattningen 
av yrkesrollen. Annars, varnar de, kan samhället förvänta sig att färre söker sig till yrket, 
oavsett om den utövas av socialarbetare eller av övrig hälsovårdspersonal. Om samhället, 
regeringen och arbetsgivarna visar att de värderar kompetensen och det omfattande 
engagemanget och den professionalism som erbjuds av yrkesgruppen, kan både rekryteringen 
och bibehållandet av personal förbättras.  
 

Our study suggests that MHSWs [socialarbetare inom psykiatrisk vård] need to be valued by 
society, otherwise society can expect fewer people to come forward to do work of this type, 
whether done by social workers or by other health professionals.  

Huxley, et al., 2005, s. 1077 
 
Det kan urskiljas hur forskarna konstruerar att lösningen på rekryteringsproblemet är att 
värdera socialarbetare inom den psykiatriska vården. Med andra ord konstrueras en sanning 
om att socialarbetare inte stannar kvar som socialarbetare inom den psykiatriska vården på 
grund av att andra inte värderar yrkesgruppen. Det tycks finnas en slags uppmuntran att 
socialarbetare bör utmana dessa uppfattningar för att därmed också stärka sin status inom den 
psykiatriska vården. Det kan även tänkas att Huxley et al., (2005) ställer socialarbetarna emot 
resten av samhället och således skapar en distinktion dessa emellan. Denna analys kan 
relateras till Wards (2009) där även hon kunde urskilja hur texterna ofta uppmuntrar 
socialarbetare att utmana den negativa stereotypiseringen som tycks finnas kring yrkesrollen 
och således samhällets uppfattningar. Det kan vidare urskiljas hur forskarna skapar 
uppfattningen av att socialarbetare arbetar efter ett engagemang trots omgivningens 
motsättningar. Följden av texten kan tänkas bli att läsaren får en bild av socialarbetare som en 
yrkesgrupp som arbetar av god vilja. Detta kan även relateras till de emotionella aspekter som 
diskurser kan vara uppbyggda utifrån (jfr Ward, 2009 och Fahlgren och Sawyer, 2009), då det 
förslagsvis ger utfallet att läsaren sympatiserar till socialarbetarnas goda vilja. 
 
Precis som Aviram (2002) varnar för, påpekar även Herod och Lymbery (2008) att det finns 
ett tydligt hot mot framtiden för socialarbetare inom den psykiatriska vården. Främst, menar 
de, beror detta på att socialarbetare tilldelas arbetsuppgifter som står långt ifrån deras 
kompetensområde som exempelvis utförandet av administrativa uppgifter istället för 
direktkontakt med patienter.     
  

However, that there are threats to the future of social work is also clear. Various informants on 
the social work side expressed particular concern about the increased levels of administration in 
their role, seeing this as reducing their ability to engage in direct work [.] In addition, a 
commonly expressed view was that little value or respect was accorded within social services 
organisations to social work staff and, by extension, to social work itself. It is our contention that 
the value of social work needs to be both asserted and evidenced, and that social work 
practitioners must be actively involved in this process.  

Herod & Lymbery, 2008, s. 25 
 
Angående omformateringen av socialarbetarrollen inom den psykiatriska vården i England 
där den nya yrkesgruppen godkända professioner inom den psykiatriska vården numera ersatt 
de traditionella yrkesgrupperna, menar Gregor (2010) att detta ställer stora krav på ledningen. 
Hon understryker att det är av stor vikt att de som ska ingå i den nya yrkesgruppen, granskas 
noggrant för att säkerställa att kompetensen finns. Vidare är det viktigt att de integreras inom 
organisationer samt tillses adekvat utbildning. Gregor (2010) varnar också för att 
organisationerna inte längre kan förlita sig på att rätt personer söker sig till en viss yrkesroll. 
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Given the shortage of workers prepared to undertake the training in order to carry out this role, 
recruitment and retention is key to the success of the role. Close attention should be therefore 
given to the reasons for professionals choosing to both train, and continue working as AMHPs 
[approved mental health professionals]. The good will and ability of peers to act as containers 
cannot be taken for granted, and if cracks appear in these containers, it is not only the mentally 
ill service users whose health will suffer.  

Gregor, 2010, s. 441 
 
Vi tolkar det som att Gregor (2010) konstruerar en sanning om att det alltid har varit rätt 
personer som söker sig till den tidigare socialarbetarrollen inom den psykiatriska vården. 
Detta är ett tydligt exempel på hur forskare använder sin legitima kunskap och statusposition 
då de konstruerar att socialarbetare är de rätta personerna som den psykiatriska vården i 
England numera riskerar att gå miste om. Här kan det även urskiljas distinktioner där Gregor 
(2010) ställer socialarbetare emot de andra professionerna, precis som det kan urskiljas i 
Avirams (2002) beskrivning. Det kan även tänkas att Gregor (2010) använder sig av 
utestängningsmekanismer då hon beskriver socialarbetarna som den rätta professionen där de 
andra professionerna riskerar att ersätta dem vilket således gör de andra professionerna till de 
som skulle anses agera felaktigt. Jämfört med Ellermann (1998), Fahlgren och Sawyer (2009) 
och Krumer-Nevo et al. (2011) påvisar Gregors (2010) beskrivning hur forskare har status och 
makt att producera ett dylikt anspråk.  
 
Calderwood och O’Brien (2010) menar att i dagens kontext värderas evidensbaserat arbete 
och specifika interventioner vilket har medfört att socialarbetare står inför utmaningen att 
tydliggöra deras arbetssätt och demonstrera effektiviteten av deras arbete. Detta lyfts 
dessutom fram som avgörande att lyckas med för yrkesrollens framtid.   
       

Moreover, in the current context of valuing the evidence-base for practice and the specificity of 
interventions, social workers are challenged to be clear about what it is they do and to be able to 
demonstrate the effectiveness of their actions. “The survival of the profession into the future 
might well depend on social work’s capacity to meet this challenge”[.] 

Calderwood & O’Brien, 2010, s. 320 
 
Probst (2012) understryker att hierarkin inom den psykiatriska vården måste upplösas och 
ersättas av ett mer holistiskt tanke- och arbetssätt där samtliga professioners kompetens 
värderas. Detta kan göras genom internutbildning och regelbundna work-shops för att forma 
en mer kollegial miljö som kan ersätta en miljö som är baserad på makt och prestige. Detta, 
menar Probst (2012), kommer att främja socialt arbete inom den psykiatriska vården och de 
som nyttjar den.         
      

It is not a matter of removing all checks on social workers’ diagnostic and clinical decisions, but 
of replacing top-down hierarchies with complementarity among professions that can lead to 
more comprehensive, holistic care. Regular inter-disciplinary conversation including training 
and work- shops, flexibility in case dispensation, and respect for environmental factors that may 
affect a client’s well being—the traditional purview of social work— are some of the ways to 
foster a climate based on collegiality rather than on power and prestige.  

 
Probst, 2012, s. 381 

 
Probst (2012) menar vidare i relation till Aviram (2002) att socialarbetarna inom psykiatrisk 
vård befinner sig i en komplex situation, då de behöver anamma det psykologiska och 
medicinska språket för att vinna legitimitet för sitt anspråk på sociala förklaringsmodeller av 
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psykisk ohälsa, samtidigt som de måste förhålla sig till det professionsspecifika sociala 
språket kring patienten i dess miljö och kontext.   
  
       

The need to use the categories and assumptions of another profession to justify their actions 
creates a difficult situation for social workers, who may have to balance dissonant values 
reflecting the medical world-view of psychiatry and the more contextualized and humanistic 
view of their “home” profession. Understanding how clinical social workers cope with the 
ethical and practical challenge of working under disempowering, potentially dissonant 
conditions is of vital importance for professional knowledge and growth.  

Probst, 2012, s. 368 
 
Probst (2012) beskrivning handlar om att socialarbetare befinner sig i en problematisk 
situation då de behöver balansera mellan två perspektiv, medan Aviram (2002) snarare ser 
denna balans som en fördel (och utmaning) för socialarbetarna. Här kan det återigen urskiljas 
hur diskurser konkurrerar med varandra utifrån den maktaspekt som Foucault inkluderar inom 
diskursanalys. I kontrast till Fahlgren och Sawyer (2009) som menar att deras diskursanalys 
belyser hur forskare anses stå högst upp i en hierarkisk statusordning, kan vi här se att det 
tycks råda en kamp om status och anspråk forskare emellan även om de enligt Fahlgren och 
Sawyer (2009) anses befinna sig på samma nivå.  
 

7.5 Slutsatser 

Utifrån ovanstående analys kan det urskiljas hur majoriteten av forskarnas beskrivningar 
handlar om distinktioner där socialarbetarna ställs emot de andra professionerna inom 
organisationen och där det påvisas hur socialarbetarna skiljer sig från de andra. Det framställs 
ofta hur de andra professionerna inte uppfyller kriterier som stämmer överens med 
socialarbetarnas kompetens samt att ingen annan förutom socialarbetare kan utföra deras 
arbete inom den psykiatriska vården. Forskare framhåller också samhällsdiskursen kring 
socialarbetarrollen inom den psykiatriska vården som något negativ. Trots detta, menar 
forskarna bibehåller socialarbetare ett positivt engagemang i sitt arbete och gör ett, vad 
forskarna framställer som ett viktigt och värdefullt arbete. Flera av forskarna har också använt 
sig av emotionellt laddade ord i sina beskrivningar, vilket kan tänkas bidra till att texterna får 
en ytterligare inverkan hos läsaren. En del av forskardiskurserna tycks även konkurrera med 
varandra då det tycks råda olika uppfattningar om vad socialarbetarrollen avser samt huruvida 
socialarbetarna bör anpassa sig till organisatoriska förändringar eller inte. Det kan därmed 
urskiljas en tydlig maktaspekt utifrån Foucaults maktteori eftersom det tycks råda en kamp 
om meningsskapande mellan forskarna, trots att de tillhör samma akademiska disciplin och 
studerar samma fenomen. 
 
I texterna kan vi även urskilja olika typer av utestängningsmekanismer. I diskurserna utesluts 
ofta medicinska modeller och den medicinska kulturen som handlar om organisationen i stort. 
I andra beskrivningar dominerar det sociala perspektivet, vilket forskarna framställer som ett 
eftersträvansvärt perspektiv. Detta ger bilden av att det medicinska perspektivet inte anses lika 
viktigt och därmed anammas inte ett holistiskt perspektiv vilket torde vara eftersträvansvärt 
inom socialt arbete.  
 
De genealogiska och arkeologiska angreppssätten visar hur historiska och organisatoriska 
förändringar har bidragit till att forskarna gjort fenomenet med socialarbetarrollens status 
inom psykiatrisk vård till ett forskningsobjekt. Vi kan här urskilja hur avvecklandet av sluten 
institutionsvård tycks vara en slags utgångspunkt där politiska beslut och organisatoriska 
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förändringar gjort att socialarbetarrollen blivit alltmer diffus. Likaså har den nutida politiskt 
beslutande förändringen om kostnadseffektivisering inom psykiatrisk vård skapat 
förutsättningen för att fenomenet är välbeforskat. Med hjälp av dessa två analysverktyg kan vi 
även urskilja hur ett fenomen blivit ett forskningsobjekt och hur synsätt har förändrats över 
tid. Precis som Garrity (2010) poängterar i sin diskursanalytiska studie, kan detta sätt att 
analysera forskning ge möjligheten att ifrågasätta så kallad naturlig ordning och även hjälpa 
till att upptäcka alternativa undersökningssätt. Genealogiskt och arkeologiskt angreppssätt har 
förvisso analyserats separat men dessa två hör ofta ihop och vi argumenterar därför att dessa 
två analyser bör relateras till varandra. 
 

8. Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur fenomenet med att socialarbetare inom 
psykiatrisk vård inte tycks ha status för sin kompetens framställs i forskning samt vad detta 
kan bero på. Frågeställningen var:  
 

• Hur konstrueras fenomenet med att socialarbetare inte anses ha status för sin 
kompetens inom psykiatrisk vård i forskning? 
 

De slutsatser vi anser oss kunna dra för av denna studie är flera och sammanfaller med vad 
Bullington (1991) diskuterat inom en äldre social, kulturell och politisk kontext. Fenomenet 
konstrueras som ett problem för samhället där flera forskare belyser att om inte yrkesgruppen 
får status och erkännande, kommer deras arbetsutförande bli lidande samt att yrkesgruppen 
med den unika sociala infallsvinkeln riskerar att försvinna helt. Texterna spelar ofta an på 
emotionella kontexter där socialarbetarna framställs som de goda då de tycks utföra sitt arbete 
på goda grunder samt att de inte förlorar sitt engagemang att förbättra patienternas liv, vilket 
gör att man sympatiserar med socialarbetarnas goda vilja. Vidare har det även påvisats hur 
vissa diskurser konkurrerar om sanningsanspråk avseende huruvida socialarbetarna ska 
anpassa sig till den medicinska organisationen eller inte. Anledningen till att diskurserna förs 
tycks grunda sig främst i historiska aspekter där organisatoriska förändringar har bidragit till 
att socialarbetarna inte har samma position och tydliga kompetensområde längre, vilket i sin 
tur skapar möjligheten för forskarna att göra fenomenet till ett forskningsobjekt. 
Maktaspekten i de undersökta framställningarna är påtaglig då samtliga författare är forskare 
inom socialt arbete som akademisk disciplin vilket gör att de har den legitima kunskapen och 
statusen att föra sanningsanspråk och konstruera verkligheter. 
 
Utifrån Ellermanns (1998) konstaterande är det viktigt att kritiskt reflektera över vilka som 
står bakom en text och kanske framförallt en forskning vilken har status och makten att 
påverka och förändra samhälleliga uppfattningar. Det kan tänkas att forskarna inom den 
akademiska disciplinen socialt arbete för en diskurs utifrån egen sak, där de upplevt samma 
frustration avseende statusaspekten inom psykiatrisk vård som deras respondenter uttrycker. 
Som Bullington (1991) och Blomqvist (2009) konstaterat, tycks socialarbetarna sträva efter en 
psykoterapeutisk roll för att det ansågs finare och ha mer status inom den psykiatriska vården. 
Utfallet har dock blivit att socialarbetarrollen blivit diffus och den sociala förklaringsmodellen 
tycks förbises. Det kan därmed inte bortses ifrån att dessa diskurser bidrar till en förlängning 
av detta problem. Dock kan vi med hjälp av ett diskursanalytiskt angreppssätt belysa dessa 
aspekter av makt och anledning till att diskurser förs, och därmed också kunna kritiskt 
granska texter i syfte att göra socialt arbete som akademisk disciplin mer levande precis som 
Garrity (2010) understryker.  
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8.1 Förslag till vidare forskning  

Denna diskursanalys syftar inte att försöka avslöja forskarnas dolda motiv (jfr Bergström & 
Boréus, 2012), däremot vill vi belysa hur det kommer sig att en viss diskurs kring ett visst 
fenomen förs samt hur diskursanalys bidrar till att socialt arbete som disciplin utvecklas. Som 
framställt under slutdiskussionen kan det urskiljas att forskarnas diskurser tenderar att 
konkurrera med varandra vilket således leder till en maktaspekt vilken kritiskt bör granskas. 
Det kan konstateras att det behövs mer diskursanalytisk forskning främst utifrån arkeologiskt 
och genealogiskt angreppssätt (jfr Garrity, 2010). Det bör diskuteras vilka tidsfaktorer som 
påverkar forskningen idag, främst för att undvika att likartade misstag görs om i dagens 
kontext. Ett exempel på detta är New Public Management och kostnadseffektivisering som 
har lett till bristande kvalitét inom vården (jfr Framme, 2014).  
 

8.2 Metoddiskussion  

Vi är väl medvetna om att vissa texter har fått mer utrymme än andra. Detta beror på att dessa 
texter innehöll mer tydliga aspekter vilka gick att analysera utifrån diskursanalys, samt att de 
berörde flera olika punkter vilka således kunde analyseras mer än andra.  
 
I vår studie har vi beslutat oss för att använda oss av diskursanalys för att studera 
forskardiskurser i ett urval artiklar vilka har insamlats genom systematisk litteratursökning. Vi 
har haft för avsikt att ge en noggrann presentation för hur den systematiska litteratursökningen 
genomförts för att uppfylla transparensen. Enligt Bryman (2011) ger systematisk 
litteraturgenomgång en heltäckande förståelse för området som avses studeras samt att 
tillvägagångssättet är konkret och transparent vilket ger hög replikerbarhet. En systematisk 
litteraturgenomgång anses vidare vara värdefull i praktiken eftersom det skapar en mättnad av 
tillgänglig forskning för ett visst område och således minskar risken för skevhet (Bryman, 
2011). En möjlig begränsning med användandet av en kvalitativ systematisk 
litteraturgenomgång som metod kan vara urvalet av vilka artiklar som ska inkluderas i 
analysen. Bryman (2011) poängterar att ett systematiskt angreppssätt förutsätter objektiv 
granskning av artiklarnas kvalitet. I en kvalitativ ansats däremot, finns inget specifikt 
kriterium för hur bedömning av artiklarnas kvalitetet ska gå till. Risken, menar Bryman 
(2011) är att urvalet görs främst efter vad som anses vara intressant eller inte. Artiklarna har 
valts ut med objektivitet i åtanke för att uppsatsen inte ska bli vinklad efter studenternas 
intresse. Därmed har artiklar som motsäger eventuella hypoteser eller förförståelser 
inkluderats i analysen för att säkerställa uppsatsen kvalitet. Vi vill dock belysa att ett större 
urval artiklar förmodligen gett ett bredare perspektiv och större möjlighet att jämföra 
diskurser med varandra, men detta var inte möjligt eftersom vi har arbetat under 
tidsbegränsning.  
 
Avslutningsvis bör det problematiseras att enbart databaser för socialt arbete har använts i 
insamlandet av empiri (Social Services Abstract och ASSIA). Detta beslut grundar sig i att vi 
ville ha empiri inom socialt arbete som akademisk disciplin. Däremot kan det ha betydelse för 
vilken akademisk disciplin som är framträdande, vilket i detta fall är socialt arbete och således 
får andra discipliner som diskuterats i uppsatsen som exempelvis den medicinska, inte samma 
utrymme.  
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Tabell 1 

 

Författa
re 

Publicering
sår 

Syfte och 
frågeställning 

Metod Tidsskri
ft 

Resultat Slutsats 

Aviram 2002 Att diskutera 
socialarbetarens 
roll inom den 
mentala 
hälsovården ur 
ett historiskt 
perspektiv samt 
diskutera 
faktorer som 
underlättar eller 
hindrar yrket 
från att på 
lämpligt sätt 
anpassa sig till 
nuvarande hjälp- 
och stödbehov 
hos psykiskt 
sjuka personer 

Explorativ studie Social 
Work in 
Health 
Care 

Det finns en 
brist på 
överenskomme
lse gällande 
socialarbetaren
s roll inom 
psykiatrin. Det 
finns inte 
heller någon 
överenskomme
lse mellan 
socialarbetare 
och andra 
yrkesgrupper 
som arbetar 
inom hälso- 
och sjukvården 
avseende 
socialarbetares 
roll och 
gränserna för 
deras 
kompetensomr
åde. De 
förändringar 
som har skett i 
välfärdsstaten 
under de 
senaste två/ tre 
decennier 
utgör både en 
utmaning och 
möjligheter för 
socialarbetare.  

Socialarbetare 
behöver 
anpassa sig till 
nutidens 
organisatorisk
a förändringar. 
Om de inte gör 
det kommer 
andra 
professioner 
att ta över och 
utfallet 
riskerar att bli 
att 
socialarbetare 
blir mindre 
viktiga, 
förlorar makt 
och till slut 
inte längre 
erkänns som 
en viktig del 
inom 
psykiatrin.	

Herod & 
Lymberly 

2002 Undersöka 
socialarbetarroll
ens funktion i 
multiprofessione
lla team inom 
sektorn för 
människor med 
inlärningssvårig
heter i England 

Semistrukturera
de intervjuer 
med åtta 
medlemmar från 
två 
multidisciplinära 
grupper som 
huvudsakligen 
arbetar med 
vuxna med 
inlärningssvårig
heter 

Practice- 
Social 
Work in 
action 

Det finns ett 
tydligt 
erkännande av 
socialarbetarna
s kompetens 
samt att de 
uppfattas 
användbara 
inom 
tvärvetenskapli
ga team. 
Socialarbetare 
uttrycker 

Värdet av 
socialt arbete 
måste stärkas 
genom att 
socialarbetare 
behöver vara 
aktivt 
involverade i 
denna process. 
Fruktbara 
relationer bör 
utvecklas 
mellan 
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däremot en oro 
över de ökade 
administrativa 
kraven i deras 
roll, eftersom 
detta stjäl tid 
från 
direktarbetet 
med 
patienterna 

praktiker och 
akademiker för 
att driva dessa 
typer av frågor 

King & 
Ross 

2003 Hur konstrueras 
socialarbetares 
kontra 
sjuksköterskors 
yrkesidentieter i 
relation till 
varandra samt 
hur effektivt är 
samvkeran 
mellan dessa två 
professioner 

Fokusgrupper 
och individuella 
intervjuer med 
sammanlagt 80 
deltagare 
(socialarbetare 
och 
sjuksköterskor) 
(England) 

Social 
Work in 
Health 
Care 

I de fall där 
samverkan och 
nya 
arbetsuppgifter 
krävde 
förändringar 
av 
professionell 
identitet, 
påverkades 
individer av 
personliga 
uppfattningar, 
organisatoriska 
arrangemang 
och offentliga 
uppfattningar. 
Ju mer öppen 
för 
rekonstruktion 
av sin 
yrkesidentitet, 
desto mer 
positiv var 
man till de nya 
rollerna. 

Professionell 
identitet är 
viktigare än 
vad som 
tidigare 
erkänts samt 
att 
misslyckande 
av att inte ta 
hänsyn till 
detta kan 
resultera i 
mindre 
effektiv 
samverkan. 
Det behövs 
mer forskning 
kring hur 
yrkesidentitet 
och samverkan 
hänger ihop.  

Huxley, 
Kendall, 
Mears, 
Evans, 
Gately,  
& Katona 

2005 Att systematiskt 
undersöka de 
faktorer som 
ligger till grund 
för hur 
socialarbetare 
upplever sin 
arbetskontext 

Enkäter (med 
fria textsvar) och 
dagböcker 
skrivna av 237 
socialarbetare 
inom psykiatrin 
(England) 

The 
Brittish 
Associati
on of 
Social 
Workers 

Socialarbetarn
a värderar 
direktkontakt 
med patienter 
samt kollegial 
samverkan. 
Deras 
engagemang 
för att förbättra 
patienters 
livssituation 
var påtaglig i 
resultaten. De 
drabbas dock 
av negativa 
uppfattningar 
från samhället 
samt brist på 
stöttning av 
chefer.  

Socialarbetare
s erkännande 
måste 
uppmärksamm
as för att 
socialarbetarna 
ska stanna 
inom 
psykiatrin. 
Samhället och 
regeringen 
måste arbeta 
för en 
förändrad 
attityd 
gentemot 
socialarbetares 
(inom 
psykiatrin).  

Calderwo
od & 

2010 Att studera 
utmaningar för 

Enkätundersökni
ng där 339 

Social 
work in 

Socialarbetarn
a i psykiatrin 

En förklaring 
till att 
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O’Brien socialarbetare 
inom psykiatrin i 
Ontario 
avseende att de 
måste anpassa 
sig till en annan 
paradigm. Samt 
vilka 
konsekvenser  
den generella 
uppfattningen 
om att 
socialarbetarroll
en är odefinierad 
kan ge. 

socialarbetare 
inom psykiatrin i 
Ontario, Kanada 
deltog 

mental 
heatlh 

tilldelades ofta 
arbetsuppgifter 
som ligger 
långt ifrån 
deras 
profession. 
Vissa kände 
sig isolerade 
då de var 
ensamma 
socialarbetare 
på respektive 
avdelning. 
Anmärkningsv
ärt var dock att 
nästan alla 
kände att det 
trots detta 
bidrog till 
viktigt arbete 

socialarbetarro
llen är diffus 
kan vara 
avsaknaden av 
en 
“kärnuppgift” 
som ofta de 
andra 
professionerna 
förknippas 
med. 
Socialarbetarn
as största 
utmaning är 
frågan om de 
ska anpassa 
sig till både 
den 
medicinska 
och sociala 
disciplinen 
eller välja 
något av dem? 

Gregor 2010 Att studera hur 
socialarbetarna 
inom psykiatrin i 
England 
påverkas av att 
den nya rollen 
godkända 
professioner 
inom psykiatrisk 
vård ersätter 
socialarbetarna 

Kvalitativa 
semi-
strukturerade 
intervjuer med 
24 socialarbetare 
som jobbar inom 
psykiatrin och 
som är mitt uppe 
i att byta till den 
nya yrkesrollen. 
Bekvämlighetsur
val 

Journal 
of social 
work 
practice 

Socialarbetarn
a påverkades 
främst 
emotionellt då 
de ansåg att de 
inte längre 
tillhörde 
gruppen 
socialarbetare 
som tidigare 
varit en 
trygghet. 
Mycket stress 
fanns även då 
de inte kände 
sig värderade 
av 
organisationen 
eller ledningen 

Psykiatrin som 
organisation 
måste skapa 
ett system där 
personalens 
välmående 
uppmärksamm
as. Det ställs 
nu ännu högre 
krav på 
rekryteringen 
av den nya 
yrkesrollen 
eftersom 
organisationen 
inte längre kan 
förlita sig på 
att rätt 
personer söker 
sig till arbetet 
längre. 
(Indikerar att 
det alltid är 
rätt personer 
som söker sig 
till 
socialarbetaryr
ket) 

MacKay 2011 Att studera 
skillnaden 
mellan 
socialarbetarnas 
arbete inom 
psykiatrin i 
England, 
Skottland, Wales 

Litteraturstudie Journal 
of Social 
Work 

Socialarbetarn
as 
arbetsuppgifter 
inom 
psykiatrin i 
England och 
Wales var mer 
begränsade 

Skillnaden 
gällande lagar 
och utföranden 
för 
socialarbetare 
inom 
psykiatrin 
beroende på 
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och Irland? och lagbundna 
än i Skottland. 
Socialarbetarn
as roll i 
England och 
Wales var mer 
underordnad 

plats i 
Storbritannien, 
måste belysas 
för att 
undersöka hur 
detta påverkar 
patienterna 

Bailey & 
Liyanage 

2012 Hur upplever 
socialarbetare 
inom den 
mentala 
hälsovården sin 
arbetsmiljö, 
kollegors 
uppfattningar 
om 
socialarbetarroll
en samt hur 
politiska beslut 
har påverkat 

Etnografisk 
undersökning 
innefattande 
observationer 
och kvalitativa 
intervjuer 

Brittish 
Journal 
of Social 
Work 

De politiskt 
beslutande 
förändringarna 
inom 
psykiatrin 
avseende krav 
på 
effektivisering, 
har påverkat 
socialarbetarna 
negativt. Det 
råder också ett 
samhälleligt 
stigma mot 
socialarbetare 
då de inte 
uppfattas vara 
hjälpare 

Socialarbetare 
måste bli 
värderade av 
samhället och 
politiker för att 
psykiatrin inte 
ska gå miste 
om den unika 
kompetensen 
som 
socialarbetare 
erbjuder 

Schwartz 
& Towns 

2012 Att studera 
sekundärdata 
från en 
kvantitativ 
undersökning 
för att få 
förståelse för 
socialarbetarroll
en inom 
psykiatrisk vård 

 

Sekundärdata 
hämtad från en 
kvantitativ 
survey gjord av 
Canadian 
Community 
Health Survey - 
Cycle 1.2: 
Mental Health 
And Well Being 
där 36,984 
respondenter 
deltog 

Research 
on Social 
Work 
Practice 

12 % av 
respondenterna 
kontakt med 
en 
socialarbetare 
inom 
psykiatrin. Av 
de som 
träffade 
socialarbetare 
inom 
psykiatrin, fick 
ca. 72 % även 
hjälp från 
ytterligare en 
profession. 

De empiriska 
resultaten visar 
att 
socialarbetarna 
har en viktig 
roll inom 
psykiatrin då 
de är den 
tredje största 
yrkesgruppen 
som patienter 
kommer i 
kontakt med. 
Dessa resultat 
är viktiga att 
belysa 
eftersom det 
råder en 
uppfattning 
om att 
socialarbetare 
inom 
psykiatrin är 
en 
undervärderad 
yrkesgrupp 
med en diffus 
roll 

Probst 2012 Att studera 
effekter som 
tvånget att 
anpassa sig till 
den medicinska 
paradigmen och 

Kvalitativa 
intervjuer med 
30 socialarbetare 
som arbetar 
inom psykiatrin i 

Social 
work in 
mental 
health 

Socialarbetare 
inom 
psykiatrin 
känner 
generell 
misstro mot 

Samarbetet 
mellan 
socialarbetare 
och 
psykiatriker 
måste bli 
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underkasta sig 
professioner 
med högre status 
för 
socialarbetarna 
inom psykiatrin 
kan tänkas ge 

New York psykiatriker 
samt att 
hierarkin inom 
psykiatrin är 
påtaglig. 
Socialarbetarn
a som 
yrkesgrupp 
tvingades 
kämpa för att 
få igenom sitt 
anspråk 

meningsfullt 
för att 
socialarbetarna 
ska få 
auktoriktet. 
Vidare måste 
hierarkin inom 
psykiatrin 
upplösas 

Craig, 
Frankfor
d, Allan, 
Williams, 
Schwartz
, 
Yaworski
, Janz & 
Malek-
Saniee 

2016 Socialarbetares 
roll inom mental 
hälsovård 
avseende 
patienters 
psykosociala 
behov inom den 
primära 
hälsovården i 
Kanada 

Kvantitativ 
enkätundersökni
ng  

Social 
Work in 
health 
care 

Resultatet 
visar att 80 % 
av patienterna 
som behandlas 
inom 
primärvården 
lider 
övervägande 
av 
psykosociala 
komorbiditet 
symptom 

Socialarbetare 
som är 
specialiserade 
i psykosociala 
komorbiditeter
, behövs i 
interprofession
ella team inom 
primärvården 
och den 
mentala 
hälsovården. 

	

 


