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Sammanfattning: 
Studiens övergripande syfte var att undersöka primärvårdskuratorers arbetssituation på 

vårdcentraler i Örebro. Mer konkret var avsikten att studera primärvårdskuratorernas upplevelser, 

hantering och förslag till förändring gällande den egna arbetssituationen. Med utgångspunkt i en 

kvalitativ ansats genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med kuratorer på sex olika 

vårdcentraler i Örebro. Utifrån empirin identifierades fyra teman: arbetsuppgifter, kompetens, 

arbetsbelastning och samverkan, vilka utgjorde den sammantagna arbetssituationen. De analytiska 

redskap som tillämpades i syfte att tolka och förstå uppsatsens empiriska material utgjordes av: 

primärvårdens styrdokument, kompetens- och kvalifikationsmodellen, gräsrotsbyråkrati, 

handlingsutrymme och samverkan. Av resultatet framkom att primärvårdkuratorerna upplever att 

arbetets utformning ger möjlighet till stor frihet och varierande arbetsuppgifter. Genom empirin 

identifierades vissa upplevda svårigheter, vilka kunde härledas till det psykosociala perspektivets 

minoritet inom primärvården i förhållande till den i övrigt medicinska kontexten, samt till följd av 

otydliga organisatoriska bestämmelser.  Fyra centrala teman identifierades i samband med förslag 

till förändring: resurser, tid, tydlighet och legitimering av kuratorsyrket. Studiens slutsats var att de 

upplevda problemen huvudsakligen återfinns på organisatorisk nivå medan hanteringsstrategierna 

faller tillbaka på individen själv. Varje komponent, det vill säga, arbetsuppgifter, kompetens, 

arbetsbelastning och samverkan måste vidare studeras tillsammans i syfte att få en ökad förståelse 

för kuratorernas sammantagna arbetssituation.  

 

Nyckelord: kurator, primärvård, arbetssituation, upplevelser, hantering 
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Abstract: 
The purpose of this study was to investigate the work situation of primary care counselors within 

primary healthcare centers in Örebro. Furthermore, the intention was to study primary healthcare 

counselor’s experiences, management and proposals for change regarding their work situation. 

Based on a qualitative approach eight semi-structured interviews were conducted with counselors at 

six healthcare centers in Örebro. Based on the empirical data we identified four themes: work tasks, 

qualification, workload and collaboration, which accounted for the overall work situation. The 

analytical tools applied, in order to interpret and understand the essays empirical material, consisted 

of: primary healthcare policy documents, a competence and qualification model, street level 

bureaucrats, margin for manoeuvre and collaboration. The result showed that the primary care 

counselor feel that the job allows for great freedom and varied tasks. Through empirical data we 

identified some perceived difficulties, which could be attributed to psychosocial perspective 

minority in primary care in relation to the otherwise medical context and as a result of unclear 

organizational arrangements. Four key themes were identified in connection with proposals for 

change: resources, time, clarity and legitimacy. The study's conclusion was that the perceived 

problems are primarily found on a structural level while management strategies accrue individual 

himself. Each component, i.e. work tasks, qualification, workload and collaboration, must further be 

studied together in order to get a better understanding of the counselors overall work situation. 
 

Keywords: counselor, social worker, primary health care, work situation, experiences, management  
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1. Inledning 
Psykisk ohälsa, som bland annat inkluderar depression, ångest, stress, fobier och psykosociala 

problem
1
, har under flera års tid ökat hos befolkningen såväl i Sverige som internationellt och 

utgör ett av de största folkhälsoproblemen i dagsläget (Socialstyrelsen, 2015). Eftersom 

primärvården utgör den så kallade första linjens vård vid psykiska besvär är det till 

vårdcentralerna som de flesta hjälpsökande med psykisk ohälsa söker sig, alternativt blir 

hänvisade till. I Sverige uppskattas ungefär en tredjedel av primärvårdens patienter ha sökt 

hjälp till följd av psykisk ohälsa, vilket är en problematik som primärvården inte är tillräckligt 

rustad för att bemöta (Socialstyrelsen, 2014; Socialstyrelsen, 2007; Butor, 2006). En sådan 

situation riskerar att underminera kvaliteten i arbetsinsatserna, inte minst 

primärvårdskuratorernas insatser eftersom de i sitt arbete ofta möter patienter med psykisk 

ohälsa. 

 

Allt arbete inom primärvården, inklusive kuratorernas, regleras genom hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763 [HSL]). Öppenvårdens uppdrag beskrivs närmare i HSL 5 § första 

stycket där det framkommer att primärvården utan avgränsning beträffande sjukdom, 

patientgrupp eller ålder ska ansvara för grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad och 

förebyggande arbete om det inte kräver särskilda tekniska resurser eller specialistkompetens. 

Mot bakgrund av bestämmelserna i HSL är primärvårdskuratorns arbetsuppgift att bedriva 

psykosocialt, stödjande och behandlande förändringsarbete med individer, närstående och 

grupper utifrån vetenskap och beprövad metod (Reneland, Jansson, Johansson, Johansson & 

Magne Ingvar, 2006). Enligt Holmberg (2005) arbetar primärvårdskuratorer främst med 

stress-, kris-, depressions- och ångestproblematik. Att arbeta som kurator inom hälso- och 

sjukvården på exempelvis vårdcentraler kan enligt Klässbo, Möllberg, Anesäter och Olsson 

(2012) vidare innebära att arbeta med alltifrån krisbehandling och bearbetande samtal till 

grupp- eller anhörigstöd. Primärvårdskuratorers arbete kan således betraktas som mycket 

varierande och därmed krävande, något som kan utgöra tänkbara svårigheter (Socialstyrelsen, 

2007; Socialstyrelsen, 2014). Reneland et al. (2006) påpekar exempelvis att 

primärvårdskuratorer behöver utveckla sin kompetens gällande bland annat 

beroendeproblematik, folkhälsofrågor, stresshantering och psykoterapi. 

 

I ljuset av vad primärvårdskuratorer faktiskt gör i sitt arbete förutsätts att yrkesgruppen 

behöver ha mycket omfattande kompetens för att hantera det dagliga arbetet som inkluderar 

ett brett spektrum av problemområden (Klässbo et al., 2012; Holmberg, 2005; Reneland et al., 

2006). En anledning till kravet på omfattande kompetens är det faktum att kuratorer inom 

hälso- och sjukvården förväntas arbeta utifrån en helhetssyn som inkluderar både fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella faktorer (Lundin, Benkel, de Neergaard, Johansson & 

Öhrling, 2009). Orsaker till behovet av omfattande kompetens specifikt hos 

primärvårdskuratorer kan vara att ökningen av antal personer som är i behov av behandling på 

grund av psykisk ohälsa och som tidigare varit berättigade vård inom psykiatrin istället 

tillfaller primärvården. Ändring av patienthanteringen är en konsekvens av en förskjuten 

gränsdragning mellan instanserna, vilket dock har skett utan att motsvarande resurser och 

kompetens tillförts inom primärvården. I flera studier framhålls att respektive huvudmans 

uppdrag måste tydliggöras i syfte att förbättra samverkan mellan instanserna (Socialstyrelsen, 

                                                           
1
 Termen psykosocial inbegriper att psykiska och sociala komponenter samvarierar och påverkar individens välmående. 

Psykiska faktorer har sitt ursprung inom individen och kan utgöras av exempelvis personlighetsdrag medan sociala 

komponenter inbegriper den omgivande miljön. Begreppet psykosocial används frekvent inom socialt arbete i syfte att ta 

hänsyn till hela sammanhanget för att förstå en individ, vilket inkluderar personliga egenskaper, familj, nätverk och samhället 

(Nationalencyklopedin, 2015a). 
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2007; Butor, 2006; Reneland et al., 2006). Dessutom behöver den psykosociala kompetensen 

förstärkas och ges större utrymme inom primärvården som helhet (Butor, 2006; 

Socialstyrelsen 2007; Socialstyrelsen 2014). Kravet att primärvårdskuratorn ska ansvara för 

det vidsträckta spektrum av problemområden som patienterna kan tänkas söka hjälp för, 

förenat med behov av ökad psykosocial kompetens kan ses som tecken på svårigheter att i 

dagsläget hantera arbetssituationen som primärvårdskurator. Enligt Raghallaigh, Allen, 

Cunniffe och Quin (2013) finns det mycket lite forskning som belyser primärvårdskuratorers 

egna upplevelser om och förändringsförslag kring arbetssituationen. Författarna, som i sin 

studie undersökt socialarbetarnas arbetssituation med fokus på arbetsuppgifternas vidd inom 

primärvården i Irland, kommer fram till att kuratorerna anser att arbetet med det breda 

spektrumet av problemområden är positivt i den bemärkelsen att arbetsuppgifterna är 

varierande, men negativt på grund av att kuratorerna förväntas ha omfattande kompetens utan 

att vara specialiserad på någon särskild typ av problematik. Huruvida primärvårdskuratorer i 

en svensk kontext har liknande erfarenheter eller upplevelser av sin arbetssituation är något 

som kommer att belysas i föreliggande uppsats.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka primärvårdskuratorers arbetssituation. Mer 

konkret är avsikten att besvara följande frågeställningar:  

- Hur upplever och hanterar primärvårdskuratorer vid vårdcentraler i Örebro sin 

arbetssituation med utgångspunkt i:  

i) arbetsuppgifter  

ii) kompetens 

iii) arbetsbelastning  

iv) samverkan  

- Vill kuratorerna förändra sin arbetssituation, i så fall på vilket sätt? 

2. Tidigare forskning 
I kommande avsnitt redogörs för tidigare genomförda studier inom det valda 

forskningsområdet utifrån följande teman: primärvårdens uppdrag gentemot patienter som 

besväras av psykisk ohälsa, primärvårdskuratorns arbete samt primärvårdskuratorns 

upplevelser och erfarenheter. Butor (2006) menar att psykosocialt arbete inom hälso- och 

sjukvården, inkluderat primärvården, bedrivs utifrån liknande premisser i ett flertal länder runt 

om i världen som exempelvis Sverige, Finland, Storbritannien och USA. Då studierna som 

presenteras nedan är genomförda i något av de länder som författaren redogör för är vi av 

uppfattningen att forskningsresultaten är relevanta att framhålla i samband med vår studie.  

2.1 Primärvårdens uppdrag gentemot patienter som besväras av psykisk ohälsa 

Tidigare forskning visar att antalet patienter som söker vård till följd av psykisk ohälsa har 

ökat i Sverige. Likaså har arbetsbelastningen för primärvården ökat eftersom huvudparten av 

de patienter som söker vård till följd av psykiska besvär ska berättigas hjälp inom 

primärvården medan en mindre grupp patienter ombesörjs av psykiatrin (Scharin, 2006; 

Holmberg, 2005). Enligt en undersökning genomförd i Västra Götaland, som vi uppfattar 

belysande för hur primärvården i allmänhet fungerar i Sverige, ser uppdelningen mellan 

primärvården och psykiatrin ut på följande sätt; psykiatrin tar emot och behandlar patienter 

som: i) uppvisar allvarliga psykiska symtom, ii) har dömts till psykiatrisk vård samt iii) 

patienter med mycket låg funktionsnivå till följd av kroniska psykiska sjukdomar. 
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Patientfördelningen innebär att de patienter som uppvisar lindriga till måttliga psykiska 

symtom, oavsett typ av psykisk ohälsa, ska få hjälp på vårdcentralen. Psykiatrin ska bistå med 

rådgivning, men behandlingen ska ske inom primärvården (Scharin, 2006). Av samma studie 

framgår att primärvården i Västra Götaland står inför ett svårhanterligt problem då de är 

ålagda att erbjuda behandling till patienter med psykisk ohälsa utan att inneha de behandlings- 

och rehabiliteringsresurser som krävs för att på bästa sätt hjälpa patientgruppen. Resursbristen 

förenat med krav på att primärvården ska erbjuda hjälp till patienter med lindriga och måttliga 

symtom på psykisk ohälsa får samhällsekonomiska följder. Faktorer som höga 

sjukskrivningsantal hos patienterna i kombination med bristande behandling och 

rehabilitering kan leda till fördröjd återanpassning och bestående psykisk ohälsa hos 

patienterna, vilket i sin tur resulterar i fortsatt sjukskrivning (Scharin, 2006). De bristande 

resurser som påtalas kan även leda till att vård uteblir för patienter med psykisk ohälsa. Av 

Holmbergs (2005) studie framgår att gränsdragningen mellan primärvården och psykiatrin är 

svårhanterlig för de yrkesverksamma, inte minst i sådana fall då ingen av instanserna tar 

ansvar för patientgruppen vilket får till följd att patienten remitteras fram och tillbaka mellan 

instanserna. Det faktum att primärvården utgör första linjens vård vid psykisk ohälsa ställer 

stora krav på vårdcentralernas förmåga att tillhandahålla den vård som efterfrågas. I takt med 

att den psykiska ohälsan ökar behöver primärvården inneha personal med omfattande 

kompetens kring psykisk problematik. Vid psykisk ohälsa utgör kuratorer en viktig funktion, 

då kuratorer är den yrkesgrupp inom primärvården som i första hand innehar psykosocial 

kompetens (Scharin, 2006; Holmberg, 2005). 

2.2 Primärvårdskuratorns arbete   

Socialarbetare inom hälso- och sjukvård är en etablerad yrkesgrupp i ett flertal länder runt om 

i världen (Auslander, 2001). Hälso- och sjukvården utgör en yrkeskontext där socialarbetaren, 

i Sverige benämnd kuratorn, ska bistå med psykosocial kompetens i en multiprofessionell 

miljö (Björkenheim, 2007). Kuratorn innehar i grunden en mycket bred utbildning vilket är 

till fördel för hälso- och sjukvården som organisation, då kuratorn har möjlighet att anpassa 

sitt arbete till rådande organisatoriska förutsättningar. Det medför dock svårigheter för den 

enskilde kuratorn att stärka sin position i förhållande till andra yrkesgrupper i och med att 

dennes arbete blir tvetydigt, men även på grund av att kuratorns arbete har förändrats över tid. 

Förändringen har medfört att vare sig kuratorerna själva eller övriga yrkesgrupper innehar 

tillräcklig kännedom om vad en kurator inom hälso- och sjukvården ska arbeta med. Tidigare 

har kuratorn inom hälso- och sjukvården företrädesvis ansvarat för det sociala perspektivet 

medan en förskjutning mot ett psykologiskt perspektiv skett under senare tid. Det har medfört 

att kompetens i psykoterapi numera efterfrågas hos primärvårdskuratorn. Sammantaget kan 

det sägas att kuratorn ska ansvara för psykosocialt arbete på arbetsplatsen, dock inkluderar det 

i dagsläget alltmer psykologisk kunskap (Olsson, 1999). Primärvårdskuratorns psykosociala 

insatser handlar främst om att ge stöd och behandling till personer med varierande former av 

psykisk ohälsa (Auslander, 2001). Individuella samtal utgör det primära arbetssättet i 

patientkontakten, arbetet kan dock inkludera att personer från patientens nätverk närvarar, 

liksom samtalsgrupper med fokus på exempelvis ångest eller stress. Vid många vårdcentraler 

är kuratorn ensam i sin yrkesroll. Avsaknaden av kollegor inom samma yrkeskategori utgör 

enligt tidigare forskningsresultat en negativ aspekt av det sociala arbetet inom primärvården 

(Holmberg, 2005). 

Merparten av kuratorns patientkontakter initieras genom en remiss från allmänläkare på 

vårdcentralen. Patientbesöken sker ofta i direkt anslutning till varandra, vilket enligt tidigare 

forskning kan resultera i hög arbetsbelastning för kuratorn. Den höga belastningen leder till 

att primärvårdskuratorns tid till reflektion och återhämtning mellan patientbesöken ofta 
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uteblir, vilket kan utgöra en stressfaktor (Hudson-Allez, 2000). Inom primärvården är antalet 

samtalstillfällen många gånger begränsade till följd av organisatoriska riktlinjer. De flesta 

kuratorer har en gräns på mellan sex till tio samtalstillfällen per patient, vanligtvis över en 

period av flera månader (Hudson-Allez, 2000; Holmberg, 2005). Regleringen av antalet 

samtal per patient är en indikation på att den medicinska kontexten idag influerar det tidigare 

humanistiska eller psykodynamiska arbetssättet inom primärvården. Det medicinska synsättet 

innehar idag högre position än det samhällsvetenskapliga perspektivet inom primärvården, 

något som påverkar primärvårdskuratorns arbete. Påverkan uttrycks exempelvis genom att 

kognitiva eller lösningsfokuserade insatser erbjuds patienter under en kortare tidsperiod 

istället för att låta patientens problematik styra behandlingen. Kuratorn är idag ålagd att 

använda samtalsmetoder som ligger i linje med de krav om tids- och kostnadseffektivitet som 

återfinns inom verksamheten (Hudson-Allez, 2000). Olsson (1999) poängterar dock i sin 

avhandling att kuratorn inom hälso- och sjukvården innehar ett betydande handlingsutrymme 

som medför att denne har mer inflytande över arbetet än vad som indikeras av kuratorns 

ställning gentemot andra yrkesgrupper inom den medicinskt influerade kontexten.   

 

Utöver den direkta patientkontakten kan arbetet som primärvårdskurator bland annat innefatta 

samverkan med andra yrkesgrupper samt undervisning och rådgivning i psykosociala frågor 

för andra professioner både inom och utanför det egna vårdteamet (Hudson-Allez, 2000). 

Studier visar att samarbete med olika professioner utgör en central del av kuratorns 

arbetsuppgifter (Heiwe, Nilsson-Kajermo, Olsson, Gafvels, Larsson & Wengstrom, 2013; 

Lymbery & Millward, 2002). Samarbetet med andra yrkesgrupper kan vara intellektuellt 

stimulerande och erbjuda positiva utmaningar för kuratorn, då samverkan kan fungera som ett 

stöd där olika yrkesgrupper kan hjälpa varandra och presentera nya infallsvinklar i samband 

med patientens problematik (Miller, Hall, & Hunley, 2004). En bristande samverkan mellan 

yrkesgrupper inom primärvården kan dock få till konsekvens att det uppstår språkbarriärer 

mellan yrkesverksamma som företräder den psykosociala respektive den medicinska 

disciplinen. Miller et al. (2004) framhåller vikten av att arbeta för ett utökat kommunikativt 

ordförråd i syfte att öka möjligheten till förståelse mellan yrkesgrupperna. Genom att samtliga 

parter inom primärvården strävar efter att utveckla en välfungerande dialog kan samverkan 

mellan yrkesgrupperna förbättras, vilket enligt författarna kan bidra till en ökad helhetssyn 

gällande patientens hälsotillstånd. 

 

Bristande samverkan inom primärvården kan vidare härledas till avsaknad av förståelse från 

andra professioner gällande kuratorns arbetsuppgifter. Forskning visar att det finns en brist av 

stöd från ledning och arbetskamrater till följd av att det psykosociala arbetet är i minoritet 

gentemot det medicinska arbetssättet inom verksamheten (Hudson-Allez, 2000; Raghallaigh 

et al., 2013). I Lymbery och Millwards (2002) studie synliggörs svårigheter i relationen 

mellan allmänläkare och kurator till följd av det sociala arbetets lägre position i förhållande 

till det överordnade medicinska perspektivet. Olikheterna tenderar att skapa en relation där 

läkarprofessionen innehar den dominerande yrkesrollen och kuratorn den underordnade. 

Enligt Beddoes (2013) forskningsresultat har läkarnas bristande förståelse för kuratorns 

funktion bidragit till att kuratorns samverkan med läkare ofta präglas av otillräcklighet. För att 

höja sin status bör primärvårdskuratorn på ett tydligt sätt tillges möjlighet att framhålla sin 

yrkesspecifika kompetens, något som företrädesvis bör ske genom legitimering. I Olssons 

(1999) doktorsavhandling, där författaren skildrar arbetet som kurator inom hälso- och 

sjukvården ur ett historiskt perspektiv, framkommer att kuratorns yrkesposition försvagats 

över tid. Att kuratorns position försämrats beror till största del på att yrkesgruppen fortfarande 

saknar legitimering. I ett flertal länder, däribland Sverige, efterfrågas införandet av 

legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Inrättandet av legitimation skulle 
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kunna höja kuratorernas status och förbättra samverkan med andra professioner (Beddoe, 

2013; Auslander, 2001; Olsson, 1999).  

2.3 Primärvårdskuratorns upplevelser och erfarenheter av arbetet 

I Holmbergs (2005) studie framgår att primärvårdskuratorer upplever patientfördelningen 

mellan primärvården och psykiatrin som problematisk. Ett flertal respondenter redogör för 

erfarenheter av att psykiatrin remitterar eller skickar tillbaka remisser till primärvårdskuratorn 

gällande patienter med långvarig eller svår psykisk ohälsa. Kuratorernas upplevelser är att det 

saknas utrymme, resurser och kompetens att behandla patienter med svår eller långvarig 

psykisk ohälsa inom primärvården. Av Raghallaigh et als. (2013) forskningsresultat framgår 

vidare att det finns upplevda svårigheter gällande kuratorsarbetets generella och breda 

utformning. En vanligt förekommande upplevelse bland kuratorerna i studien är att rollen som 

kurator inom primärvården kräver förmåga att hantera samtliga typer av psykiska problem 

(Raghallaigh et al, 2013). Det faktum att kuratorn ständigt står inför nya situationer tycks 

utgöra en stor utmaning och ställer stora krav på yrkeskompetens (Björkenheim, 2007). 

Kuratorn bör därav inneha tidigare erfarenheter av arbete inom hälso- och sjukvård samt 

psykoterapeutisk vidareutbildning i syfte att kunna hantera och behandla olika typer av 

psykisk ohälsa (Hudson-Allez, 2000; Raghallaigh et al., 2013; Kovacs, Vega & Bronstein, 

2007; Björkenheim, 2007).  

 

Auslander (2001) fann i sin internationella studie att ett flertal kuratorer upplever att det finns 

en avsaknad av förståelse för det psykosociala arbetet som bedrivs inom primärvården. 

Kuratorerna i undersökningen anser att det behöver ske en förändring gällande övriga 

professioners inställning till kuratorns arbete, då andra yrkesgrupper behöver förstå 

betydelsen av psykosocialt arbete vid hälsa och sjukdom. Kuratorerna i Raghallaigh et als. 

(2013) studie framhåller att samverkan inom primärvården även utgör positiva aspekter, då 

det resulterar i fördjupade kunskaper, där andra professioner kan bredda den egna 

uppfattningen om hur specifika problem kan hanteras på bästa sätt. Vad gäller utmanande 

aspekter av rollen som kurator inom primärvården synliggörs upplevelser av hög stressnivå, 

nedskärningar och bristande resurser vilket bland annat uttrycks genom höga patientantal, för 

få kuratorer inom verksamheten och långa väntetider (Raghallaigh et al., 2013; Holmberg, 

2005). Vad gäller positiva aspekter av arbetet framgår att upplevelsen av att kunna göra 

skillnad för patienten samt erfarenheter gällande den egna yrkesrollens betydelse i samband 

med psykisk ohälsa utgör komponenter som genererar känslor av tillfredsställelse. Vidare 

uppmärksammas att vissa kuratorer inom primärvården anser att det egna arbetet ger upphov 

till stor flexibilitet. Upplevelsen av att arbetet som primärvårdskurator är flexibelt uttrycks 

bland annat genom uppfattningar att kuratorn själv kan styra över antalet samtalstillfällen per 

patient, oavsett om det överskrider de organisatoriska riktlinjerna eller inte (Raghallaigh et al., 

2013; Holmberg, 2005). Även Björkdahl Ordell (1990) beskriver i sin doktorsavhandling att 

en övervägande majoritet av kuratorerna inom hälso- och sjukvården ser positivt på sitt arbete 

eftersom arbetspassen till stor del kan styras av den yrkesverksamme själv, något som medför 

stor frihet. Kuratorerna har önskan om mer professionell kunskap men är i övrigt mestadels 

nöjda med sin arbetssituation. Av Björkenheims (2007) studie framkommer att de viktigaste 

upplevda faktorerna i strävan efter att uppnå yrkeskompetens som kurator inom hälso- och 

sjukvården utgörs av arbetslivserfarenhet, livserfarenhet, utbildning inom socialt arbete samt 

vidareutbildning. En majoritet av kuratorerna som medverkade i studien uttrycker önskan om 

ett ökat samarbete med universitet, vilket av Björkenheim tolkas som att det finns ett behov 

av ökad kunskap. Av studien framgår även att deltagarna upplever brist på en gemensam och 

uppdaterad kunskapsbas för kuratorer inom primärvården och att de i mycket begränsad 

utsträckning själva använder sig av forskning i det dagliga arbetet (Björkenheim, 2007). 
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3. Tolkningsram 
I kapitlet redovisas organisatoriska bestämmelser och teorier, vilka använts som analytiska 

redskap i syfte att erhålla fördjupad förståelse av det undersökta fenomenet. Det psykosociala 

arbetet som primärvårdskuratorn bedriver äger rum på vårdcentralen, som i sin tur regleras av 

lagar och förordningar som exempelvis HSL. Mot bakgrund av ovanstående är det lämpligt att 

placera fenomenet i en vidare kontext och ta hjälp av olika slags teorier för att tillhandahålla 

fördjupad förståelse av primärvårdskuratorernas arbetssituation. De analytiska redskap som 

nedan beskrivs är mer precist en redogörelse för lagar, riktlinjer och styrdokument som ligger 

till grund för primärvårdskuratorernas arbete, kompetens- och kvalifikationsmodellen samt 

teoretiska resonemang om gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme och samverkan. Vi inleder 

dock med att beskriva något ytterligare om kontextens betydelse, detta med hjälp av 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska utvecklingsteori, vilken kan tillämpas som ett ramverk för 

att tillhandahålla en mer holistisk förståelse av det undersökta fenomenet. Samtliga delar i 

följande avsnitt används för att kunna tolka kuratorers upplevelser av yrket i ljuset av ett 

sammanhang av flera nivåer, något som även motiverar valet av teoretiska utgångspunkter. 

3.1 Primärvårdskuratorn i ett ekologiskt sammanhang 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska utvecklingsteori konstruerades i syfte att belysa den 

betydelse som interaktion mellan individen och dennes omgivning har för den enskildes 

utveckling. Enligt författaren sker ständigt ett pågående samspel mellan flera olika 

sammanhang vilket påverkar individen. Den teoretiska utgångspunkten kan beskrivas utifrån 

ett cirkelperspektiv innehållande fyra nivåer, omslutna av varandra, som utgör ömsesidig 

inverkan. De fyra nivåerna benämns mikro-, meso-, exo-, och makrosystem (alternativt nivå). 

Mikrosystemet, som kan illustreras med den innersta cirkeln, inbegriper sammanhang som 

individen själv ingår i. För en primärvårdskurator kan ett mikrosystem utgöras av en 

patientkontakt. Nästföljande nivå, mesosystemet, innefattar samspel och kontaktvägar mellan 

personer i individens närmaste omgivning, det vill säga mellan olika mikrosystem. Samspel 

på mesonivå kräver inte individens personliga närvaro men utgör ändå inverkan på denne. 

Exempel på mesosystem i detta scenario är om en av kuratorns patienter vid ett annat tillfälle 

besöker en sjukgymnast. Mötet mellan patienten och sjukgymnasten utgör för 

primärvårdskuratorn ett mesosystem. Den tredje cirkeln, exosystemet, inbegriper 

utanförliggande system som individen inte är en direkt del av men som ändå utgör påverkan. 

Organisatoriska beslut inom regionförbundet gällande till exempel besparingar på 

vårdcentralen kan i det här sammanhanget likställas vid ett exosystem. Beslutet påverkar 

kuratorn i arbetet trots att denne inte direkt ingår eller medverkar i regionförbundet. 

Bronfenbrenner (1979) beskriver slutligen makrosystemet som den övergripande nivån i 

människans ekologi. På makronivån återfinns olika samhällsförhållanden som lagar, 

värderingar och normer vilka binder samman samtliga nivåer. Det kanske tydligaste exemplet 

på ett makrosystem i samband med primärvårdskuratorns arbetssituation är bestämmelserna i 

HSL. Lagen påverkar organisationen (exosystemet), samverkan mellan kollegor eller andra 

instanser (mesosystemet) och kuratorns dagliga patientarbete (mikrosystemet).  

3.2 Primärvårdens styrning och riktlinjer 

All hälso- och sjukvårdsverksamhet, inklusive primärvårdens, regleras av lagar och riktlinjer. 

Den mest centrala lagen är HSL, men offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 [OSL]), 

patientsäkerhetslagen (2010:659 [PSL]) och personuppgiftslagen (1998:204 [PUL]) utgör 

också väsentliga lagar som all personal inom sjukvården, inbegripet primärvårdskuratorerna, 

ska förhålla sig till. Länets primärvård är en verksamhet som drivs av Region Örebro län som 

i sin tur styrs av regionfullmäktige. Politikerna i regionfullmäktige väljs var fjärde år och har 
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till uppgift att besluta om hälso- och sjukvårdens målsättningar och satsningar inom regionen. 

Mot bakgrund av lagens bestämmelser och politiska beslut utformar respektive instans inom 

hälso- och sjukvården riktlinjer för arbetet (Region Örebro län, 2015a). 

3.2.1 Primärvårdens uppdrag i Örebro 

Det övergripande styrdokumentet för sjukvårdsarbetet inom Region Örebro län utgörs av 

regionfullmäktiges verksamhetsplan, vilken inrymmer bestämmelser som gäller all hälso- och 

sjukvård i länet (Region Örebro län, 2014). Av verksamhetsplanen framkommer att 

primärvården ska utgöra grunden, första linjen, vid all hälso- och sjukvård både vad gäller 

somatiska och psykiska sjukdomstillstånd. Uppdraget inbegriper två övergripande 

målsättningar; dels att hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande, dels att vården ska vara kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och 

jämställd. Att vården ska vara hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande innebär mer precist 

att stödja patienter i förändring av levnadsvanor vilket medför att personal inom primärvården 

ska sprida kunskap om livsstilsvanor samt tillfråga den enskilda patienten om livskvalitet. 

Som ett led i det förebyggande arbetet ska Region Örebro län göra särskilda satsningar på 

vanliga folksjukdomar, däribland psykisk ohälsa som under senare år ökat frekvent 

framförallt hos unga vuxna och äldre i länet (Region Örebro län, 2014). För att arbeta 

förebyggande kring psykisk ohälsa ska Socialstyrelsens (2010) nationella riktlinjer 

implementeras i primärvårdsarbetet. De nationella riktlinjerna belyser att primärvården ska 

erbjuda ett effektivt omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa. Ett effektivt 

omhändertagande preciseras med att tillgängligheten för en första bedömning ska vara hög 

gällande personer som drabbats av psykisk ohälsa samt att kontakten ska vara kontinuerlig 

under hela vårdförloppet; vilket inkluderar samverkan, främst mellan primärvården och 

psykiatrin. Vidare menar Socialstyrelsen (2010) att det inom primärvården ska finnas tillgång 

till samtalsbehandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) eftersom behandlingsformen 

har god effekt vid både lindriga och måttliga depressions- och ångesttillstånd på både kort och 

lång sikt. Rekommendationerna medför krav på tillgång till personal som innehar kompetens 

för effektiva KBT-behandlingar på respektive vårdcentral. 

 

Med utgångspunkt i den andra målsättningen, att sjukvården ska vara kunskapsstyrd, 

högkvalitativ, jämlik och jämställd, följer fyra delmål: vården ska vara i) patientsäker, ii) 

patientfokuserad, iii) effektiv med fokus på hög kvalitet och iv) tillgänglig. För att nå 

målsättningarna beskriver Region Örebro län (2014) att sjukvårdens arbete ska ske utifrån det 

aktuella evidensbaserade kunskapsläget och att primärvården bör satsa på teoretisk- och 

praktisk kompetensutveckling samt kvalitetsarbete hos all personal. Kravet på tillgänglighet 

utgör en central påverkansfaktor för målet gällande hög effektivitet och kvalitet. Enligt den 

nationella vårdgarantin har patienten rätt till att under samma dag som kontakt efterfrågas 

också få gensvar från primärvården, inom sju dagar erbjudas ett läkarbesök och inom 90 dagar 

erbjudas tid för specialiserad vård eller få påbörja behandling. Hur lång väntetid som är 

acceptabel beror enligt Region Örebro län (2014) på det aktuella sjukdomstillståndet. 

Generellt måste arbetet inom primärvården dock påskyndas för att väntetiderna ska kortas ner 

vid besök, undersökningar och behandlingar. Det framkommer att uppföljning eller återbesök 

ska ske med kontinuitet. Primärvårdens målsättning inbegriper vidare att all vård ska ges 

utifrån patientens enskilda behov och med dennes delaktighet utifrån ett personligt bemötande 

(Region Örebro län, 2014). 
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3.2.2 Primärvårdskuratorns uppdrag i Örebro 

Utifrån målsättningen att primärvården ska utgöra första linjens sjukvård vid psykisk ohälsa 

har Laudon-Tegerhult och Maltén (2009) utarbetat en uppdragsbeskrivning
2
 för 

kuratorsarbetet på vårdcentraler i Örebro. Det övergripande målet för primärvårdskuratorn i 

Örebro beskrivs enligt följande: 

 
Kurator vid vårdcentral skall både genom individuellt behandlingsarbete och i samverkan med andra 

vårdgivare bidra till god behandling och rehabilitering av primärvårdens patienter. Detta skall främst 

ske genom att stärka patientens egen förmåga att hantera inre och yttre påfrestningar och 

uppmärksamma sociala faktorers betydelse i en behandlings- och rehabiliteringsprocess (Laudon-

Tegerhult & Maltén, 2009, s. 1). 

 

För att uppnå målsättningen ska arbetssättet primärt präglas av så kallat direkt patientrelaterat 

arbete, vilket ska ske i nära samarbete med ansvarig läkare och övriga vårdgivare. Det 

patientrelaterade arbetet ska ske med god tillgänglighet och korta väntetider. Arbetssättet bör 

vidare vara inriktat på korttidsterapi och vara evidensbaserat i största möjlig utsträckning. 

Varje heltidstjänstgörande kurator ska minst ha 800 patientbesök per år, åtminstone 130 av 

patientbesöken ska vara nybesök. Varje vårdcentral beslutar själv om kuratorn ska handleda, 

undervisa eller konsultera andra yrkesgrupper, då det inte anses vara kuratorns primära 

uppdrag. Vidare framgår av uppdragsbeskrivningen att varje vårdcentralschef beslutar om 

tillvägagångssätt för hur kontakten med kuratorsmottagningen ska gå till, det vill säga om 

kuratorn exempelvis ska nås direkt av patienten eller om patienter får kuratorskontakt via 

remiss. Vid högre belastning kan chefen, i samråd med kuratorn, göra prioriteringar av 

ärenden. De målgrupper som primärvårdskuratorerna i Örebro ska ansvara för är patienter 

med lindrig till måttlig psykisk ohälsa samt patienter med psykisk problematik till följd av 

kroppslig sjukdom. Kategorier av problemområden som, enligt uppdragsbeskrivningen, kan 

vara aktuella att arbeta med är; psykiska besvär vilka uppkommit till följd av somatiska 

sjukdomstillstånd, krisreaktioner, stressrelaterad ohälsa, psykosocial problematik samt 

lindriga till måttliga former av depression eller ångestproblematik (Laudon-Tegerhult & 

Maltén, 2009). 

 

Någon närmare beskrivning av de problemområden som primärvårdskuratorn ska arbeta med 

framgår inte av uppdragsbeskrivningen. Danielsson, Sjöberg, Röstlund och Ledstam (2012) 

redogör för vilka psykiska problemområden som ska behandlas via primärvården i Örebro och 

vilka som ska behandlas via psykiatrin i Region Örebro län. Som huvudregel kan sägas att 

patienter med lindriga eller måttliga symtom, oavsett diagnos eller problemkaraktär, tillfaller 

primärvården medan patienter med problem av svårare art ska behandlas inom psykiatrin. 

Undantaget är diagnoserna bipolära syndrom och cykloida psykoser som alltid ska remitteras 

till en psykiater. Någon närmare definition av kriterierna lindrig, måttlig och svår framgår 

inte, däremot beskrivs vissa kriterier som kan utgöra grund för remiss från primärvården till 

psykiatrin. Danielsson et al. (2012) förklarar exempelvis att primärvården ska behandla 

personer med lindrig eller måttlig depression, företrädesvis utifrån KBT. Kriterier för att 

remittera ärendet till psykiatrin är följande: i) ett snabbt och dramatiskt initialförlopp, ii) 

psykotiska depressionssymtom, iii) suicidrisk eller iv) vid utebliven medicinsk effekt trots 

byte av preparat och justering av dosering. Att vårdcentralen inte har möjlighet att erbjuda 

KBT-behandling är inget giltigt skäl för att skicka en remiss till psykiatrin. Om 

meningsskiljaktigheter uppstår gällande vilken instans som bär ansvar för en viss patient ska 

överenskommelse i första hand ske genom samråd mellan parterna, det vill säga mellan 

primärvårdskurator och remittent. Om problemet inte kan lösas delges närmaste chef. I syfte 

                                                           
2
 En reviderad version av uppdragsbeskrivningen håller på att utformas i dagsläget. 
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att stötta vårdgivare inom primärvården vid bedömning och behandling av personer med 

lindrig eller måttlig psykisk ohälsa har psykiatriska konsultteam inrättats. Primärvården i 

Örebro har därför tillgång till konsultpsykologer. Psykologen fungerar som en brygga mellan 

psykiatrin och primärvården och kan exempelvis bistå med stöd i samband med att kuratorn 

ska bedöma patientens vårdbehov (Danielsson et al., 2012). 

3.3 Primärvårdskuratorns kompetens och kvalifikation 

Den kompetens som erfordras för att erhålla anställning som primärvårdskurator i Sverige är 

socionomexamen följt av en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) alternativt en 

masterutbildning med inriktning mot psykosocialt arbete. Vidare ska kuratorer som anställs 

inom primärvården besitta tidigare kompetens och arbetslivserfarenhet inom hälso- och 

sjukvård. Kuratorer som anställs inom primärvården utan ovanstående kvalifikationskriterier 

ska erbjudas psykoterapiutbildning (steg-1). Den yrkesverksamme kuratorn ska även 

genomgå fortlöpande professionell handledning dels i syfte att utveckla och förstärka sin 

kompetens, dels för att arbetet ska kvalitetssäkras (Reneland et al. 2006).  I primärvårdens 

uppdrag ingår att det ska satsas på kompetensutveckling och att all personal ska vara inläst på 

aktuellt evidensbaserat kunskapsläge (Region Örebro län, 2014). Ellström (1992) belyser att 

yrkeskunnande är ett vidsträckt begrepp som inkluderar flera dimensioner av såväl kompetens 

som kvalifikation. Kunskap står alltid i relation till en specifik uppgift och därför behöver 

komponenterna studeras i en given kontext. Det komplexa sambandet mellan kompetens och 

kvalifikation kan illustreras med hjälp av nedanstående modell (se figur 1). 

 
Figur 1: Samband mellan kompetens och kvalifikation (Ellström, 1992, s. 38).  

 

Ellström (1992), som är upphovsmannen bakom modellen, har bland annat studerat 

kompetensfrågor inom sjukvården. Författaren framhåller fem typer av yrkeskunnande: i) 

formell kompetens, ii) faktisk kompetens, iii) efterfrågad kompetens, iv) kompetens som 

arbetet kräver samt v) utnyttjad kompetens. Den formella kompetensen betecknar kunskap 

som förvärvas genom utbildning och som kan uppvisas exempelvis i form av betyg från 

socionomutbildningen eller legitimation. Den faktiska kompetensen inkluderar lärande från 

både formella och informella sammanhang såsom privatliv eller föreningsliv. 

Arbetslivserfarenhet, så kallad erfarenhetsbaserad kunskap, kan i det här scenariot 

klassificeras som faktisk kompetens hos primärvårdskuratorn. Den tredje punkten, efterfrågad 

kompetens, åsyftar den kunskap som officiellt efterfrågas för ett specifikt arbete, det vill säga 

kvalifikationskraven för en tjänst som primärvårdskurator. Den fjärde komponenten, 

kompetens som arbetet kräver, inkluderar kunskap som är nödvändigt för att utföra arbetet. 

Idealt sett sammanfaller den efterfrågade kompetensen med den kompetens som arbetet 

kräver, något som dock sällan sker i praktiken. Två tänkbara scenarion är vanligare; att den 

yrkesverksamma har högre eller andra kvalifikationer än vad som officiellt efterfrågas 



15 
 

alternativt att det efterfrågas högre kvalifikationer än vad arbetet egentligen kräver. Ellström 

(1992) menar att en förklaring till det första är att ledningen inte har kunskap om vad arbetet i 

praktiken kräver. I det senare fallet menar författaren att en förklaring är att arbetsgivaren 

eller yrkesgruppen vill höja arbetets status genom att förändra kvalifikationskriterierna. Den 

femte och sista punkten, utnyttjad kompetens, inbegriper kunskap som den yrkesverksamma 

besitter och dessutom använder sig av i arbetet. Ett exempel är om kuratorn innehar kunskap 

om barnavårdsutredningar men inte använder sig av den kompetensen i arbetet som 

primärvårdskurator. Den utnyttjade kompetensen är beroende av personliga egenskaper, 

tidigare erfarenhet, motivation, organisering och tillgång till arbetsmaterial (Ellström, 1992).  

3.4 Primärvårdskuratorn som Gräsrotsbyråkrat  

På 80-talet myntade Lipsky (2010) begreppet street level bureaucrats vilket förenklat uttryckt 

syftar till att verksamma inom beslutsfattande yrken agerar som en länk mellan å ena sidan 

den tillhörande organisationen och å andra sidan den enskilda klienten. Termen street level 

bureaucrats kan på svenska översättas med flera olika benämningar som exempelvis 

frontlinjebyråkrat, gatubyråkrat eller gräsrotsbyråkrat (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008). I det följande kommer termen gräsrotsbyråkrat användas genomgående. Lipsky (2010) 

beskriver fem punkter som är karaktäristiska för gräsrotsbyråkrati: i) organisationens resurser 

är ständigt otillräckliga i förhållande till arbetsuppgifterna som den yrkesverksamma ombeds 

att utföra, ii) fler tjänster efterfrågas för att kunna möta klienternas behov, iii) organisationens 

förväntningar tenderar ofta att vara otydliga, iv) det finns svårigheter att utvärdera huruvida 

verksamhetens mål är i enlighet med de yrkesverksammas insatser och v) kontakten med 

gräsrotsbyråkraten är oftast inte frivillig från patientens sida. Lipsky (2010) beskriver vidare 

att en gräsrotsbyråkrat innehar en mellanliggande yrkesposition där denne har till uppgift att 

medla mellan samhällets bestämmelser och individens behov. Ett dilemma som kan uppstå för 

gräsrotsbyråkrater är att den yrkesverksamma dels ska agera som medmänniska i förhållande 

till patienten, dels agera som organisationsrepresentant. Yrkeskategorier som kan klassificeras 

som gräsrotsbyråkrater är bland annat lärare, poliser, socialarbetare, sjukvårdare eller som i 

detta scenario; kuratorer inom primärvården. 

 

Enligt Lipskys (2010) utgångspunkt finns ett problem för alla gräsrotsbyråkrater; att 

arbetsresurserna ständigt är otillräckliga. Författaren påpekar att lösningen på problemet inte 

nödvändigtvis är att tillföra mer resurser utifrån motiveringen att efterfrågan skulle öka i takt 

med att resurserna ökar, något som i sin tur medför att ytterligare resurser efterfrågas.  För att 

tydliggöra resonemanget beskriver Lipsky (2010) en analogi om rusningstrafik på en hårt 

trafikerad väg; för att minska trängseln byggdes ytterligare ett körfält (resurser tillförs), det 

medförde att fler människor introducerades till att börja använda vägen (efterfrågan ökar), 

något som i sin tur innebar att ännu fler resurser skulle behöva tillsättas. Den slutliga 

konsekvensen var att samma problem kvarstår med skillnaden att antalet trafikanter ökat. 

Lipsky (2010) betonar att tillförsel av fler resurser inom exempelvis hälso- och sjukvården 

skulle medföra att fler patienter kan hjälpas, vilket är ett värdefullt mål. Dock kan lösningen 

medföra konsekvenser i likhet med utbyggnaden av den hårt trafikerade vägen, det vill säga 

att patienttrycket ökar ännu mer. Varje organisation behöver enligt författaren klargöra vad de 

yrkesverksamma ska arbeta med samt hitta ett sätt att jämföra de anställdas prestation för att 

finna likhet i arbetet. Mer specifika lösningsförslag är problematiskt att framhålla dels för att 

alla samhällen ser olika ut och därför är i behov av olika angreppssätt, dels för att det är 

problematiskt att mäta gräsrotsbyråkraters arbete med kvantitativa mått. En viktig aspekt är att 

lyssna till gräsrotsbyråkraterna då de bäst kan framhålla innebörden av arbetet (Lipsky, 2010). 
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3.4.1 Primärvårdskuratorns handlingsutrymme 

Gemensamt för alla gräsrotsbyråkrater är det faktum att arbetsförhållandena är homogena i 

det avseende att de yrkesverksamma kan begränsa eller påverka en enskild människas liv med 

stöd i organisationens bestämmelser. Då organisationens bestämmelser ofta är generella 

behöver gräsrotsbyråkraten i sitt arbete göra egna tolkningar i varje patientärende, därmed är 

ett stort handlingsutrymme av avgörande betydelse för gräsrotsbyråkraternas möjligheter att 

genomföra sina arbetsuppgifter (Lipsky, 2010). Svensson et al. (2008) beskriver 

handlingsutrymme som det utrymme gräsrotsbyråkrater, exempelvis primärvårdskuratorer, 

har till fritt förfogande att agera inom yrket. Kuratorns handlingsutrymme styrs bland annat av 

faktorer som lagar, organisationsbestämmelser, rutiner samt personliga kunskaper och 

erfarenheter. Nyss nämna faktorer kan vidga handlingsutrymmet men kan samtidigt vara 

begränsande, vilket bland annat påverkas av: i) organisationens uppdrag i förhållande till 

kuratorns arbetsuppgifter, ii) andras tolkningar av kuratorns yrkesroll samt iii) kuratorns 

uppfattning om och hantering av det egna handlingsutrymmet.   

3.5 Primärvårdskuratorns samverkan med andra aktörer 

I arbetet med patientens i många fall sammansatta problematik ger det egna 

handlingsutrymmet möjlighet för kuratorn att samverka med andra yrkesgrupper, både inom 

och utanför den egna organisationen (Svensson et al., 2008). Danermark (2000) beskriver att 

samverkan avser den gränsöverskridande interaktion som sker mellan personer inom 

organisationer (intern samverkan) eller mellan organisationer (extern samverkan) i syfte att 

tillsammans arbeta mot och uppnå ett definierat mål. All samverkan som sker kräver att 

inblandade yrkesgrupper förhåller sig till aktuella lagar och förordningar. Exempelvis behöver 

primärvårdskuratorn, läkaren och socialsekreteraren vid samverkan förhålla sig till både HSL 

och Socialtjänstlagen (2001:453 [SoL]) samt andra lagar som OSL och PSL. Vidare ska 

respektive yrkesverksam anpassa sig efter de riktlinjer, förhållningssätt och restriktioner som 

återfinns inom den egna verksamheten. Anställda som ska samverka över 

organisationsgränsen behöver också förhålla sig till de förutsättningar som gäller inom andra 

verksamheter. Danermark (2000) framhåller att det är av stor vikt att vara införstådd med den 

andra partens organisatoriska situation. Genom att tydliggöra de organisatoriska 

förutsättningarna inom olika verksamheter kan missförstånd och anklagelser undvikas, vilket 

ökar chanserna för en välfungerande samverkansprocess. 

 

En välfungerande samverkansprocess påverkas av fler faktorer än de förutsättningar som finns 

på organisationsnivå. Vid samverkan kring patienter behöver hänsyn tas till individens hela 

sammanhang, vilket många gånger kräver biologiska, psykologiska och sociala insatser. Ett 

tänkbart scenario kan vara att primärvårdskuratorn hjälper en patient genom samtalsstöd 

(psykosocial insats) och läkaren ansvarar för medicinering (biomedicinsk insats) samtidigt 

som extern samverkan kring patienten sker med psykiatrin (psykologisk insats) och med 

försörjningsstöd (social insats). Samverkan kan ge upphov till svårigheter kring frågor om 

orsak till individens problem och hur problemet bäst åtgärdas. Ibland kan det således uppstå 

konkurrens om tolkningsföreträdet mellan yrkesgrupperna. I samband med samverkan möts 

yrkesverksamma som representerar olika kunskapsområden och som därmed företräder olika 

teoretiska perspektiv. Samverkan kan då ge upphov till skilda teoretiska ställningstaganden, 

vilket kan resultera i en kamp om att få gehör för sitt perspektiv (Danermark 2000). Huruvida 

professionella har eller inte har inflytande i samverkansprocesser har bland annat att göra med 

vilken yrkeskategori de tillhör. Danermark (2000) framhåller att tolkningsföreträde grundar 

sig i yrkesrollens status. Vid skilda synsätt om samverkan är det av stor vikt att 

yrkesgrupperna kommunicerar med varandra. Kommunikationsförmågan påverkas av det 

språkliga innehållet, där varje yrkeskategori innehar och utvecklar egna begrepp. När 
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samverkan sker mellan yrkesgrupper som talar ”olika språk” försvåras kommunikationen 

mellan dem, vilket i sin tur har negativ inverkan på samverkansprocessen. Danermark (2000) 

menar att det är av stor vikt att de professionella är medvetna om och försöker undvika 

användning av alltför yrkesspecifika begrepp vid samverkan. Samtidigt är det nödvändigt att 

lära sig nya begrepp som ofta återkommer inom andra yrkeskategorier i syfte att underlätta 

kommunikationen.  

 

Blom, Lalos, Morén och Olsson (2014) beskriver att samverkan inom hälso- och sjukvården, 

däribland primärvården, kan vara problematisk till följd av att hälso- och sjukvården utgör en 

kontext där ett flertal yrkesgrupper arbetar. Primärvårdskuratorn ska i sin yrkesroll samverka 

med bland annat läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster, vilka tillhör yrkesgrupper som 

representerar andra kunskapsområden. Kuratorn utgår exempelvis från ett psykosocialt 

perspektiv medan läkaren har en biomedicinsk utgångspunkt. Patientens problematik 

betraktas således på olika sätt, vilket kan ge upphov till rivaliteter om vilken profession som i 

huvudsak ska ha företräde att tolka patientens problem. Blom et al. (2014) beskriver att 

samverkansproblem inom ett flertal organisationer många gånger går att härleda till frågor om 

makt, legitimitet och resurser. Det som kan anses särskilja hälso- och sjukvården från andra 

organisationer är det faktum att det finns stora statusskillnader mellan yrkesgrupperna. 

Läkarens kunskaper väger exempelvis många gånger tyngre än kuratorns till följd av läkares 

höga status (Danermark, 2000). Enligt Gåfvels (2014) kan kuratorns lägre status i förhållande 

till andra professioner inom primärvården möjligtvis förklaras med att kuratorer är den enda 

yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården som inte innehar legitimation. Ökad patientsäkerhet 

är vad som främst motiverar införandet av legitimation för kuratorer inom hälso- och 

sjukvården. Samtidigt kan legitimationsfrågan kopplas till minskade statusskillnader vid 

samverkan då införandet av legitimation skulle kunna resultera i att kuratorns kompetens 

tillskrivs större betydelse i förhållande till andra yrkesgrupper. Det faktum att 

primärvårdskuratorn arbetar i en medicinskt präglad kontext innebär att kuratorn behöver 

inneha viss medicinsk kunskap, i syfte att kunna samverkan med andra professioner inom 

primärvården. Kuratorn bör enligt Gåfvels (2014) sträva efter att ha ett bio-psyko-socialt 

synsätt, där ”bio” syftar till kroppens påverkan vid sjukdom och behandling. Genom att 

anamma en bio-psyko-social utgångspunkt kan kuratorn underlätta kommunikationen med 

andra yrkesgrupper på vårdcentralen, samtidigt som det kan underlätta relationen till patienter 

som upplever psykiska besvär till följd av somatiska sjukdomstillstånd. 

4. Metod 
I följande avsnitt redogörs för val och tillvägagångssätt som ligger till grund för 

arbetsprocessen. De komponenter som presenteras i efterföljande ordning är; metodologisk 

utgångspunkt, litteraturanförskaffning, urval, datainsamlingsmetod, utformande av 

intervjuguide, procedur, analysmetod, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering samt etiska överväganden. Slutligen presenteras en metoddiskussion där vi 

resonerar och utvärderar den valda metoden samt diskuterar kring alternativa 

tillvägagångssätt.  

4.1 Metodologisk utgångspunkt 

Med anledning av att uppsatsen syftar till att tillhandahålla fördjupad förståelse för 

primärvårdskuratorers upplevelser, hantering och förslag till förändring kring den egna 

arbetssituationen anammades en kvalitativ forskningsstrategi. Bryman (2011) redogör för att 

en kvalitativ ansats är tillämpbar vid studier av deltagares upplevelser om ett fenomen. 

Studien har vidare genomförts med utgångspunkt i ett abduktivt tillvägagångssätt, vilket 
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enligt Fejes och Thornberg (2009) syftar till att forskaren utgår från en växelverkan av empiri 

och teori under hela undersökningsprocessen. Tillvägagångssättet anammades eftersom vi inte 

ville begränsa oss till i förväg bestämda perspektiv. Med utgångspunkt i empirin ville vi 

istället söka efter mönster och därefter välja lämpliga begrepp och teorier med vars hjälp vi 

kunde erhålla djupare förståelse för primärvårdskuratorernas arbetssituation. Dock var det 

ofrånkomligt att inte ha viss förförståelse som påverkade studiens riktning (se punkt 4.10 för 

utförligare resonemang kring förförståelse), vilket argumenterar för att en abduktiv ansats 

ansågs vara lämplig. 

4.2 Litteraturanförskaffning 

För att finna tidigare studier inom området genomfördes en litteraturgenomgång. Sökningarna 

genomfördes via tre olika databaser som alla innehöll publikationer med relevans för socialt 

arbete: Google Scholar, Social services abstract och Summon. För att specificera 

artikelsökningarna tillämpades i förväg bestämda sökord som även översattes till engelska. Då 

det primära studieobjektet i undersökningen var att undersöka primärvårdskuratorers 

upplevelser användes ordet kurator vid samtliga sökningar. Ordet översattes på engelska till 

counselor, welfare worker, welfare officer och social worker. I kombination med ovanstående 

sökord genomfördes flera parallella sökningar. Däribland användes sökorden primärvård som 

översattes till primary care, primary health care och health care service samt upplevelse som 

på engelska benämndes experience, view och perception. För att inkludera synonymer och 

kombinationer av sökord tillämpades boolean logic, vilket enligt Booth, Papaioannou och 

Sutton (2012) innebär att orden and, or och not kan vidga eller avgränsa antalet träffar. Vissa 

sökord försågs med en asterisk (*) eller med citattecken (”) för ytterligare utvidgning. 

Asterisk betyder att ordets ändelse kan variera och citattecken används för att två eller fler 

sökord ska sitta ihop. Därtill applicerades i förväg bestämda exkluderande- och inkluderande 

kriterier. Samtliga publikationer skulle vara utgivna år 2000 eller senare, vilket motiverades 

med att hälso- och sjukvården under senare år utfört flera omorganiseringar, vilket påverkar 

det kurativa arbetet (Blom et al., 2014). Äldre litteratur skulle därför kunna ses som förlegad i 

förhållande till undersökningens syfte. Ytterliggare avgränsningar utgjordes av att samtliga 

publikationer skulle vara vetenskapligt granskade, så kallad peer reviewed, i den mån 

valmöjligheten fanns utifrån databasens kriterier. Vidare har referenslistorna från litteratur 

studerats för att därigenom finna ytterliggare relevant material. Två akademiska avhandlingar 

har även inkluderats i den valda litteraturen i syfte att vidga materialet ytterligare. Trots att 

båda skrifterna är publicerade under 90-talet och enligt tidigare argumentation torde kunna ses 

som förlegade har vi valt att inkludera avhandligarna. Orsaken är dels att publikationerna 

visade sig ha stora likheter med vår undersökning, dels för att de till följd av den tidigare 

utgivningen kan säga något om arbetet som primärvårdskurator över tid. 

4.3 Urval 

Som urvalsmetod tillämpades ett icke-slumpmässigt urval i form av ett målstyrt urval. 

Urvalsformen är det vanligaste tillvägagångssättet för att utse respondenter i kvalitativ 

forskning och syftar till att undersökaren väljer ut respondenter utifrån forskningsfrågan 

(Bryman, 2011). Enligt Region Örebro län (2015b) finns det 30 vårdcentraler i länet, på varje 

enhet arbetar en eller två kuratorer. På grund av tid och tillgänglighet valde vi att definiera 

primärvården i Örebro utifrån tätort istället för län. Av de 30 vårdcentralerna i länet 

exkluderades därför samtliga enheter belägna utanför kommunen. Efter exkluderingen 

återstod 12 vårdcentraler som var placerade i olika bostadsområden inom Örebro tätort. På de 

12 vårdcentralerna som inkluderades i urvalet arbetade totalt 16 kuratorer. Samtliga 16 

kuratorer kontaktades via telefon för att tillfrågas om de ville medverka i en intervju kring 
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primärvårdskuratorns arbetssituation. Vid det första kontakttillfället svarade ingen. Vid nio av 

16 samtal kunde ett meddelande på telefonsvararen lämnas, vilket också gjordes. Övriga sju 

potentiella respondenter valde vi att maila ut en förfrågan till via ett frågeformulär som fanns 

tillgängligt på respektive vårdcentrals webbsida. En vecka senare genomfördes en påminnelse 

via telefon till de kuratorer som ännu inte besvarat telefonsamtalet eller mailet. 

Urvalsprocessen resulterade i att totalt åtta respondenter på sex olika vårdcentraler tackade ja 

till medverkan. Ytterligare en kurator kunde medverka först i maj månad, men på grund av 

begränsad tid valde vi att avböja erbjudandet. Fyra kuratorer tackade nej till att medverka i 

intervjun, varav ett nekande svar kom från vårdcentralens enhetschef där två kuratorer var 

stationerade. Från övriga tre kuratorer erhölls vare sig ett jakande eller nekande svar.  

4.3.1 Beskrivning av respondenterna 

Samtliga åtta deltagare som medverkat i undersökningen innehar socionomutbildning samt 

påbyggnadsutbildningar vilka genomgåtts såväl före som efter den aktuella anställningen 

inom primärvården. Respektive respondents påbyggnadsutbildning varierar beroende på 

tidigare arbetslivserfarenhet och personliga intressen. Hälften av respondenterna uppger att de 

är utbildade instruktörer i mindfulness
3
 och tre deltagare berättar att de är utbildade i ACT

4
. 

Samtliga primärvårdskuratorer som deltagit i studien, med ett undantag, har grundläggande 

psykoterapiutbildning i form av KBT steg-1. En av respondenterna har påbörjat, men ännu 

inte fullgjort, KBT steg-2. Två respondenter har vid ett tidigare skede studerat grundläggande 

psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning, varav en även genomgått steg-2 och 

därmed är utbildad psykoterapeut. Deltagaren som saknar utbildning i KBT steg-1 innehar 

magisterexamen i socialt arbete. Samtliga kuratorer som deltagit i studien har tidigare 

arbetslivserfarenhet från andra yrkesområden inom socialt arbete och minst tre års erfarenhet 

av arbete inom primärvården. Antalet år som verksam på nuvarande arbetsplats varierar 

mellan deltagarna, där den personen som arbetat under längst tid varit anställd i tio år och den 

kuratorn som varit anställd kortast tid arbetat i ett halvår. Samtliga respondenter innehar 

tillsvidareanställning och alla kuratorer utom en arbetar heltid. På hälften av de sex 

vårdcentraler som inkluderats i studien finns två anställda kuratorer medan andra hälften av 

vårdcentralerna endast innehar en heltidsanställd kurator. 

4.4 Datainsamlingsmetod 

För att undersöka primärvårdskuratorers upplevelser valde vi att genomföra intervjuer, vilket 

enligt Bryman (2011) är den vanligaste forskningsmetoden vid kvalitativa studier. I den här 

undersökningen bedömde vi att det var lämpligt att utföra semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuformen inbegriper att undersökaren har ett formulär med bestämda teman men att 

ordningsföljden av frågorna kan variera samt att det finns möjlighet till uppföljningsfrågor 

(Bryman, 2011). Motiveringen till att använda semistrukturerade intervjuer var att vi ville ge 

respondenterna möjlighet att själva påverka samtalet och belysa väsentliga teman samtidigt 

som vissa områden i enlighet med syftet skulle kunna undersökas. 

                                                           
3 Mindfulness (medveten närvaro) inbegriper att på ett avslappnat sätt uppmärksamma och fokusera på sin egen mentala 

aktivitet. Syftet är att reducera upplevda symtom som t.ex. stress, nedstämdhet eller smärta (Nationalencyklopedin, 2015b). 
4 ACT (acceptance and commitment  therapy) är en terapiform som används i syfte att motverka psykisk ohälsa, däribland 

stressymptom. Utgångspunkten i ACT är fokus på vad den enskilde patienten anser är vitalt i livet. Utifrån individens 

uppfattning kan denne, tillsammans med behandlarens hjälp, forma konkreta beteenden, tankar och känslor för att finna 

meningsfullhet i livet. Tillvägagångssättet inbegriper att patienten ska acceptera sådant som inte kan ändras och utifrån det 

tillhandahålla ett rikt liv (Harris, 2011). 
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4.5 Utformande av intervjuguide 

Mot bakgrund av undersökningens syfte utvecklades inledningsvis potentiella teman utifrån 

frågeställningarna (upplevelser, hantering och förändring) för att få en överblick av de 

områden intervjun behövde täcka. Tillvägagångssättet är enhetligt med Brymans (2011) 

förslag på hur en intervjuguide bör utformas. Utifrån varje tema utformades sedan ett antal 

öppna frågor. Öppna frågor användes eftersom den frågetypen är lämplig för att utforska 

respondentens upplevelser (Eide & Eide, 2006). Merparten av de övergripande frågorna 

följdes av underrubriker i punkform som inbegrep enstaka ord eller fraser. Underrubrikerna 

syftade till att utgöra stödord till oss intervjuare i samband med tänkbara följdfrågor. Med den 

färdigställda intervjuguiden (se bilaga 1) avsåg vi att först ställa en övergripande fråga till 

respondenten och därefter använda stödorden i underrubrikerna för att ställa 

uppföljningsfrågor i enlighet med studiens syfte, såvida inte respondentens svar redan utifrån 

den övergripande frågan uppfattades som heltäckande. Strategin ansågs vara relevant då 

målsättningen var att inte styra respondenten i en specifik riktning men ändå tillvarata 

väsentliga teman i förhållande till syftet, något som är i linje med en semistrukturerad 

intervjuform (Bryman, 2011). Därtill belyste de inledande frågorna i intervjuguiden ämnen 

som yrkesbakgrund och anställningsform, då bakgrundsinformation är centralt för att kunna 

tolka respondentens svar i ett sammanhang (Bryman, 2011).  

4.6 Procedur 

De respondenter som tackade ja till medverkan fick själva föreslå lämplig dag för 

intervjutillfället, något som resulterade i att samtliga intervjuer genomfördes inom loppet av 

en tvåveckorsperiod. Totalt deltog åtta respondenter i undersökningen. Samtliga intervjuer 

genomfördes i respektive kurators samtalsrum beläget på vårdcentralen. Alla intervjuer 

utfördes således i en lugn miljö utan påtagliga störningsmoment. Bryman (2011) beskriver att 

det är centralt att intervjun äger rum i en stillsam miljö där respondenten känner sig tillfreds. 

Innan intervjun inleddes fick respondenterna skriftlig information om studiens syfte och om 

frivillig medverkan samt kontaktuppgifter till studiens författare (se bilaga 2). Syftet med 

skrivelsen var att beakta Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer främst gällande 

informations- och samtyckeskravet. Inledningsvis tillfrågades även varje respondent muntligt 

om samtalet fick spelas in, vilket godkändes av samtliga deltagare. Att spela in intervjuer är 

väsentligt dels för att intervjuaren ska kunna fokusera på det som under tillfället sägs istället 

för att föra anteckningar, dels för att kunna transkribera materialet efteråt (Bryman, 2011). I 

syfte att jämföra det empiriska materialet från respektive respondent utgick vi vid samtliga 

intervjuer från den semistrukturerade intervjuguiden som utformats. Det innebar att alla 

deltagare fick samma övergripande frågor men att samtalen varierade något beroende på vilka 

uppföljningsfrågor som ställdes, vilket i sin tur grundade sig i respondenternas svar. I förväg 

hade vi bestämt att den ena författaren huvudsakligen vid samtliga intervjutillfällen skulle 

fokusera på de övergripande frågorna och den andra författaren på uppföljningsfrågorna i 

syfte att minimera olikheterna mellan samtalen och därmed öka objektiviteten, vilket enligt 

Bryman (2011) är väsentligt att beakta för att öka undersökningens giltighet och 

tillförlitlighet. Samtliga intervjuer varade i ungefär 60 minuter och transkriberades efteråt. 

4.7 Analysmetod 

Vi valde att utgå från bearbetnings- och analysmetoden som Kvale (1997) benämner ad hoc 

vilken syftar till användning av en kombination av två eller flera metoder för att tillhandahålla 

djupare förståelse av materialet. Vid bearbetning och analys valdes i detta scenario att 

kombinera tre metoder; kategorisering, meningskoncentrering och tolkning. Den första syftar 

till att insamlad data sammanställs utifrån centrala kategorier genom jämförelser i 
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intervjumaterialet. Den andra inbegriper att konkreta essenser tas ut ur det empiriska 

materialet för närmare studering. Den sista inbegriper att tolka en del eller helheten i 

materialet utifrån en referensram bestående av teorier och begrepp (Kvale, 1997). En 

kombination av de tre metoderna användes i syfte att utföra en analys i tre efterföljande steg. I 

ett första skede tillämpades kategorisering; de åtta intervjuerna jämfördes och mot bakgrund 

av likheter i materialet utarbetades fyra centrala teman vilka vi valde att benämna: i) 

arbetsuppgifter, ii) kompetens, iii) arbetsbelastning och iv) samverkan. Därefter tillämpades  

meningskoncentrering i syfte att koncentrera materialet men ändå bibehålla den väsentliga 

innebörden i respondenternas utsagor. Därefter användes tolkning då vi analyserade de teman 

som utkristalliserats med hjälp av den teoretiska tolkningsram som beskrivits tidigare (punkt 

3). De teorier som har använts som analysverktyg valdes ut dels under arbetsprocessens gång, 

dels efter att vi urskilt ovanstående teman, något som är karakteristiskt för en abduktiv ansats 

(jfr. Fejes & Thornberg, 2009). Valet av teorier motiverades med möjligheten att studera 

empirin i ett sammanhang av flera nivåer, det vill säga att betrakta individen i förhållande till 

arbetsgruppen, organisationen och samhället (exempelvis utifrån aktuella lagrum). Vi är 

vidare av uppfattningen att analysverktygen återspeglar de teman som utkristalliserats.  

4.8 Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

För att bedöma kvalitén i studien tillämpades följande fyra kriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Enligt Bryman (2011) är de fyra kriterierna 

ämnade att tillämpas på kvalitativa undersökningar då de något sånär motsvarar begreppen 

validitet och reliabilitet som främst är applicerbara på kvantitativa studier. Undersökningens 

trovärdighet, som enligt Bryman (2011) inbegriper om studieresultaten är sannolika, anses 

vara svårbedömd.  Studiens resultat grundar sig i respondenternas egna upplevelser, vilket gör 

det svårt att bedöma huruvida resultaten är trovärdiga eller inte. Samtidigt återfanns enbart 

marginella skillnader mellan intervjupersonernas redogörelser, något vi anser tyder på att 

respondenternas uttalanden torde kunna vara sannolika. Vi bedömde vidare resultaten som 

delvis överförbara till andra kontexter. Eftersom respondenternas svar visade sig vara 

tämligen enhetliga är det fullt troligt att även resterande kuratorer på vårdcentralerna i Örebro 

tätort skulle uppge liknande svar. Samtliga vårdcentraler i länet drivs i regi av Region Örebro 

län (Region Örebro län, 2015c), något som rimligen torde innebära att organisationsstrukturen 

åtminstone delvis är likartad inom länsverksamheten. Det i sin tur talar för att 

förutsättningarna är likartade på liknande arbetsplatser, vilket bör medföra att resultatet kan 

generaliseras till vårdcentralerna inom länet. Dock har vi utifrån undersökningen ingen 

vetskap om hur primärvårdskuratorer upplever sin arbetssituation inom andra landsting. 

Därmed kan det tänkas att undersökningsresultaten kan överföras till vårdcentraler inom länet 

men att generaliserbarheten är lägre utanför länsgränsen. 

 

Studiens pålitlighet, det vill säga om liknande resultat kan erhålls vid ett annat tillfälle 

(Bryman, 2011), bedömdes vara relativt liten. Bedömningen grundar sig i att fler stora 

omorganiseringar genomförts inom hälso- och sjukvården under de senaste åren (Blom, et al., 

2014). Så sent som vid årsskiftet sammanfördes Örebro läns landsting och Regionförbundet 

Örebro till Region Örebro län i syfte att utveckla hälso- och sjukvården (Region Örebro län, 

2015c). I nuläget finns inga konsekvenser av omorganiseringen dokumenterade, men det är 

troligt att organisationsförändringarna har inverkan på kuratorernas arbetssituation. Därutöver 

debatteras frekvent kring införandet av legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2014), något som vi tror skulle påverka arbetssituationen. Därför bedömer vi 

att undersökningsresultaten möjligen inte skulle bli liknande vid ett framtida 

undersökningstillfälle. Studiens resultat baserades vidare på våra tolkningar av 

respondenternas skildringar av sin arbetssituation. Resultatet präglas således av en dubbel 
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hermeneutik, det vill säga att forskaren tolkar respondenternas tolkningar av ett fenomen 

(Hyldegaard, 2008). Vi är medvetna om att egna tolkningar är en komponent som kan ha 

inverkan på resultatet. Dock har vi i största möjliga mån försökt vara objektiva och därigenom 

uppfylla kriteriet som Bryman (2011) nämner konfirmering. Genom kontinuerliga 

diskussioner har vi försökt upptäcka tendenser till subjektivitet. Vi är införstådda med att det 

inte fullt ut går att vara objektiv som forskare och därför anser vi att konfirmeringskriteriet 

inte är uppfyllt till fullo. Däremot hade vi mycket begränsad kunskap kring 

primärvårdskuratorers arbete inför studien, något som medförde att vi upplevde vår egen 

förförståelse som liten vilket i sin tur kan ha ökat konformiteten något. 

4.9 Etiska överväganden 

Både inför, under och efter undersökningens genomförande har reflektioner kring 

forskningsetik ägt rum. Det finns fyra grundläggande krav som måste beaktas vid all 

forskning: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Det första kravet 

avser att respondenterna skall informeras om syftet med forskningen, det andra syftar till att 

deltagande i studier ska ske på frivillig basis, det tredje kravet innebär att uppgifterna om 

deltagarna ska förvaras konfidentiellt och det fjärde inbegriper att uppgifterna endast får 

användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Informations- och samtyckeskravet 

tillgodosågs dels per telefon eller mail vid förfrågan om medverkan, dels vid intervjutillfället. 

Vid båda tidpunkterna informerades varje respondent om undersökningens syfte och fick 

muntligt ge sitt medgivande för deltagande. Vid intervjutillfället fick respondenten även 

skriftlig information om studiens syfte samt om frivillighet till medverkan. Även 

kontaktuppgifter till författarna lämnades (se bilaga 2). Att förfrågan utfördes två gånger 

motiveras med att skevheter och missförstånd skulle undvikas i största möjliga mån. Eftersom 

det mellan den inledande förfrågan och intervjutillfället gått en tid ville vi tydligt poängtera 

undersökningens syfte och det frivilliga deltagandet än en gång i syfte att noga beakta de 

etiska riktlinjerna. Inför varje intervju tillfrågades respondenterna huruvida samtalet fick 

spelas in i avsikt att kunna transkribera materialet. Respondenterna informerades även om att 

såväl ljudfilerna som det transkriberade materialet endast skulle användas till undersökningen 

och enbart vara till författarnas förfogande. Mot bakgrund av ovanstående information anser 

vi att alla fyra krav som Vetenskapsrådet (2002) betonar har beaktats. Konfidentialitets- och 

nyttjandekravet tillgodosågs vidare genom att vare sig vårdcentralens geografiska plats eller 

kuratorns autentiska namn nämndes i studien, något som motiverades med att varje 

respondents integritet skulle bibehållas. Istället har vi vid citering av respondenterna valt att 

använda benämningen; kurator 1, kurator 2, och så vidare. Siffrorna har slumpmässigt (genom 

lottning) tilldelats varje respondent. Vid intervjutillfället tillfrågades varje respondent om 

denne var intresserad av att erhålla den färdigställda studien, vilket samtliga deltagare tackade 

ja till. Att lämna ut arbetet är inget krav, men Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar att 

forskarna ska delge studieresultatet om respondenterna har intresse av det. 

 

Vid bearbetning, analys och sammanställning av studien övervägdes noga hur både 

tolkningar, skriftliga formuleringar och slutsatser skulle uttryckas. Det gjordes för att i största 

möjliga mån minimera riskerna att respondenterna skulle påverkas negativt av 

studieresultaten. Bryman (2011) poängterar att forskaren måste beakta tänkbara konsekvenser 

för respondenterna vid deltagande i en undersökning. Eventuella konsekvenser för 

respondenterna försökte vi förhindra genom att exempelvis inte utge deltagarnas namn, 

arbetsplats eller annan information som skulle kunna härledas till enskild respondent.  
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4. 10 Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet som tillämpades i undersökningen var av kvalitativ karaktär, vilket vi 

ansåg vara lämpligt för att kunna besvara syftet på ett ändamålsenligt sätt. Vi tror att det 

skulle finnas svårigheter att få djupare förståelse för primärvårdskuratorers upplevelser och 

hantering av sin arbetssituation utifrån en kvantitativ ansats. Det är istället med fördel som en 

kvalitativ metod anammas vid studier av upplevelser om ett fenomen (Bryman, 2011). Vi 

ansåg vidare att valet av datainsamlingsmetod, semistrukturerade intervjuer, var bäst lämpat i 

förhållande till studiens syfte eftersom metoden medfört möjlighet till närmare förståelse för 

varje respondents upplevelse och hantering av arbetssituationen. Trots att semistrukturerade 

intervjuer inbegriper öppna frågor med möjlighet till uppföljningsfrågor råder dock 

medvetenhet om att metodvalet haft inverkan på det empiriska materialet eftersom vår 

förförståelse påverkat valet av intervjufrågor. Exempelvis antog vi att det höga patienttrycket, 

som vi redan inför undersökningen hade vetskap om, medförde upplevelser av hög 

arbetsbelastning vilket medförde att vi bland annat ställde en fråga om väntetider för nybesök. 

Redan vid utformandet av intervjuguiden har vi således påverkat riktningen av 

respondenternas berättelser. För att minska vår förförståelses inverkan på respondenternas 

berättelser skulle vi istället ha kunnat utföra ostrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman 

(2011) syftar till att undersökaren endast framhåller ett visst tema som respondenterna fritt får 

tala kring. Vi är av uppfattningen att ostrukturerade intervjuer skulle ha påverkat riktningen 

på intervjuerna i mindre grad. En tänkbar risk är dock, enligt vår mening, att respondenternas 

berättelser skulle ha blivit vitt skilda och syftet därmed svårt att besvara. Därför ansåg vi att 

semistrukturerade intervjuer var de som lämpade sig bäst för den här undersökningen.  

 

Vi förmodar att det fanns vissa påverkansfaktorer under intervjutillfällena. Vi har exempelvis 

ingen vetskap om hur respondenterna upplevde situationen, om de till exempel var stressade 

och nervösa eller var de befann sig mentalt och känslomässigt. Av respondenternas samtalston 

och kroppsspråk att döma uppfattar vi dock att samtliga deltagare var tillfreds i situationen, 

men vi är samtidigt medvetna om att vår uppfattning är subjektiv. Vidare är det troligt att 

respondenterna påverkats av att samtalen spelades in. Bryman (2011) framhåller att 

inspelning av intervjuer är positivt i den bemärkelsen att forskaren kan ha uppmärksamheten 

riktad mot respondenten men negativt eftersom inspelningen kan hämma deltagarnas 

svarsbenägenhet. Då vi valde att spela in intervjuerna finns det därför en ökad risk att 

respondenterna inte varit helt sanningsenliga. Samtidigt är vi av uppfattningen att central 

information skulle ha kunnat försvinna om inspelning valts bort eftersom vi skulle ha glömt 

bort detaljer från samtalen. Vid upprättandet av intervjuguiden var tanken från början att 

genomföra en pilotstudie i syfte att testa och eventuellt utveckla frågorna i intervjuguiden, 

men till följd av tidsbrist genomfördes aldrig pilotstudien. Efter första intervjun reviderades 

två frågor i intervjuguiden, på grund av att respondenten uppfattade frågorna som otydliga. 

Revideringen hade möjligtvis kunnat undvikas om en pilotstudie hade genomförts.  Svaren 

från de borttagna frågorna har inte används i studien i syfte att minska risken för skevheter.  

 

Till följd av en begränsad tidsram och på grund av nekande svar, alternativt inget svar alls 

från vissa tillfrågade kuratorer resulterade urvalsprocessen i att åtta respondenter på sex olika 

vårdcentraler deltog i studien. Vi bedömer att svarsfrekvensen är relativt högt på grund av att 

hälften av antalet kuratorer (8 av 16) på hälften av Örebro tätorts vårdcentraler (6 av 12) 

medverkade i studien. Vi ser det som positivt att så pass många kuratorer var villiga att 

medverka i undersökningen eftersom resultatet torde bli mer tillförlitligt då. Dock ser vi även 

ett problem med att urvalsgruppen var liten. Till följd av det låga antalet yrkesverksamma 

primärvårdskuratorer i Örebro tätort bör det vara relativt enkelt att härleda svaren till enskilda 

respondenter, något som utgör negativ inverkan på respondenternas rätt till anonymitet enligt 
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konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har dock i största möjliga mån bevarat 

deltagarnas anonymitet genom att inte nämna faktorer som kön, ålder eller vårdcentralernas 

geografiska belägenhet. Vi har vidare använt benämningen hen istället för han eller hon i 

samband med citat om tredje person, i syfte att minska risken för att exempelvis 

respondentens chef skulle kunna identifieras. Samtidigt är vi medvetna om att exkludering av 

informationen kan ha medfört att intressanta aspekter som exempelvis skillnader i 

primärvårdskuratorernas upplevda arbetssituation till följd av demografiska faktorer kan ha 

undgåtts. Ett alternativ för att kringgå behovet av att välja mellan å ena sidan största möjliga 

anonymitet för respondenterna eller å andra sidan inkludering av mer bakgrundsinformation 

hade varit att även studera primärvårdskuratorer verksamma på vårdcentraler utanför Örebro 

tätort. Det hade dock krävt mer tid och resurser och valdes därför bort.  

5. Resultat och analys 
Nedan presenteras och analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i den teoretiska 

tolkningsram som tidigare beskrivits. Resultat och analys delas upp utifrån de fyra teman som 

urskiljs i empirin: i) arbetsuppgifter, ii) kompetens, ii1) arbetsbelastning, och iv) samverkan. I 

varje avsnitt redogörs för respondenternas upplevelser och hanteringsstrategier parallellt. Den 

parallella redovisningen är ett resultat av att upplevelserna och hanteringsstrategierna många 

gånger åtföljs. Slutligen redovisas och analyseras respondenternas förslag till förändring 

gällande den egna arbetssituationen. En sammanfattande beskrivning med 

bakgrundsinformation om respondenterna redovisades tidigare (se punkt 3.4.1).   

5.1 Arbetsuppgifter 

I intervjuerna framkommer samstämmighet mellan respondenterna beträffande vilka uppgifter 

som utförs i det dagliga arbetet som primärvårdskurator. Den mest frekvent förekommande 

arbetsuppgiften är samtalsbehandlingar med patienter, men även gruppbehandlingar, 

administrativa uppgifter och möten ingår i arbetet. Samtliga kuratorer upplever att den 

vanligaste sökorsaken hos patienterna är stressrelaterad ohälsa följt av depressions- och 

ångestsymtom. Andra problemområden som kuratorn möter i patientkontakten är bland annat 

sorg, trauman, relationsproblem, utmattningssyndrom, sömnsvårigheter, ätstörningar och 

psykiska besvär till följd av smärtproblematik. Utsagorna är i linje med de problemområden 

som primärvårdskuratorerna i Örebro ska ansvara för enligt uppdragsbeskrivningen (jfr. 

Laudon-Tegerhult & Maltén, 2009). Samtliga respondenter anser att patienternas sökorsaker, 

tillika kuratorns arbetsuppgifter, är mycket skiftande, något som medför uppfattningar om att 

arbetet är variationsrikt: 

 
Det är många fördelar med variationen. Jag tror inte att jag hade orkat om det bara var depression och 

ångest. Utan det som är en stor fördel med det här jobbet är att det är så pass olika människor och 

problemområden som vi möter. Sedan är det klart att det ställer krav på mig att jag måste kunna 

tekniker för alla olika typer av problem, jag måste ha koll på sorg och krisprocesser och så. (Kurator 7) 

 

Det är ett väldigt variationsrikt arbete att jobba i primärvård tycker jag. Man får jobba med olika åldrar 

och olika sorters problematik, jag gillar bredden. Det är klart att bredden bjuder ju på svårigheter också. 

Det finns ju ett dilemma med bredden. För man är ju olika duktig på olika saker. Det skulle vara bra att 

kunna nischa sig lite. Att få den möjligheten. För det är klart, den här bredden bjuder på problem. 

(Kurator 5) 

 

Ibland blir man osäker på om det är en patient eller en problematik som jag ska jobba med. Det är inte 

riktigt tydliggjort. Vad är vårt uppdrag egentligen? […] Det finns alltid en viss grad av osäkerhet tycker 

jag. (Kurator 2) 
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De variationsrika arbetsuppgifterna är enligt respondenterna positiva i den bemärkelsen att 

kuratorn får möta olika patientgrupper och problemtyper samt att olikheten gör arbetet 

intressant. Variationen uppfattas dock enligt respondenterna som delvis problematisk då det 

medför viss osäkerhet samt krav på bred kompetens. Upplevelsen av osäkerhet kring 

arbetsuppgifterna kan bero på att verksamhetsplanen är generellt formulerad eftersom den ska 

utgöra riktlinjer för samtliga yrkesgruppers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården i 

Örebro län (Region Örebro län, 2014). Ur respondenternas utsagor framgår att ingen av 

deltagarna känner sig helt säker på hur verksamhetsplanens riktlinjer för arbetsuppgifterna är 

utformad. Respondenterna nämner dock sammantaget att det finns riktlinjer gällande krav på 

hög tillgänglighet och vårdgaranti, patientens rätt till delaktighet, regleringar av antalet 

samtalstillfällen per patientkontakt, dokumentationsskyldighet samt riktlinjer gällande 

forskning och metod. De riktlinjer som nämns är i linje med vad som framkommer i 

primärvårdens verksamhetsplan och primärvårdskuratorernas uppdragsbeskrivning, vilka båda 

utgör styrdokument för kuratorernas arbete (jfr. Region Örebro län, 2014; Laudon-Tegerhult 

& Maltén, 2009). Samtidigt innehåller styrdokumenten mer information än vad 

respondenterna uppger, vilket tyder på att deltagarnas kunskap om dess innehåll är bristfällig. 

Eftersom styrdokumenten inkluderar riktlinjer för arbetsuppgifterna kan bristande kunskap 

utgöra ett problem. Om inte kuratorernas dagliga arbetsuppgifter överensstämmer med 

riktlinjerna kan det få till följd att exempelvis kraven på hälsofrämjande insatser inte 

tillgodoses. Det i sin tur skulle kunna medföra att målsättningarna inte uppfylls (jfr. Region 

Örebro län, 2014; Laudon-Tegerhult & Maltén, 2009). Samtidigt behöver inte 

respondenternas eventuella kunskapsbrist gällande vad som står i styrdokumenten vara 

detsamma som att arbetsuppgifterna inte sker i linje med uppdraget eftersom respondenterna 

arbetar med samma problemområden som framkommer i uppdragsbeskrivningen. Det råder 

vidare delade meningar bland respondenterna om styrdokumenten är applicerbara på 

kuratorns arbetsuppgifter eller inte: 
 

Jag tycker att den är applicerbar, det är ju sådana där övergripande ord som lättillgänglighet och 

kompetens. Det är ju inte mål baserade utifrån medicinska mål på det sättet. (Kurator 7) 

 

Jag ska ju naturligtvis kunna svara på frågan om målsättningar och policy och sådant men den frågan är 

svår så den vill jag säga pass på. Jag är ju den enda som inte har någon form av sjukvårdsutbildning på 

denna arbetsplats och alla målbilder och så vidare formuleras ju utifrån sjukdom och 

sjukvårdsutbildning. Det är inte alltid så lätt att applicera ramar och riktlinjer på mitt arbete. (Kurator 3) 

 

En del respondenter är således av uppfattningen att styrdokumenten är tillräckligt generella 

för att vara tillämpbara på alla yrkesgruppers arbetsuppgifter, medan andra respondenter anser 

att riktlinjerna i första hand är medicinskt applicerbara. Att några respondenter anser att 

styrdokumenten lämpar sig bättre för yrkesgrupper som utför medicinskt inriktade 

arbetsuppgifter kan tolkas utifrån det faktum att primärvården utgör en medicinskt präglad 

kontext (Gåfvels, 2014). Enligt resonemanget har sammanhanget inverkan på 

styrdokumentens utformning som i sin tur påverkar kuratorns arbetsuppgifter, något som är i 

linje med Bronfenbrenners (1979) teoretiska resonemang om att omgivningen har inverkan på 

individen. Ett flertal respondenter påtalar att det är otydligt vilka arbetsuppgifter som kuratorn 

är ålagd att utföra: 

 
Det är ju lite knepigt, vi är inte ålagda att göra någonting. Egentligen skulle jag kunna utöva 

handpåläggning eller vad som helst här inne, precis vad som helst bakom de här stänga dörrarna. Det är 

ingen som har koll på vad jag gör härinne. Det är lite ruskigt. (Kurator 3) 

 

Det är ju ingen som vet vad vi gör. Om jag sitter och fikar med patienterna i 45 minuter vid varje besök 

så är det ju ingen som har koll på det. Det enda de ser är ju att patienten har kommit. Den registreringen 

finns, men det är ingen som kontrollerar med vad man gör med patienterna egentligen. (Kurator 2) 
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Enligt citaten påvisas att arbetsuppgifterna kan utföras på flera olika sätt samt att det i stor 

utsträckning saknas insyn beträffande hur primärvårdskuratorerna utför uppgifterna. Vad som 

sägs är i linje med Lipskys (2010) definition av en gräsrotsbyråkrat som bland annat 

inbegriper att organisatoriska bestämmelser tenderar att vara otydliga och att det finns 

svårigheter att utvärdera huruvida den yrkesverksammes utövande av arbetsuppgifterna 

motsvarar organisationens mål. Respondenterna upplever att det är upp till den enskilde 

kuratorn att ansvara för att arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt sätt: 

 
Patienten ska ju kunna förlita sig på att det man får är beprövade metoder, att det inte är något 

hemsnickrat. Och det är upp till mig. (Kurator 8) 

 

Man får ju hoppas på att man har egen inre etik och moral som gör att man inte gör en massa 

konstigheter när ingen ser på. (Kurator 7) 

 

Citat visar att den enskilde kuratorn själv behöver hantera otydligheten beträffande hur 

arbetsuppgifterna ska utföras för att vara i linje med styrdokumenten, något som skulle kunna 

härledas till behovet av ett stort handlingsutrymme (jfr. Lipsky 2010; Svensson et al., 2008). 

Respondenterna beskriver upplevelser av att hanteringen av de variationsrika uppgifterna kan 

göras på ett fritt sätt: 

 
Det är ett självständigt arbete vilket är väldigt bra, jag kan lägga upp arbetet precis hur jag vill utifrån 

hur det passar mig. Jag är inte tvungen att sitta i fåtöljen mellan åtta och fem. Om det är fint väder kan 

jag säga till patienten att nu tar vi ett promenadsamtal. Jag kan lägga upp det precis hur jag vill, det är 

en frihet. (Kurator 3) 

 
Jag jobbar fritt här och jag får göra det. Så länge jag inte har långa väntelistor får jag göra det jag 

behöver […] Jag är lyckligt lottad här, jag får mycket fria händer och möjlighet till kreativitet. (Kurator 

6) 
 

Av citaten framkommer att respondenterna har stor frihet att utforma arbetet själva så länge 

det inte strider mot organisationens målsättning i form av exempelvis hög tillgänglighet. 

Resonemanget visar att primärvårdskuratorn innehar en roll som gräsrotsbyråkrat då arbetet 

ska anpassas både efter organisationens riktlinjer och patientens behov (jfr. Lipsky, 2010). 

Samma resonemang påvisar också att primärvårdskuratorn har ett fritt handlingsutrymme att 

agera inom (jfr. Svensson et al., 2008), något som tycks vara en hanteringsstrategi för att klara 

av variationen på arbetsuppgifterna. En annan hanteringsstrategi som framgår är att kuratorn 

ska genomgå fortlöpande professionell handledning:  
 

Via handledning säger man att det kontrolleras. I handledningen tar vi upp patientärenden och går 

igenom och diskuterar vilka metoder vi använder. Det är väl den typen av garanti vi har. (Kurator 7) 

 

Kravet om handledning som respondenten ger uttryck för är i linje med det krav som 

Reneland et al. (2006) framhåller gällande att samtliga primärvårdskuratorer i Sverige ska 

genomgå handledning. Handledning utgör i första hand en kvalitetssäkring men är även ett 

sätt för kuratorn att utveckla sin kompetens. Hanteringsstrategin i form av handledning kan 

härledas till en organisatorisk bestämmelse som figurerar på exonivå (Bronfenbrenner, 1979).  

5.2 Kompetens 

Samtliga respondenter uttrycker att de har den psykosociala kompetens som krävs i arbetet 

som primärvårdskurator. De variationsrika arbetsuppgifterna uppfattas dock enligt 

respondenterna som delvis problematisk, då bredden ställer krav på omfattande kompetens (se 

5.1). Deltagarnas uppfattningar om krav på bred kompetens kan tolkas i ljuset av kompetens- 
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och kvalifikationsmodellen som Ellström (1992) redogör för. Samtliga respondenter innehar 

socionomutbildning, steg-1 utbildning i KBT (med ett undantag) samt diverse 

påbyggnadsutbildningar. Utbildningsbakgrunden kan härledas till vad Ellström (1992) 

definierar som formell kompetens. Samtliga deltagare framhåller vidare att tidigare 

arbetslivserfarenhet utgör central inverkan på förmågan att hantera vidden av 

arbetsuppgifterna som primärvårdskuratorn ställs inför, vilket exemplifieras i följande citat: 

 
Jag har jobbat med många olika saker innan. När jag började här i primärvården så tänkte jag ”men 

herregud vilken tur jag har att jag har lite på fötterna, här kan man ju inte jobba när man kommer ny, det 

går ju inte”. För det är ett krävande arbete tycker jag. Och det säger jag fast jag jobbat så länge. Det är 

inte lätt. (Kurator 5) 
 

Vikten av den erfarenhetsbaserade kunskap som framhålls i citatet kan tolkas som faktisk 

kompetens (jfr. Elström, 1992). Med utgångspunkt i respondenternas utsagor råder det i stora 

drag överensstämmelse mellan å ena sidan primärvårdskuratorns formella och faktiska 

kompetens och å andra sidan de allmänna anställningskraven (jfr. efterfrågad kompetens) som 

Reneland et al. (2006) framhåller; det vill säga krav på: i) socionomexamen, ii) 

grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) och iii) arbetslivserfarenhet inom området. 

Ovanstående resonemang tyder på att primärvårdskuratorerna innehar den kompetens som 

arbetsgivaren efterfrågar vid anställning. Det tycks dock enligt primärvårdskuratorernas 

upplevelser råda oenighet när det gäller den efterfrågade kompetensen i form av 

anställningskrav och kompetens som arbetet kräver av primärvårdskuratorn. Majoriteten av 

respondenterna framhåller att den bristande överensstämmelsen mellan vad arbetsgivaren 

efterfrågar och vad som i det dagliga arbetet krävs av kuratorn huvudsakligen gäller 

metodologiskt tillvägagångssätt vid samtalsbehandlingar. I anställningskraven efterfrågas 

steg-1 utbildning i KBT (Reneland et al., 2006), medan det praktiska arbetet kräver kunskap i 

både KBT och andra metoder. Följande citat är talande för den upplevda oenigheten: 
 

Man kan säga såhär att det betonas ju uppifrån från Socialstyrelsen att KBT och det med mest evidens 

ska vi använda oss av. Men man kan inte köra KBT på allting, det går inte. Vi behöver tillgång till olika 

teorier. De kompletterar varandra eftersom det här med människan är så komplext. (Kurator 5) 
 

KBT är ju den senaste flugan. Det passar alla! Nej, det gör det ju givetvis inte, forskning visar att KBT 

inte hjälper på utmattningssyndrom. Tvärtom, det kan vara skadligt. […] KBT i sig gör ju inte att man 

blir en bättre samtalspartner eller behandlare, det är snarare ett verktyg. (Kurator 2) 

 
Det finns önskemål uppifrån att vi ska arbeta kognitivt. Min uppfattning är att de inte har någon aning 

om vad kognitivt är, utan det är några tabeller de hittat som visar att kognitivt är mest kostnadseffektivt 

och det snabbaste sättet att få folk på banan. […] Jag har en kognitiv grund som jag vilar på och utgår 

ifrån hela tiden. Men sen arbetar jag på många olika sätt utifrån vem och vilket problem jag har i 

rummet. Men jag tror att det som egentligen genomsyrar mina samtal är att jag är väldigt 

lösningsfokuserad. (Kurator 3) 

 

Med utgångspunkt i respondenternas utsagor utgör KBT ett arbetssätt som samtliga 

respondenter, mer eller mindre, anammar vid samtalsbehandlingar med patienter vilket är ett 

arbetssätt som ligger i linje med vad som förespråkas i styrdokument där arbete utifrån KBT 

betonas (Socialstyrelsen, 2010; Danielsson et al., 2012). I intervjuerna framkommer vidare att 

deltagarna är eniga beträffande hur kompetenskravet till följd av variationen på 

problemområden hanteras; arbetssättet anpassas till den aktuella patientens problematik. 

Exempelvis uppger vissa respondenter att de arbetar eklektiskt, andra uttrycker variation av 

metodval och några respondenter belyser vikten av ett lösningsfokuserat arbetssätt snarare än 

strikt KBT. Respondenternas utsagor indikerar således bristande kongruens mellan 

efterfrågad kompetens och kompetens som arbetet kräver, vilket enligt Ellström (1992) 
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generellt är vanligt förekommande. Det sista citatet av de tre ovan visar att upplevelsen av 

kompetens i KBT betonas på grund av att ledningen önskar effektivitet inom primärvården. 

Kostnadseffektiviteten betonas även i primärvårdens verksamhetsplan och i 

primärvårdskuratorernas uppdragsbeskrivning (Region Örebro län, 2014; Laudon-Tegerhult 

& Maltén, 2009). Citatet ger vidare uttryck för vad Ellströms (1992) framhåller beträffande 

bristande överensstämmelse mellan efterfrågad kompetens och kompetens som arbetet kräver, 

nämligen att ledningen saknar vetskap om det praktiska arbetet. Det kan tolkas som att den 

bristfälliga kongruensen har sitt ursprung i organisatoriska bestämmelser i form av 

anställningskrav, det vill säga på exonivå enligt Bronfenbrenner (1979), medan den bristande 

överensstämmelsen tycks hanteras av den enskilde kuratorn, på individuell nivå, då 

kuratorerna utifrån egen förmåga anpassar arbetssättet efter den aktuella patientens problem. 

Resonemanget tyder på att organisatoriska bestämmelser påverkar primärvårdskuratorernas 

upplevelser av sin kompetens men att hanteringen faller tillbaka på den enskilde kuratorn. 

 

Ur empirin framkommer endast en markant skillnad mellan respondenternas upplevelser av 

kompetenskraven; huruvida kuratorn är i behov av medicinsk kompetens eller inte. Vissa 

respondenter menar att de har för mycket medicinsk kompetens, andra säger att de inte har 

någon medicinsk kompetens alls vilket de heller inte behöver och ytterligare respondenter 

upplever att ju mer medicinsk kompetens primärvårdskuratorn har desto bättre kan 

arbetsuppgifterna utföras. Ovanstående visar på åsiktsskillnader gällande medicinsk 

kompetens, vilket är intressant utifrån det faktum att primärvårdskuratorn är yrkesverksam i 

en medicinsk kontext. Enligt Gåfvels (2014) måste primärvårdskuratorn, till följd av den 

medicinskt präglade kontexten, inneha viss medicinsk kompetens för att kunna samarbeta 

med såväl patienter som övrig personal. Det är möjligt att de respondenter som är av 

uppfattningen att medicinsk kompetens behövs påverkas av den medicinska dominans som 

återfinns inom vårdcentralen. Genom att införskaffa viss medicinsk kunskap anpassar 

kuratorn således sitt arbete utifrån de förutsättningar som finns inom verksamheten. Dock 

framkommer det inte i vare sig primärvårdens styrdokument eller av primärvårdskuratorns 

uppdragsbeskrivning att yrkesgruppen ska inneha medicinsk kompetens (jfr. Region Örebro 

län, 2014; Laudon-Tegerhult & Maltén, 2009). En möjlig orsak till meningsskiljaktigheterna 

mellan respondenterna kan vara att styrdokument som kuratorn har att förhålla sig till är vagt 

formulerade och inte belyser frågan om medicinsk kompetens. De vaga formuleringarna bör 

sannolikt medföra att kuratorn själv ges utrymme att tolka bestämmelserna, något som i sin 

tur skulle kunna medföra att upplevelserna gällande behov av medicinsk kompetens skiftar 

mellan respondenterna. Kuratorerna använder således sitt handlingsutrymme för att bedöma 

behovet av medicinsk kompetens, Svensson et al. (2008) menar att handlingsutrymmet bland 

annat påverkas av hur organisationens riktlinjer är utformade. Utifrån resonemanget är det 

troligt att respondenternas meningsskiljaktigheter beträffande behov av medicinsk kompetens 

härstammar ur organisatoriska förutsättningar snarare än individuella åsikter (jfr. 

Bronfenbrenner, 1979).  Konsekvensen torde dock bli att den enskilde kuratorn själv behöver 

hantera situationen i form av att införskaffa sig medicinsk kompetens alternativt inte uppleva 

något behov av det.   

5.3 Arbetsbelastning 

Samtliga tillfrågade respondenter uppger att arbetsbelastningen på den aktuella vårdcentralen 

är hög alternativt mycket hög. Antalet patientsamtal varierar bland respondenterna, kuratorn 

med minst patientkontakt tar i genomsnitt emot tre besök om dagen medan kuratorn med mest 

patientkontakt dagligen kan ha sju samtal. Samtliga vårdcentraler har i dagsläget väntetid för 

nybesök. Väntetiden varierar mellan vårdcentralerna med som kortast två veckor och som 

längst tre månader, genomsnittsväntetiden uppskattas till omkring två månader. I dagsläget 
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tycks samtliga vårdcentraler i studien uppfylla primärvårdens tillgänglighetskrav som innebär 

att patienter är berättigade nybesök inom tre månader (Region Örebro län, 2014). Flera 

respondenter tillägger dock att det i omgångar kan vara stopp på intag av nya patienter på 

grund av för stort söktryck. Intagsstopp torde inte kunna ses som godtagbart med hänsyn till 

de styrdokument och riktlinjer gällande god tillgänglighet och korta väntetider som finns (jfr. 

Laudon-Tegerhult, 2009; Socialstyrelsen, 2010; Region Örebro län, 2014). Det råder således 

vissa svårigheter att nå upp till de målsättningar som finns för verksamheten, något som tycks 

vara en konsekvens av den höga arbetsbelastningen. 

 

Respondenterna är i stora drag eniga gällande upplevelser av vad som föranlett den höga 

arbetsbelastningen, vilket kan sammanställas i fyra kategorier: i) patienttrycket har ökat, ii) 

antalet nybesök är större än antalet färdigbehandlade patienter, iii) arbetsplatsen är 

underbemannad samt iv) primärvårdskuratorn är ensam om att tillhandahålla psykosocial 

kompetens. Följande fyra citat exemplifierar respektive kategori i turordning: 

 
Det är högt söktryck året om och jag upplever att det bara blir högre och högre. Det påverkar 

arbetsbelastningen såklart. (Kurator 4) 

 
Arbetsbelastningen är konstant hög. För mycket patienter. För svår problematik. Så det går inte att 

avsluta så fort och man får större inflöde än utflöde. Det är ett stort problem för oss och för patienterna. 

(Kurator 2) 

 
Den psykiska ohälsan har ökat men vi har ju inte fått resurserna med psykosocial kompetens som 

behövs inom sjukvården. Det har inte följt med i utvecklingen. Jag skulle vilja säga att det är 

underbemannat när det gäller psykosocial kompetens, det tror jag dom flesta är överens om. (Kurator 1) 

 
Man är ensam på en mottagning, allt hamnar i mitt knä. [...] På det viset är det ju ett ensamjobb. Och 

ibland så har man ju saker som man skulle vilja ventilera med en kollega. Men istället  får man 

härbärgera mycket själv. Det är inget lätt jobb när man måste ta hand om allt själv. (Kurator 6) 

 

De upplevda orsakerna till den höga arbetsbelastningen kan för djupare förståelse tolkas i 

ljuset av ett sammanhang, något som gör Bronfenbrenners (1979) modell tillämpbar. De fyra 

orsakerna till den höga arbetsbelastningen återfinns på strukturell nivå inom exo- och 

makrosystemet. Exempelvis kan både krav på patientflöde och underbemanning härledas till 

organisatoriska bestämmelser. Samtidigt är det troligt att faktorerna samvarierar genom 

ömsesidig inverkan, vilket exemplifieras i andra citatet då ökningen av antal patienter 

påverkar in- och utflödet i verksamheten. Resonemanget är i linje med Bronfenbrenners 

(1979) beskrivning av ett ständigt pågående samspel mellan olika system. Med utgångspunkt i 

förklaringsmodellen torde således eliminering av en orsak ha inverkan på hela 

arbetsbelastningen då samtliga system interagerar. Fenomenet psykisk ohälsa, som enligt 

tredje citatet orsakar arbetsbelastningen, kan tolkas som ett övergripande samhällsproblem. 

Problemet återfinns på makronivå enligt Bronfenbrenners (1979) modell, men påverkar 

samtliga system, exempelvis i form av ökat patienttryck. För att minska arbetsbelastningen 

borde således arbete utföras i syfte att minska den psykiska ohälsan hos befolkningen, något 

som förespråkas redan i dagsläget genom Socialstyrelsens (2010) nationella riktlinjer.  

 

Trots att orsakerna till den höga arbetsbelastningen tycks härstamma ur organisatoriska 

förutsättningar framkommer i intervjuerna att de enskilda respondenterna påverkas 

känslomässigt till följd av belastningen. Känslomässiga reaktioner hos respondenterna 

uttrycks bland annat genom frustration, trötthet och mental ansträngning: 
 

Det finns inga patienter i hälso- och sjukvården som behandlas så dåligt som människor med psykisk 

ohälsa. Man skulle aldrig säga till en hjärtpatient att kom tillbaka om tre månader, men det kan man 
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göra med en psykiskt instabil person. Det är fruktansvärt. Det kan ta livet av någon, jag tycker att det är 

hemskt. Det kan göra mig riktigt arg. (Kurator 7) 
 

Jag upplever en svårighet att möta behovet som finns. Ibland är det är väldigt tröttande. Det är nästan 

som en patientfabrik här hela dagarna. 45 minuter samtal, en kvart på mig att reflektera, skriva, ladda, 

avsluta och sen är det nästa […] Man blir himla trött i huvudet. Och just depression och ångest kan 

också vara ganska tungt att möta. Den mentala arbetsbelastningen kan vissa dagar vara ganska tuff. 

(Kurator 6) 
 

Det är en frustration när man ser att patienter behöver mer men att det inte finns resurser. Patienterna 

skulle behöva hjälp tidigare och samtidigt skulle det behöva finnas mycket mer förebyggande 

verksamhet. (Kurator 8)  
 

Utifrån respondenternas utsagor tolkas att arbetsbelastningen medför negativa känslor samt 

bristfällig reflektion och utebliven återhämtning. Det är tänkbart att nyss nämnda faktorer har 

negativ inverkan på primärvårdskuratorns praktiska arbete med patienterna då negativa 

känslor torde påverka kuratorns motivation, något som i sin tur är en komponent som har 

inverkan på utnyttjad kompetens i arbetet (jfr Ellström, 1992). Med utgångspunkt i 

resonemanget är det således troligt att primärvårdskuratorn till följd av hög arbetsbelastning 

drabbas av negativa känslor vilket i sin tur leder till att den enskildes kompetens inte 

framhålls eller utnyttjas till fullo. Under intervjuerna framkommer att några respondenter 

agerar enligt rutin vid patientbesök trots vetskap om att en alternativ behandlingsform 

eventuellt kan passa bättre, något som enligt respondenternas egna utsagor beror på tidsbrist 

till följd av arbetsbelastningen. Ett rutinstyrt arbetssätt strider även emot de riktlinjer och 

styrdokument som finns, då det framhålls att personal inom vården ska arbeta efter aktuellt 

kunskapsläge (Region Örebro län, 2014; (Laudon-Tegerhult och Maltén, 2009). 

 

Utifrån tolkning av det empiriska materialet framkommer vissa meningsskiljaktigheter 

beträffande hur arbetsbelastningen hanteras där tre skilda svarskategorier kan uttydas, vilka vi 

valt att benämna: i) samverkan, ii) inställning och iii) prioritering av arbetet. Det första temat, 

samverkan, belyser att en hanteringsstrategi är att umgås med kollegor på arbetsplatsen då det 

ger en paus från den höga arbetsbelastningen. En del respondenter väljer även att 

kommunicera med andra yrkesprofessioner inom vårdcentralen eller andra kuratorer under 

yrkesgruppsträffar i syfte att utbyta erfarenheter om hur arbetsbelastningen bäst hanteras: 

 
Det har faktiskt blivit så att vi får energi av varandra och då mår vi bra efter kuratorsträffarna. [...] Vi 

pratar generellt, vad gör ni när ni får mer depressionspatienter än vad ni har resurser till, nej men på vår 

vårdcentral så gör vi såhär att vi hänvisar de vidare till kyrkans samtalskontakter. Man ger varandra tips. 

Rent generella tips för att hantera situationen. (Kurator 8) 
 

Den andra kategorin, inställning, syftar till att kuratorn själv väljer hur denne ser på 

arbetsbelastningen, några respondenter poängterar vikten av positivt tänkande och balans 

mellan yrkesliv och fritid för att orka med belastningen i arbetet: 
 
Jag har erfarenhet av att vi kan vara till god hjälp till patienterna med det som vi kan. Så jag tycker att 

kurator är en viktig sak. Det är viktigt att tänka så för att orka. (Kurator 6) 

 

Både samverkan och inställning som hanteringsstrategier faller tillbaka på den enskilde 

kuratorn eller arbetsgruppen, det vill säga inom mikrosystemet enligt Bronfenbrenners (1979) 

modell. Det sista temat, prioritering av arbetet, inbegriper dels att bedöma och prioritera vilka 

ärenden som ska tillfalla primärvårdskuratorn, dels att göra bedömningar av vilka 

arbetsuppgifter som ska ges företräde: 
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När det är kraftig underbemanning så blir det ju ofta det förebyggande arbetet som får stryka på foten. 

Man kanske bara kan ta de som har mest ångestproblematik eller den svåraste depressionen. Och det är 

tråkigt tycker jag, för jag ser att det finns möjligheter att jobba förebyggande. (Kurator 5) 
 

Om det ringer någon som är suicidal så kan jag inte säga: ”nej, jag hinner inte det för jag ska ta min 

lunch nu”, man gör inte så för det tar emot. Och då kanske man tullar på raster och man jobbar lite 

längre. (Kurator 3) 
 

Man måste helt enkelt prioritera. Man får ge färre besök än vad det egentligen borde vara. Och ha 

glesare kontakt än vad det helst borde vara. (Kurator 5) 
 

Enligt ovanstående citat framkommer att arbetsbelastningen bland annat hanteras genom att 

samtala om belastningen, jobba längre, korta ner rasterna, ha glesare och färre samtal med 

varje patient, endast ta emot de svåraste patientärendena och bortprioritera det förebyggande 

arbetet. Orsaken till variationen av hanteringsstrategier hos respondenterna är svårtolkad, men 

en tänkbar förklaring är det faktum att det saknas riktlinjer för hur prioriteringar ska 

genomföras inom primärvården (jfr. Region Örebro län, 2014). Enligt uppdragsbeskrivningen 

som gäller primärvårdskuratorer i Örebro framkommer att vårdcentralschefen kan göra 

prioriteringar av ärenden i samråd med kuratorn, dock framgår inte vad som ska ges förtur. 

(jfr. Laudon-Tegerhult & Maltén, 2009). De vagt formulerade riktlinjerna kan tolkas som att 

kuratorn själv ges möjlighet att avgöra prioriteringsordningen, något som kan tänkas bero på 

dennes utrymme att ta egna initiativ (Svensson et al., 2008). I det första citatet av de ovan 

nämnda belyses att arbetsbelastningen medför mindre tid till preventivt arbete. Det kan ses 

som ett problem då det framkommer i både HSL och Region Örebro läns (2014) 

verksamhetsplan att primärvårdspersonalen ska arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande. Utifrån resonemanget kan det således ses som att den höga 

arbetsbelastningen medför potentiella svårigheter för primärvårdskuratorerna att arbeta i 

enlighet med lagens bestämmelser. Samtidigt kan preventivt arbete utföras på flera sätt, det är 

tänkbart att patienterna skulle försämras om de inte fick genomgå stödsamtal hos 

primärvårdskuratorn. Utifrån scenariot kan patientsamtal i sin helhet därför tolkas som en 

form av preventivt arbete. Som framgår med hjälp av citaten är tillvägagångssätten för 

hantering av arbetsbelastningen något som faller tillbaka på kuratorn själv och kan därav 

sägas ha sitt ursprung på individuell nivå inom mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1979). Trots 

olikheter i hanteringsstrategierna tycks den största skillnaden mellan respondenternas 

redogörelser vara hur de hanterar intaget av nya patienter vid hög arbetsbelastning: 
 

Jag bokar in mina egna patienter, det är ingen som får boka på min lista utan det sköter jag själv. Det är 

en väldig fördel för då kan jag styra lite själv så att det inte blir för många nybesök per dag och om det 

är sjukare patienter så lägger jag inte det en eftermiddag när jag är trött. Jag kan själv modulera och 

styra lite. Så att jag håller mig fräsch i huvudet och kan hantera belastningen. (Kurator 6) 
 

Jag vet chefer som gjort så att de helt enkelt stängt kuratorns telefon och en sekreterare tar över 

tidboken. En annan tar över alla bokningar för att liksom rädda socionomen från utbrändhet. (Kurator 3) 

 
Jag gör alltid en preliminär bedömning över telefon. För i något enstaka fall kan det vara så att någon 

annan verksamhet faktiskt passar bättre för det problemet och då kan man ju direkt hänvisa dit. Man får 

göra någon sorts prioritering, för vi är ju överbelastade. […] Det är lite olika på olika vårdcentraler men 

jag gör så att när någon ringt till mig så får de tiden direkt över telefon eller en kallelse med en tid på 

närmaste dagarna. Så även om det är några veckors väntetid så får de tiden på en gång. Jag sätter inte 

upp på någon väntelista. Jag har valt det. Men det här är sådant som vi kuratorer brottas med, vad är det 

bästa sättet? Hur ska vi hantera det här? Men så här gör jag. (Kurator 5) 
 

Som framgår skiljer sig hanteringsstrategierna för inbokning av besök mellan respondenterna 

då vissa respondenter ansvarar för inbokningen själva i syfte att påverka arbetsbördan, medan 
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andra kuratorer inte har hand om inbokningarna alls. Fördelar med respektive hantering kan 

urskiljas. Genom att primärvårdskuratorn får hantera tidboken själv ges denne, som första 

citatet visar, större inflytande över arbetet vilket kan studeras som ett uttryck för 

tillvaratagande av handlingsutrymmet (jfr. Svensson et al., 2008). Fördelen med att låta en 

sekreterare ansvara för kuratorns tidbok skulle däremot kunna vara att kuratorn får ett mindre 

antal arbetsuppgifter, något som torde ha inverkan på den kompetens som utnyttjas i arbetet 

(jfr. Ellström, 1992). Oavsett vilken hanteringsstrategi som nyttjas tycks det vara upp till varje 

primärvårdskurator att själv välja tillvägagångssätt, något som påvisas i sista citatet. 

Resonemanget är i linje med primärvårdskuratorernas uppdragsbeskrivning där det 

framkommer att de yrkesverksamma på respektive vårdcentral får bestämma hur kontakt med 

kuratorsmottagningen ska ske (Laudon-Tegerhult & Maltén, 2009). I och med vad som 

framkommer i uppdragsbeskrivningen om eget beslut gällande kontakt med kurator kan det 

tolkas som att hanteringsstrategin för nybesök tillhandahålls genom organisatoriska 

bestämmelser, det vill säga på exonivå enligt Bronfenbrenners (1979) modell. Det är en 

skillnad i jämförelse med övriga nämnda hanteringsstrategier då de tycks kunna härledas till 

den enskilde kuratorn, det vill säga på mikronivå (Bronfenbrenner, 1979). 

5.4 Samverkan  
Följande tema är, på grund av dess omfattning, indelat i underrubrikerna: intern samverkan, 

extern samverkan samt extern samverkan med psykiatrin. Termen intern syftar till samverkan 

som sker inom respektive vårdcentral medan extern inbegriper samverkan med andra aktörer 

(Danermark, 2000). 

5.4.1 Intern samverkan  

Ur respondenternas uttalanden framkommer att det sker fortlöpande samverkan mellan 

kuratorn och övriga vårdgivare på vårdcentralen. Upplevelsen av hur den interna samverkan 

är utformad skiljer sig dock åt. Ett flertal respondenter beskriver att samverkan i första hand 

bedrivs genom informella möten, vanligtvis genom att den ena parten söker upp den andra i 

syfte att rådfråga om en patient eller diskutera ett problem. Några respondenter uppger att 

samverkan snarare sker genom att vårdgivare samarbetar runt patienter med viss specifik 

problematik. Kuratorn kan exempelvis tillsammans med en av vårdcentralens sjuksköterskor 

bedriva en viktgrupp för patienter med överviktsproblematik, eller en stresshanteringsgrupp 

tillsammans med sjukgymnasten. Majoriteten av respondenterna uppger att den interna 

samverkan med andra professioner inom vårdcentralen till stor del fungerar bra. De faktorer 

som sammantaget nämns är upplevelsen av att vara respekterad, behövd och lyssnad till i sin 

yrkesroll samt andra professioners förmåga till stöttning: 
 

Vi kuratorer är väldigt respekterade på den här vårdcentralen, man har tilltro till oss. De andra lyssnar 

till oss, vi samarbetar bra över professionsgränserna. (Kurator 1) 

 
Det är ett bra klimat bland personalen på vårdcentralen. Vi kan prata om saker, det är öppna dörrar. Jag 

kan gå in till läkarna och sjuksköterskorna nästan när som helst. Vi hjälper varandra. Det gör att jag 

känner mig trygg och inte lika ensam i min profession eftersom jag vet att dom ställer upp om det skulle 

vara något. (Kurator 6) 

 

Ovanstående beskrivning av den samverkan som sker mellan yrkesgrupper på vårdcentralen 

är i linje med uppdragsbeskrivningen för kuratorer inom primärvården i Örebro, där det 

framgår att kuratorn genom nära samarbete med andra vårdgivare ska samverka kring 

enskilda patienter (Laudon-Tegerhult & Malténs, 2009). Riktlinjer för hur den interna 

samverkan inom primärvården ska utformas framgår inte av beskrivningen, vilket kan utgöra 



33 
 

en möjlig förklaring till varför respondenterna redogör för skilda upplevelser av hur den 

interna samverkan utförs. Det sista citatet av de två ovan nämnda beskriver att andra 

professioner lyssnar till kuratorn.  Några respondenter är dock av uppfattningen att 

upplevelsen av att vara lyssnad till försvåras till följd av språkbarriärer mellan 

yrkesgrupperna. Upplevelsen av att det talas ”olika språk” förklaras av respondenterna med 

att vårdcentralen utgör en medicinsk kontext där kuratorn skiljer sig från övriga yrkesgrupper: 
 

Jag upplever att mina medarbetare och min chef lyssnar till mig utifrån deras egen förmåga. Men 

eftersom vi inte pratar riktigt samma språk så kan det bli en frustration ibland. Men det är inte för att de 

inte vill lyssna utan det är ju för att dom inte förmår. Dom förstår inte eftersom de pratar ett annat språk. 

(Kurator 2) 

 
När man jobbar inom primärvården som kurator är jag en udda fågel eftersom det är inriktat på det 

medicinska. (Kurator 4) 
 

Det är ett stort medicinskt fokus här, det är mycket ”syrrasnack”. Det är mycket prat om olika mediciner 

och medicinska tillstånd men det är ju det som det handlar om på en vårdcentral. (Kurator 6) 

 

Genom att vårdgivare inom vårdcentralen tillämpar gemensamma bedömningsinstrument kan 

kommunikationsklyftan mellan kuratorn och andra yrkesgrupper enligt en del respondenter 

minska: 
 

När det kommer till bedömningsinstrument försöker vi vara smidiga eftersom det sker genom samarbete 

med andra yrkesgrupper. Depression till exempel, där använder vi MADRS, det är utifrån att den är 

vedertagen bland läkarna. Jag tycker själv att det finns andra bedömningsinstrument som fungerar bättre 

men för att vi ska prata samma språk över yrkesgränserna så är det den jag alltid väljer. (Kurator 3) 
 

Kommunikationssvårigheterna mellan yrkesgrupperna som respondenterna ger uttryck för är i 

linje med Danermarks (2000) resonemang om hur kommunikationsförmågan kan vara ett 

hinder mellan yrkeskategorier då det talas ”olika språk”. Det nyss nämnda citatet om strategin 

att tillämpa gemensamma bedömningsinstrument kan tolkas utifrån de statusskillnader som 

finns mellan yrkesgrupperna inom primärvården (jfr. Blom et al., 2014; Danermark, 2000). 

Av citatet framgår att respondenten använder bedömningsinstrument utifrån vad som är 

vedertaget bland läkarna för att därmed öka chansen till kommunikativ förståelse. 

Bedömningsinstrumentet används oberoende av det faktum att kuratorn själv anser att det 

finns andra instrument som skulle vara bättre lämpade. Kuratorns hanteringsstrategi kan 

därmed vara kopplad till läkares tolkningsföreträde, vilket är ett resultat av att 

läkarprofessionen har ett högt anseende och därmed hög status i förhållande till andra 

yrkeskategorier inom primärvården (Danermark, 2000). Utifrån ovanstående förefaller det 

vara kuratorn som anpassar sitt sätt att arbeta och kommunicera som ett resultat av att läkares 

kunskaper värderas högre. Kuratorns hanteringsstrategi kan vidare härledas till det Gåfvels 

(2014) talar om i termer av att kuratorn bör sträva efter att inneha ett bio-psyko-socialt 

synsätt. Den medicinska dominansen i förhållande till kuratorns psykosociala utgångspunkt 

som respondenterna beskriver och som Gåfvels (2014) redogör för kan utgöra en bidragande 

faktor till kuratorns ambition att anpassa sitt arbete utifrån de förutsättningar som finns inom 

verksamheten.  

 

Vidare framgår att majoriteten av respondenterna uttrycker att det finns bristande förståelse 

för det psykosociala arbete som primärvårdskuratorn bedriver på vårdcentralen. Det framgår 

att andra yrkesgrupper inom primärvården kan ställa sig frågande till innehållet och 

svårighetsgraden i kuratorns arbetsuppgifter: 
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Jag kan känna att mina kollegor ibland undrar vad jag egentligen gör. Jag kan få en kommentar om att; 

prata det kan väl vem som helst göra. Läkare kan säga att; jaha har du bara haft fem patienter idag, jag 

har haft 15. Men det är ju skillnad på att sitta och lyssna till en tortyrdokumentation jämfört med att 

lyssna på någons hjärta. (Kurator 1) 

 

Citatet går att tolka utifrån Bronfenbrenners (1979) modell där respondentens berättelse 

avspeglar vad som sker i mikrosystemet mellan kuratorn och läkaren. Det faktum att 

majoriteten av respondenterna upplever att det saknas förståelse för det egna arbetets funktion 

kan även utgöra en inverkan på organisationen. Det är troligt att oförståelsen i första hand inte 

är ett problem som kan förklaras utifrån den enskilda kuratorns samspel med annan enskild 

vårdgivare utan snarare bör ses som en konsekvens av att kuratorns yrkesroll skiljer sig 

markant från övriga yrkeskategorier inom primärvården (jfr. Gåfvels, 2014). Problematiken 

torde därmed gå att härleda till verksamhetens struktur och organisationens förutsättningar 

vilka figurerar på exonivån i Bronfenbrenners (1979) modell. Vid hälften av vårdcentralerna i 

studien är kuratorn dessutom ensam i sin yrkesroll. Avsaknaden av kollegor upplevs som en 

nackdel av samtliga respondenter. Somliga respondenter uppger att den främsta nackdelen är 

att det inte finns någon inom samma yrkeskategori att vända sig till när arbetet är emotionellt 

påfrestande. Vidare framkommer upplevelser av att den egna kunskapen hamnar i skymundan 

gentemot den medicinska kunskapen till följd av att det psykosociala arbete som 

primärvårdskuratorn bedriver är i minoritet: 
 

Den stora skillnaden nu mot tidigare när jag var ensam kurator är att jag har någon att prata med. Det är 

ju så att man ibland är fylld med det man har lyssnat på och behöver hjälp och stöttning. Vi har ett annat 

perspektiv på patienten än vad alla andra har, dom är ju medicinare det är ju inte vi. Det kunde jag 

känna tidigare, man kanske hade suttit och lyssnat till någon som varit med om ett sexuellt övergrepp 

och så kom man in i fikarummet och där pratade alla bensår. Det blev en sådan krock [...] Det är mycket 

lättare nu när man har någon som pratar samma språk och förstår precis vad man menar. (Kurator 7) 
          

Det är definitivt en medicinsk dominans på vårdcentralen. Nästan all personal är ju medicinskt utbildad. 

Som kurator är man ju helt klart i minoritet med den utbildningsbakgrund eller teoribakgrund som man 

själv har. Vi har ju ingen medicinsk utbildning. Vi är ensamma i vår profession och det är fel, det är en 

brist. Vi får slå oss fram med de psykosociala aspekterna. (Kurator 5) 

 

I ett försök för respondenterna att öka förståelsen hos och hävda sin kunskap gentemot andra 

yrkesverksamma framkommer följande hanteringsstrategier: i) fortlöpande information till 

övriga professioner gällande den egna yrkesrollens innehåll och utformning ii) fortlöpande 

kommunikation i det dagliga arbetet mellan professionerna samt iii) handledning. Följande 

citat exemplifierar hanteringsstrategierna i turordning: 

 
Det är oftast ingen annan som har sådär jätte bra koll på vad en kurator gör. Man får i början hela tiden 

tala om att såhär jobbar jag och den här patienten kan komma till mig. I början var det mycket 

information om vad jag gjorde och inte gjorde. (Kurator 6) 

 
Vi försöker kommunicera med varandra kontinuerligt och informera varandra om vad vi jobbar med. 

Jag kan ju tycka att det viktigt att få informera om vad jag jobbar med. (Kurator 2) 
 

Mina kollegor är nog väldigt osäkra på vad jag gör egentligen. Det ser man ju i utvecklingssamtalen 

med chefen också. Det är svårt för chefen att säga att det här gör du bra eller det här behöver du göra 

bättre för hen har inte riktigt koll på vad jag gör. Det blir en frustration men jag har andra kanaler att 

vända mig till för att få stöttning, som min handledare till exempel. (Kurator 3) 
 

Om upplevelserna av andra professioners oförståelse för kuratorns arbetsuppgifter primärt kan 

härledas till det Bronfenbrenner (1979) benämner exonivån, visar ovanstående citat att 

majoriteten av hanteringsstrategierna återfinns på mikronivå. Information och kommunikation 

utgör strategier som primärvårdskuratorn själv tillhandahåller. Handledning ges av 
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organisationen och kan därför ses som en strategi på exonivå. Samtidigt framkommer att 

några kuratorer väljer att avstå handledning, vilket torde innebära att kuratorn har ett eget 

ansvar att se till att handledningen genomförs. Därmed faller handledning som 

hanteringsstrategi tillbaka på kuratorn själv och återfinns därmed främst inom mikrosystemet. 

Utifrån resonemanget återfinns det upplevda problemet på exonivå, alltså inom 

organisationen, medan potentiella lösningsförsök främst återfinns på mikronivå. 

Bronfenbrenner (1979) framhåller dock att nivåerna utgör en ömsesidig inverkan på varandra, 

därmed är det troligt att förloppet är cirkulärt vilket innebär att organisatoriska förutsättningar 

påverkar kuratorns förmåga till samverkan samtidigt som kuratorn och andra yrkesgrupper 

utgör en inverkan på organisationen. Vidare tillkommer lagar och föreskrifter på makronivå 

vilka binder samman nivåerna (jfr. Bronfenbrenner, 1979).  

5.4.2 Extern samverkan 

Ur empirin framkommer att kuratorn samverkar kring enskilda patienter med följande externa 

aktörer; psykiatrin, försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, kyrkan, 

anhörigcentrum, psykologmottagningen samt KBT-Svealand. Majoriteten av respondenterna 

uppger att extern samverkan fungerar bättre i de fall parterna bokar in möten istället för att 

samverkan sker via telefon, brev eller mail. Upplevelsen är att samverkansträffar skapar 

möjligheter att etablera en god kontakt och en välfungerande kommunikation, vilket många 

gånger resulterar i att utfallet för den enskilda patienten blir bättre. Den sammantagna 

upplevelsen är att samverkan med externa aktörer (exkluderat psykiatrin) sker i förhållandevis 

liten utsträckning. Huruvida graden av extern samverkan anses vara tillräcklig eller inte skiljer 

sig åt mellan respondenterna. Några respondenter beskriver att samverkan med externa 

aktörer möter de behov som finns inom verksamheten medan andra respondenter påtalar att en 

välfungerande extern samverkan kräver tid och resurser: 

 
Vi samarbetar med dom vi behöver, utifrån de behov som finns och när det behövs. Det fungerar. 

(Kurator 2) 
 

Jag tycker inte att jag samverkar med andra så mycket som jag borde göra. Det händer att jag sitter i 

något samverkansmöte med arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Det pratas ju jättemycket om 

samverkan men det finns många problem eller hinder för att få till samverkan. Det är på grund av 

patienttrycket, om jag skulle åka iväg på ett möte ihop med en patient så går en hel förmiddag. Under 

den tiden skulle jag ha kunnat ha tre patienter i samtal istället. Det är ett dilemma för alla. Samverkan 

tar tid och då måste man välja. (Kurator 5) 
 

Respondenternas beskrivning av att det sker samverkan med externa aktörer är i linje med 

uppdragsbeskrivningen för kuratorer inom primärvården i Örebro, då det framkommer att 

samverkan med andra aktörer ska äga rum (jfr. Laudon-Tegerhult & Malténs, 2009). Av 

uppdragsbeskrivningen framgår dock inte i vilken utsträckning primärvårdskuratorn ska 

samverka med andra instanser, vilket kan förklara varför det råder skilda uppfattningar om 

huruvida den externa samverkan är tillräcklig eller inte. Av det andra citatet av de två ovan 

nämnda framgår att extern samverkan bortprioriteras till följd av högt patienttryck på 

vårdcentralen. Av verksamhetsplanen för Region Örebro län framgår att vården bland annat 

ska vara tillgänglig och högkvalitativ (Region Örebro län, 2014). Hög kvalitet kan i enskilda 

patientärenden exempelvis innebära insatser från externa aktörer. Kravet om tillgänglighet 

och vårdgaranti i kombination med kravet om hög kvalitet kan bli svåruppnåeligt för 

primärvårdskuratorn vilket leder till att kuratorn hanterar situationen genom att prioritera. 

Prioriteringarna resulterar i, som citatet visar, att antalet samtalskontakter får förtur framför 

samverkansmöten, alternativt att samverkansmöten istället sker via telefon, mail eller brev. 
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Oavsett vilket kan prioriteringarna underminera kravet på att vården ska vara av hög kvalitet 

(jfr. Region Örebro län, 2014).  

5.4.3 Extern samverkan med psykiatrin 

I intervjuerna uttrycker samtliga respondenter att samverkan med psykiatrin är problematisk 

till följd av att patientfördelningen mellan primärvården och psykiatrin inte alltid fungerar. 

Majoriteten av respondenterna upplever att remisser gällande patienter med svår psykisk 

ohälsa ofta skickas tillbaka till primärvården. Psykiatrins motivering är att problematiken inte 

är tillräckligt svår och att patienten därför hör hemma i primärvården: 
 

Man kan ofta bli nonchalerad när man bedömer att en patient behöver komma till psykiatrin. Eller så får 

patienten komma till psykiatrin för en bedömning och dom bedömer att exempelvis suicidrisken som 

jag tyckte var hög istället är låg och så kommer patienten tillbaka hit. Psykiatrin är ganska bra på att 

bolla över patienter hit. Allt hamnar i primärvården, det här är ju första linjens psykiatri, första linjens 

allt. (Kurator 6) 
 

Respondenterna upplever att de riktlinjer som utformats gällande respektive verksamhets 

ansvarsområde inte alltid tillämpas av psykiatrin. Riktlinjerna som påtalas är det 

styrdokument som Danielsson et al. (2012) utformat. Några respondenter är av uppfattningen 

att gränsdragningen mellan primärvården och psykiatrin är otydlig till följd av att riktlinjerna 

bedöms subjektivt. När enskilda individer ska tolka riktlinjerna uppstår problem eftersom det 

mellan primärvården och psykiatrin råder skilda uppfattningar om vad som är måttlig 

respektive svår psykisk ohälsa: 
 

Det står att vi ska ha lindrig och medelsvår depression och ångest, resten ska till psykiatrin. Men vem 

gör den bedömningen? Vem avgör var gränsen går för medelsvår och svår? Skickar jag iväg en patient 

som jag anser är svår skickas remissen tillbaka eftersom psykiatrin inte tycker att problematiken är svår 

nog. (Kurator 2) 
 

Upplevelser gällande skillnaderna i uppfattningen om vad som är måttlig respektive svår 

psykisk ohälsa går att härleda till den vaga definitionen av de gemensamma riktlinjerna för 

primärvården och psykiatrin. Av de gemensamma riktlinjerna gällande hur arbetet ska 

fördelas framgår inte vad som exakt kännetecknar lindrig, måttlig eller svår psykisk ohälsa 

(jfr. Danielsson et al., 2012; Laudon-Tegerhult & Malténs, 2009). Det är således upp till den 

enskilde vårdgivaren att bedöma huruvida patientens psykiska ohälsa är lindrig, måttlig eller 

svår. Det faktum att kuratorn och psykiatern tillhör olika yrkesgrupper och arbetar inom olika 

organisationer kan resultera i att det uppstår skilda teoretiska ställningstaganden i samband 

med att parterna betraktar patientens problematik, vilket i sin tur kan resultera i att det uppstår 

konkurrens om vilken instans som ska inneha tolkningsföreträde och därmed ha förtur 

gällande bedömningen av patientens problematik (jfr. Danermarks, 2000).   

 

Genom respondenternas utsagor framgår att kuratorerna tillämpar olika tillvägagångssätt för 

att hantera de fall då psykiatrin remitterar eller skickar tillbaka remisser med bedömningen att 

patienten hör hemma i primärvården. Följande hanteringsstrategier identifieras: i) kuratorn tar 

emot patienten, ii) kuratorn försöker förbättra remissunderlaget och remitterar patienten igen, 

iii) kuratorn ber sin chef eller medicinskt ansvarig läkare att kontakta psykiatrin med ny 

motivering eller iv) kuratorn vänder sig till konsultpsykologen för bedömning. Följande fyra 

citat exemplifierar respektive nämnd hanteringsstrategi i turordning: 
 

Jag sitter med patienter som är så himla mycket sjukare än vad jag egentligen ska ta emot. Om jag inte 

tar emot hamnar patienten mellan stolarna och sitter hemma utan någon behandling alls. Så jag väljer att 

hålla patienterna under armarna tills dom blir beviljade att komma ner till psykiatrin. Kurator 3 
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Remissen är inte alltid tillräckligt bra skriven, så kan det vara, det kanske fattas information som 

psykiatrin behöver. Då kan jag försöka remittera igen. (Kurator 1) 
 

Jag är lyckligt lottad, vi har en medicinskt ansvarig läkare på den här vårdcentralen som tar kampen 

med psykiatrin. Så jag går till hen och frågar om en patient och hen tar det och strider för det. (Kurator 

7) 

 

I primärvården har vi ju nu en psykologkonsult som arbetar i psykiatrin. Det gör att jag kan koppla in 

konsulten, för hen är ju till för att hjälpa till i bedömningarna vid gränsdragningarna till psykiatrin. 

(Kurator 8) 
 

Hanteringsstrategierna kan anses vara en konsekvens av den diffusa formuleringen gällande 

innebörden av lindrig, måttlig och svår psykisk ohälsa (jfr. Danielsson et al., 2012). Till följd 

av att psykiatern inom psykiatrin och primärvårdskuratorns definitioner av svåra psykiska 

symtom skiljer sig åt remitteras patienten tillbaka till primärvården. Då 

uppdragsbeskrivningen för kuratorer är vag och handlingsutrymmet därmed stort (jfr. Lipsky 

2010) torde kuratorn själv vara ålagd att avgöra om denne ska ta emot den återremitterade 

patienten för samtal eller inte. Det första citatet av de fyra ovan gällande det faktum att 

kuratorn hanterar patienter med svår psykisk problematik är en indikation på att den 

efterfrågade kompetensen som arbetsgivaren söker och kompetensen som arbetet kräver av 

den enskilde kuratorn inte är i linje med varandra (jfr. Ellström, 1992) . Respondenten 

bedömer att problematiken egentligen är för svår men tar emot patienter för samtal i syfte att 

undvika att patienten hamnar mellan stolarna, därför kräver arbetsuppgiften mer än vad som 

officiellt efterfrågas. Den andra hanteringsstrategin, det vill säga att kuratorn förbättrar 

remissunderlaget och remitterar igen, kan härledas till kuratorns uppdragsbeskrivning där det 

framgår att primärvårdskuratorn och remittenten i första hand ska lösa meningsskiljaktigheter 

på egen hand (Danielsson et al., 2012). Den tredje hanteringsstrategin kan ses som ett uttryck 

för hur två yrkesgrupper inom primärvården samverkar kring patienter i syfte att förbättra 

remissunderlaget till en extern samverkanspartner. Samtidigt kan det faktum att kuratorn 

överlämnar ärendet till primärvårdsläkaren tolkas som ett uttryck för det som Danermark 

(2000) redogör för gällande kampen om tolkningsföreträde. Hanteringsstrategin indikerar att 

kuratorn i sin yrkesroll saknar tillräcklig status för att ges företräde att avgöra huruvida 

patientens problematik hör hemma inom primärvården eller inom psykiatrin. Av 

respondentens redogörelse framgår inte huruvida primärvårdsläkaren är framgångsrik i sin 

kontakt med psykiatrin. Det faktum att remittenten kontaktas av en läkare indikerar dock att 

chansen för att uppnå ett samförstånd gällande patientens problematik är större än i de fall då 

kuratorn själv remitterar. Primärvårdsläkarens höga status torde således förbättra möjligheten 

för patienten att erbjudas hjälp inom psykiatrin (jfr. Blom et al., 2014; Danermark, 2000). Av 

det fjärde citatet framgår att respondenten vänder sig till konsultpsykologen i syfte att få hjälp 

att bedöma patientens problematik, vilket är i linje med vad som framgår av 

uppdragsbeskrivningen för kuratorer i Örebro där det framkommer att konsultpsykologer ska 

vara primärvårdskuratorerna behjälpliga. Konsultpsykologen är en del av psykiatrin och har 

därmed möjlighet att tillhandahålla viktiga synpunkter i samband med att kuratorn remitterar 

patienter till psykiatrin (Danielsson et al., 2012).  

 

Några respondenter framhåller att det inte enbart är skilda uppfattningar om svårighetsgraden 

i patientens problematik som ligger till grund för samverkansproblemen. Psykiatrin remitterar 

även tillbaka patienter med motivering att patienttrycket är för hög och väntetiderna för långa: 
 

Jag tog emot en patient med starka vanföreställningar och psykoser för några månader sedan. Det var 

tydligt att patienten inte skulle vara här. Vi har ju riktlinjer för vilka som är primärvårdspatienter och 

vilka som är psykiatripatienter, så jag skrev en remiss ner till akutpsyk och även en remiss till 

allmänpsyk om att dom skulle kalla den här patienten. Jag får tillbaka remissen där det står att dom har 
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för högt tryck, att dom inte har möjlighet att ta emot och tycker att patienten ska vara inom 

primärvården. (Kurator 3) 
 

Jag fick ett svar från allmänpsykiatrin som löd ungefär såhär; Hej och tack för remissen. Vi vill 

informera om att väntetiden för kognitiv samtalsbehandling i dagsläget är tre år. (Kurator 3) 
 

Av respondenternas uttalanden framkommer att organisatoriska förutsättningar i form av hög 

arbetsbelastning och låg bemanning ligger bakom ovanstående problematik. Den upplevda 

problematiken kan således härledas till exonivå (Bronfenbrenner, 1979). I samband med att 

verksamheter samverkar är det enligt vissa respondenter viktigt att göra den andra parten 

medveten om eventuella svårigheter inom den egna verksamheten i syfte att öka parternas 

förståelse och acceptans för varandra: 
 

Psykiatrin är också en organisation som har alltför stor kris. Dom har inte läkare eller övrig personal i 

den utsträckning som dom skulle behöva. Det är ju så att när man är en organisation i kris så gör man 

kanske vad man behöver för att hålla ifrån sig patienter som man inte har resurser att ta hand om. 

Eftersom vi på vårdcentralen är dom som folk lättast kommer till så hamnar problemet tillbaka hos oss. 

Känner vi då att vi inte har tid eller kompetens att ta emot patienten i den utsträckning som vi skulle 

behöva så blir det en krock. (Kurator 7) 
 

Myndigeter som får egen inre problematik och är överlastade klarar inte av att hantera samverkan utåt. 

Man behöver inse och ha respekt för svårigheterna och inte tro på enkla lösningar. Var och en försöker 

ordna det så bra man kan, det är viktigt att ha respekt för att när det inte fungerar med andra 

myndigheter så har det sina orsaker. Har man kunskap om varandra så blir det lättare. (Kurator 4) 
 

Av citaten framgår att primärvårdskuratorn vid samverkan behöver förhålla sig till de 

organisatoriska förutsättningar som gäller inom psykiatrin, vilket är i linje med Danermarks 

(2000) resonemang om vikten av att vara införstådd med den andra partens organisatoriska 

situation. Som framgår av det andra citatet av de två ovan kan samverkansprocessen 

underlättas om parterna har kunskap om varandras förutsättningar. Uttalandet påvisar det 

faktum att bristande kunskap ofta leder till missförstånd som i sin tur resulterar i anklagelser 

gentemot den andra parten (jfr. Danermark, 2000). 

5.5 Förslag till förändring   

Oberoende av om respondenterna beskriver upplevelser och hanteringsstrategier utifrån temat 

arbetsuppgifter, kompetens arbetsbelastning eller samverkan återkommer liknande 

förändringsförslag från alla respondenter. Respondenternas förslag till förändring kan 

sammanställas i fyra kategorier som vi valt att benämna: i) resurser, ii) tid, iii) tydlighet och 

iv) legitimering av kuratorsyrket. Följande citat exemplifierar den första kategorin, resurser: 
 

Jag skulle vilja ha mer fokus på psykisk ohälsa inom primärvården. Eftersom det är så stor del av 

patienterna som har de diagnoserna skulle jag vilja att man har psykosocial kompetens bland all 

personal. Kanske en psykiatrisjuksköterska och en psykiater till exempel. (Kurator 3) 
 

Jag vill ha kuratorkollegor! (Kurator 6) 
 

Vi skulle behöva vara fler kuratorer och fler av alla yrkeskategorier så vi får möjlighet att jobba mer i 

team. (Kurator 1) 
 

Jag tror att det skulle bli superbra om man kunde ha en psykolog och en kurator ihop som ett team. Vi 

kuratorer har till exempel juridiken, det har inte psykologen. Vi har samhällsperspektivet som inte 

psykologerna har alls. De har å andra sidan mer kunskap kring diagnoser, så jag tror vi skulle 

komplettera varandra jättebra. (Kurator 7) 
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I citaten framhålls att respondenterna har önskemål om utökad bemanning av såväl kuratorer 

som andra yrkeskategorier. En tänkbar förklaring till önskemål om mer psykosocial 

kompetens på arbetsplatsen kan vara att vårdcentralen är etablerad i en medicinsk kontext där 

det psykosociala perspektivet ofta är underordnat det medicinska synsättet (Gåfvels, 2014). 

För att förstå respondenternas önskemål om förändring av sin arbetssituation till följd av mer 

resurser kan utsagorna ses i ljuset av ett sammanhang, vilket gör Bronfenbrenners (1979) 

modell tillämpbar. Fler resurser skulle kunna ses som önskemål om organisatoriska 

förändringar, det vill säga inom exo- och makrosystemet. Utifrån Lipskys (2010) resonemang 

skulle dock införandet av mer resurser kunna medföra kontraproduktiv effekt då fler patienter 

skulle vara benägna att söka psykosocial hjälp via primärvården. Tillförsel av mer personal 

skulle således med utgångspunkt i Bronfenbrenners (1979) modell förbättra kuratorernas 

arbetssituation medan belastningen snarare skulle öka över tid enligt Lipskys (2010) hypotes. 

Respondenterna själva är av uppfattningen, som citaten påvisar, att fler resurser skulle 

förbättra arbetssituationen. Redan i dagsläget är det på vissa av Örebros vårdcentraler två 

verksamma kuratorer, medan andra arbetsplatser endast har en tjänstgörande kurator. Följande 

citat belyser upplevelsen av att vara två kuratorer i jämförelse med att vara ensam: 
 

Det är en enorm skillnad att ha kollegor. Det är större än vad man tror. Jag har insett nu att vilket stort 

stressmoment det var att inte ha någon som pratar samma språk. Jag hade nog inte förstått hur viktigt 

det var, att man kan vara såhär pigg när man går från jobbet. (Kurator 7) 
 

I citatet framhålls argument för att kuratorskollegor förbättrar arbetssituation, vilket skiljer sig 

från Lipskys (2010) resonemang beträffande att fler resurser försvårar arbetet till följd av ökat 

antal hjälpsökande. Det är dock tänkbart att mer resurser skulle förbättra arbetssituationen 

trots fler hjälpsökande i och med att kuratorn då har en kollega som talar samma språk, vilket 

citatet påvisar. Språkbarriärer utgör annars ett tänkbart problem i arbetet som 

primärvårdskurator, inte minst vid samverkan med andra yrkesgrupper (jfr. Danermark, 

2000). Förslag till förändring enligt den andra påträffade kategorin, tid, inbegriper möjlighet 

till tidigare besök, kortare behandlingstider samt ökad möjlighet till förebyggande arbete:  

 

Jag är inte alls nöjd med att folk får vänta så himla länge. Jag hade velat boka in patienten så de får 

komma hit efter en till två veckor så vi kan behandla när problemet är färskt. Då hade vi kanske inte 

behövt lika långa behandlingstider heller. […] Det skulle helt enkelt behövas tidigare insatser och mer 

förebyggande arbete.  (Kurator 7) 
 

Respondenternas önskan att förändra arbetssituationen kan tolkas som att de målsättningar 

som återfinns i verksamhetsplanen beträffande exempelvis korta köer, tillgänglighet och 

arbetssätt inte uppnås i dagsläget (jfr. Region Örebro län, 2014; Laudon-Tegerhult & Maltén, 

2009). Vidare har vi tidigare påtalat upplevelser av att styrdokument och riktlinjer är 

svårlästa, något som torde kunna härledas till det tredje önskemålet om förändring av 

arbetssituationen, tydlighet: 
 

Jag skulle vilja utveckla så att man vet exakt mer tydligt vad man ska göra, vad man ska jobba med. 

Och sen ta fram några metoder som hjälper till med det vi ska jobba med. (Kurator 3) 
 

Det vore bra om vi kunde nischa oss lite. Det skulle bli tydligare då vem som kan vad. (Kurator 5) 
 

Både önskemålen om mer tid och förtydligande av uppdraget skulle kunna tolkas som 

önskemål om verksamhetsförändringar snarare än möjlighet till individuella förändringar. 

Genom att studera respondenternas utsagor i ljuset av ett sammanhang torde önskemål om 

förändringar för en ideal arbetssituation kunna uppnås först genom organisatoriska 

förändringar, vilket ses på exo- eller makronivå snarare än mikronivå (Bronfenbrenner, 1979). 
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Det sista temat som respondenterna redogör för gällande förändringsförslag berör huruvida 

primärvårdskuratorer är i behov av legitimation eller inte. Majoriteten av respondenterna 

framhåller önskemål om legitimering av yrket: 
 

Legitimering skulle behövas för då blir det svart på vitt och tydligt för andra yrkesgrupper vad en 

kurator är och vad en kurator gör. (Kurator 3) 

 

Jag ser gärna en legitimering av kuratorsyrket. Egentligen av den anledningen att vi kanske hamnar på 

samma nivå som andra och faktiskt räknas med. Jag känner inget jättebehov av en legitimation 

personligen, rent kunskapsmässigt förändras ju ingenting för mig. Men mot andra. (Kurator 7) 
 

Legitimation är en viktig sak. Jag ser det som bra för det är en kvalitetskontroll. Så småningom kan det 

ju bli ett sätt att försäkra sig om att den som har legitimation faktiskt vet vad den gör och har utbildning 

för att jobba inom primärvården. (Kurator 2) 
 

Respondenterna förespråkar i första hand legitimation för primärvårdskuratorer i syfte att öka 

andra yrkesgruppers förståelse för det psykosociala arbetet. Det mellersta citatet visar att 

legitimering inte är särskilt betydelsefullt för den enskilde kuratorns kompetens men däremot 

väsentligt i förhållande till andra yrkesgrupper, vilket kan ses som ett uttryck för behovet av 

att erhålla högre status gentemot andra professioner (jfr. Gåfvels, 2014; Danermark, 2000; 

Blom et al., 2014). Önskemålet om införandet av legitimation kan vidare studeras i ljuset av 

Bronfenbrenners (1979) teoretiska modell. Införandet av legitimation för 

primärvårdskuratorer skulle säkerligen ske genom lagstadgande, det vill säga på makronivå, 

något som i sin tur skulle påverka anställningskraven vilket kan härledas till exosystemet. 

Anställningskraven skulle i sin tur kunna påverka både den enskilde kuratorn och andra 

yrkesgrupper samt dess samarbete eftersom legitimationskrav skulle framhäva kuratorns 

yrkesroll. Resonemanget är i linje med Bronfenbrenners (1979) uttalande beträffande att 

samtliga system påverkar varandra. 

  

6. Diskussion  
I följande avsnitt presenteras och diskuteras de slutsatser som vi kommit fram till. Syftet med 

studien var att undersöka arbetssituationen för kuratorer på vårdcentraler i Örebro. Mer 

konkret ville vi studera hur primärvårdskuratorerna upplevde och hanterade sin arbetssituation 

samt om primärvårdskuratorerna ville förändra sitt arbete, och i så fall på vilket sätt. I det 

empiriska materialet urskiljdes fyra teman; arbetsuppgifter, kompetens, arbetsbelastning, och 

samverkan, vilka tolkades som centrala komponenter av primärvårdskuratorernas 

sammantagna arbetssituation. Trots att undersökningen är relativt liten anser vi att mycket 

intressant information framkommit, något som vi ser som en fördel med undersökningen. 

Ytterliggare en förtjänst med studien är att det valda området tycks vara relativt outforskat 

vilket enligt oss gör ämnesvalet och studiens upptäckter extra intressanta. Dock är vi 

medvetna om att primärvårdskuratorernas arbetssituation i Örebro sammantaget skulle kunna 

bestå av fler komponenter än de fyra teman som vi påträffat. Det är således tänkbart att det 

finns fler faktorer som har inverkan på upplevelser, hantering och önskemål om förändring av 

arbetssituationen, något som eventuellt kan tänkas vara en brist med studien. Den eventuella 

bristen skulle kunna medföra fler eller andra slutsatser än de som diskuteras i följande avsnitt 

(se 6.2 och 6.3). De fyra teman som påträffats kommer nedan diskuteras och jämförs med 

tidigare forskning; först var för sig och därefter gemensamt. I likhet med resultat och analys 

(kapitel 5) redogörs för upplevelser och hantering parallellt. Därefter diskuteras hur 

primärvårdskuratorerna vill förändra sin arbetssituation. Avslutningsvis ger vi förslag till 

vidare forskning inom området. 
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6.1 Jämförelse med tidigare forskning 

Utifrån det första temat, arbetsuppgifter, har det framkommit att respondenterna upplever att 

styrdokumenten som utgör riktlinjer för arbetsuppgifterna är generella, vaga och otydligt 

formulerade. Resultatet är i linje med tidigare forskningsresultat där det framkommer att 

primärvårdskuratorer anser att arbetsuppgifterna är otydliga till följd av arbetsbeskrivningen 

(Auslander, 2001). Vårt studieresultat visar vidare att samtliga respondenter upplever 

arbetsuppgifterna som variationsrika, vilket är påfallande likt vad som framkommit i tidigare 

forskning gällande primärvårdskuratorers upplevelser av arbetets bredd (jfr. Björkenheim, 

2007; Raghallaigh et al., 2013). De variationsrika arbetsuppgifterna medför enligt vårt resultat 

upplevelser av att kuratorn behöver inneha en mer omfattande kompetens än vad som 

efterfrågas i anställningskraven där det primärt efterfrågas psykoterapiutbildning (steg-1), 

vilket är den mest centrala upptäckten inom temat kompetens. Betoningen på kompetens i 

psykoterapi hos kuratorer inom hälso- och sjukvården framkommer likaså i Olssons (1999) 

doktorsavhandling. Författaren belyser dock att kuratorn till följd av den generella 

socionomutbildningen innehar bred kompetens vilket ökar förmågan till anpassningsbart 

arbetssätt inom hälso- och sjukvården. Det kan ses som en skillnad i jämförelse med vårt 

resultat där respondenterna betonar att de måste införskaffa sig mer kunskap för att vidga 

kompetensen och kunna hantera arbetet de ställs inför. Viljan hos respondenterna att 

införskaffa sig mer kunskap visar samtidigt på likheter med Björkdahl Ordells (1990) 

avhandling där det uttrycks att kuratorer inom hälso- och sjukvården efterfrågar mer 

professionell kunskap. Jämförelsen mellan vår studie och tidigare forskning beträffande 

kompetens visar följaktligen såväl likheter som skillnader. Vi har vidare upptäckt att 

respondenterna i vår undersökning upplever vidareutbildning och erfarenhetsbaserad kunskap 

som viktiga former av kompetens, vilket även är i linje med slutsatser i tidigare studier 

(Hudson-Allez, 2000; Raghallaigh et al., 2013; Kovacs et al., 2007; Björkenheim, 2007). Ur 

empirin framgår vidare delade upplevelser beträffande huruvida arbetet som 

primärvårdskurator kräver medicinsk kompetens eller inte. Vi anser att upptäckten är extra 

intressant eftersom flera studier undersökt primärvårdskuratorns arbete i en medicinsk kontext 

(ex. Raghallaigh et al., 2013; Björkenheim, 2007; Holmberg, 2005). Dock har ingen av de 

studier som vi tagit del av undersökt huruvida kuratorn är behov av medicinsk kunskap för att 

arbeta i en medicinskt influerad miljö, något som kan sägas vara en anmärkningsvärd skillnad 

mellan vår undersökning och tidigare genomförda studier.  
 

Det tredje temat, arbetsbelastning, visar att samtliga respondenter upplever hög belastning, 

vilket är påfallande likt tidigare studiers slutsatser inom samma område (ex. Raghallaigh et 

al., 2013; Holmberg, 2005). Dock visar tidigare studier att stress till följd av hög 

arbetsbelastning är vanligt förekommande (ex. Hudson-Allez, 2000; Raghallaigh et al., 2013; 

Holmberg, 2005). Stress är en komponent som endast vissa respondenter i vår undersökning 

uttryckligen påtalar. Möjliga förklaringar till skillnader mellan vårt resultat och tidigare 

studier kan vara att primärvårdskuratorerna i Örebro inte upplever sig vara stressade 

alternativt att de upplever stress men att det inte uttryckts. Vi är av uppfattningen att 

respondenternas utsagor om hög arbetsbelastning kan vara ett uttryck för stress även om det 

inte ordagrant nämns. Det fjärde temat, samverkan, visar att samarbetet med andra 

yrkesgrupper inom vårdcentralen är en central del av arbetet, något som är i linje med tidigare 

forskningsresultat (Heiwe et al., 2013; Lymbery & Millward, 2002). Respondenterna upplever 

att intern samverkan utgör en trygghet men att samarbetet försvåras på grund av upplevda 

språkbarriärer och bristande förståelse från andra yrkesgrupper, vilket är i linje med tidigare 

forskningsresultat (ex. Miller et al., 2004; Hudson-Allez, 2000; Raghallaigh et al., 2013). 

Beträffande extern samverkan påvisar vårt resultat att samverkan mellan primärvården och 

psykiatrin är problematisk. Av Holmbergs (2005) studie framgår att kuratorerna upplever att 
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det saknas utrymme, resurser och kompetens att behandla patienter med svår psykisk ohälsa 

inom primärvården. Några specifika hanteringsstrategier i samband med att psykiatrin skickar 

tillbaka remisser till primärvårdskuratorn framgår inte av de studier vi har tagit del av. Utifrån 

ovanstående påvisas att vårt studieresultat gällande respondenternas upplevelser överlag är 

mycket samstämmigt med tidigare forskningsresultat av respektive tema, då endast ett fåtal 

skillnader påträffats. Det tycks dock finnas få studier som synliggör primärvårdskuratorers 

hantering av arbetssituationen, vilket är en skillnad i jämförelse med vår undersökning där det 

framkommit många olika hanteringsstrategier som primärvårdskuratorn anammar.  

6.2 Upplevelser och hantering 

I tidigare studier belyses endast ett tema i taget, något som enligt oss är en indikation på att 

primärvårdskuratorernas upplevelser av den sammantagna arbetssituationen, oavsett vilka 

komponenter som inkluderas, bör betraktas som relativt outforskad. Resonemanget är i linje 

med Raghallaigh et als. (2013) uttalande om att väldigt få studier har undersökt 

primärvårdskuratorernas sammantagna arbetssituation. I vår studie har upplevelser och 

hantering av arbetsuppgifter, kompetens, arbetsbelastning och samverkan studerats enskilt i 

avsikt att besvara frågeställningarna. Även om vi resonerat kring respektive tema var för sig 

vill vi framhålla att dessa teman måste studeras tillsammans för att få en förståelse för 

respondenternas sammantagna arbetssituation och för att därmed kunna besvara studiens 

övergripande syfte. Vi har upptäckt att arbetssituationens komponenter påverkar varandra. 

Komponenterna bildar ett förlopp där varje enhet utgör en ömsesidig inverkan och 

tillsammans utgör primärvårdskuratorns sammantagna arbetssituation (se figur 2).  

 

Figur 2: Vår figur visar att alla fyra utkristalliserade teman interagerar genom ömsesidig påverkan och 

tillsammans utgör primärvårdskuratorns sammantagna arbetssituation. 

Resonemanget gällande komponenternas inverkan på varandra, som visas i figuren ovan, kan 

tydliggöras med följande exempel: respondenterna redogör för upplevelser av hög 

arbetsbelastning. Arbetsbelastningen är bland annat förknippad med långa väntetider till följd 

av ett högt patienttryck. Väntetiderna och patienttrycket påverkas bland annat av samverkan 

med psykiatrin, då psykiatrin skickar tillbaka remisser med bedömningen att patientens 

psykiska ohälsa är måttlig och därför ska behandlas inom primärvården. Kuratorn som är av 

uppfattningen att patientens problematik istället är svår måste till följd av psykiatrins 

bedömning inneha kompetens att hantera patienter som remitteras tillbaka. Patientens 

problematik medför dessutom att omfattningen av kuratorns arbetsuppgifter ökar. I syfte att 

höja den egna kompetensen måste kuratorn avsätta tid för kunskapstillförsel, vilket utgör en 
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inverkan på arbetsbelastningen. Sammantaget samvarierar således samtliga teman och utgör 

tillsammans arbetssituationen.  

Vidare är det centralt att studera varje enskild respondents redogörelse av upplevelser och 

hantering i ett sammanhang. Oavsett inom vilket tema respondenterna beskriver upplevelser 

råder det generellt sett stor överensstämmelse mellan kuratorernas utsagor. Resultatet 

uppvisar dock betydligt större olikheter gällande hanteringsstrategierna. Merparten av 

respondenternas upplevelser av arbetssituationen kan härledas till organisatoriska problem, 

det vill säga problem på exonivå (jfr. Bronfenbrenner, 1979). De tillvägagångssätt kuratorn 

överlag tillämpar för hantering, oavsett tema, faller istället tillbaka på kuratorn själv, vilket 

därmed innebär att de hanteringsstrategier som framkommer primärt återfinns på individuell 

nivå (jfr. Bronfenbrenner, 1979). Resonemanget illustreras på följande sett (figur 3): 

 

Figur 3: Figuren illustrerar att primärvårdskuratorernas upplevelser kan härledas till organisationen medan 

hanteringsstrategier faller tillbaka på individen själv, det vill säga på individuell nivå.  

Resonemanget kan exemplifieras med ett liknande exempel som det föregående: 

respondenterna redogör för upplevelser av hög arbetsbelastning. Arbetsbelastningen är bland 

annat förknippad med långa väntetider till följd av ett högt patienttryck. Väntetiderna och 

patienttrycket påverkas bland annat av samverkan med psykiatrin, då psykiatrin skickar 

tillbaka remisser med bedömningen att patientens psykiska problematik är måttlig och därför 

ska behandlas inom primärvården. Bedömningen grundar sig i att primärvårdskuratorn och 

psykiatern innehar skilda upplevelser om vad som omfattar måttliga respektive svåra psykiska 

symtom, vilket i sin tur är ett resultat av de otydligt definierade riktlinjerna gällande psykisk 

ohälsa (jfr. Danielsson et al., 2012; Laudon-Tegerhult & Malténs, 2009). Problematiken kan 

således härledas till upplevelser av diffusa organisatoriska gränsdragningar.  Kuratorn som 

är av uppfattningen att patientens problematik är svår måste till följd av psykiatrins 

bedömning inneha kompetens att hantera patienter som remitteras tillbaka. I syfte att höja den 

egna kompetensen måste tid avsättas för kunskapstillförsel. Utveckling av den egna 

kompetensen sker genom att den enskilde kuratorn på eget initiativ införskaffar sig mer 

kunskap genom fortbildning eller genom att själv läsa litteratur vilket således utgör 

hanteringsstrategier på individuell nivå. Vi argumenterar därmed för att den samstämmighet 

som råder mellan respondenternas upplevelser beror på att de kan härledas till problem på 

organisationsnivå. De organisatoriska bestämmelserna innefattar samtliga vårdcentraler i 

Örebro (jfr. Region Örebro län., 2015a; Region Örebro län, 2014; Laudon-Tegerhult & 

Malténs, 2009; Socialstyrelsen, 2010; Danielsson, et al., 2012). Det innebär att problem som 

uppstår på organisationsnivå bör utgöra inverkan på samtliga respondenters arbetssituation, 

vilket torde medföra att samtliga respondenters upplevelser är likartade. Skillnaderna i 

respondenternas redogörelser gällande hanteringsstrategier kan möjligtvis härledas till 
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verksamhetsplanens och uppdragsbeskrivningens generella utformning (jfr. Region Örebro 

län, 2014; Laudon-Tegerhult & Malténs, 2009) och kuratorns stora handlingsutrymme (jfr. 

Lipsky, 2010; Svensson et al., 2008). Den generellt utformade verksamhetsplanen bidrar till 

ett stort handlingsutrymme, vilket medför att varje primärvårdskurator på egen hand behöver 

finna lösningar på de problem som uppstår i arbetet. Det torde således innebära att merparten 

av de tillvägagångssätt kuratorn tillämpar för hantering av arbetssituationen faller tillbaka på 

kuratorn själv och därför skiljer sig åt mellan kuratorerna.  

6.3 Förändring 

 Respondenternas redogörelser gällande förslag till förändring sammanställdes utifrån fyra 

teman: i) resurser, ii) tid, iii) tydlighet samt iv) legitimering av kuratorsyrket. Utsagorna är i 

viss utsträckning i linje med vad tidigare forskning belyser som viktiga komponenter i 

samband med primärvårdskuratorers arbetssituation. Samtliga respondenter är exempelvis av 

uppfattningen att bemanningen är för låg inom primärvården, främst när det kommer till 

andelen personal som innehar psykosocial kompetens, vilket även tidigare studier framhåller 

(ex. Scharin, 2006; Holmberg, 2005). Vi är av uppfattningen att önskemålet om tillförsel av 

resurser är extra intressant eftersom Lipsky (2010) framhåller att ökad bemanning inte är 

lösningen på gräsrotsbyråkraters ansträngda arbetssituation. Författaren menar istället att mer 

resurser ökar efterfrågan. Utifrån resonemanget skulle således antalet hjälpsökande istället 

öka om respondenternas förändringsförslag godtogs. Dock är vi av uppfattningen att 

respondenternas önskemål måste studeras i förhållande till den givna kontexten (jfr. 

Bronfenbrenner, 1979). Ökad bemanning skulle medföra att fler anställda inom primärvården 

innehar psykosocial kompetens, något som sannolikt skulle höja yrkesgruppens status och öka 

förståelsen från andra professioner. Med det vill vi säga att mer resurser troligtvis skulle ha 

inverkan på arbetssituationen som helhet även om fler patienter skulle söka hjälp. Även 

respondenternas förslag om legitimation anser vi är intressant då det framkommer att 

kuratorerna inte önskar legitimering för att utveckla sin egen kompetens utan snarare för att 

höja sin status gentemot andra yrkesgrupper. Erhållande av legitimation tycks således inte 

vara väsentligt i det patientrelaterade arbetet på individuell nivå utan endast på en mer 

övergripande nivå (jfr. Bronfenbrenner, 1979). Resonemanget är talande för alla fyra 

kategorier av förändringsförslag då både resurser, tid tydlighet och legitimering är faktorer 

som figurerar på organisations- och samhällsnivå snarare än individuell nivå. Uppfattningen 

om att legitimation skulle kunna öka andra yrkesgruppers förståelse för det psykosociala 

arbetet är i linje med Auslanders (2001) studie som visar på att upprättandet av en 

legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer skulle kunna synliggöra kuratorernas funktion.  

 

Det faktum att arbetssituationen är uppdelad i fyra delkomponenter: arbetsuppgifter, 

kompetens, arbetsbelastning och samverkan, särskiljer inte respondenternas förslag till 

förändring. Oberoende av i vilket sammanhang förändringsförslagen uttryckts återkommer 

liknande önskemål från samtliga respondenter. En tänkbar förklaring till varför samma 

förändringsförslag återfinns inom alla teman kan vara att arbetssituationens komponenter 

påverkar varandra, vilket vi påtalat tidigare (se punkt 6.1). Om varje komponent utgör en 

inverkan på varandra, är det därmed troligt att respondenternas förslag till förändring återfinns 

inom samtliga teman. Det har också betonats att samtliga förändringsförslag återfinns på 

organisations- och samhällsnivå, vilket vi tror beror på att upplevelser av problem också kan 

härledas till organisatoriska bestämmelser. Upplevelser av organisatoriska problem torde 

därför medföra önskemål om förändring på organisations- och samhällsnivå i syfte att slippa 

hantera problemet på individuell nivå. Det kan således sägas att upplevelser, hantering och 

förslag till förändring följs åt och tillsammans utgör primärvårdskuratorernas uppfattning av 

arbetssituationen.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

I vår undersökning har det framkommit att samtliga komponenter, det vill säga 

arbetsuppgifter, arbetsbelastning, kompetens och samverkan samvarierar i ett komplext 

mönster vilket utgör primärvårdskuratorns sammantagna arbetssituation. Till följd av studiens 

slutsats är vi av uppfattningen att det behövs vidare forskning kring primärvårdskuratorers 

arbetssituation som helhet. Med det vill vi dock inte utelämna vikten av att även fortsätta 

forska kring respektive komponent. Som framhållits tidigare anser vi exempelvis att det bör 

studeras huruvida primärvårdskuratorer är i behov av medicinsk kompetens eller inte. Vi tror 

också att ett viktigt fenomen att studera är andra yrkesgrupper uppfattningar om betydelsen av 

psykosocialt arbete inom primärvården.   

6.5 “Som kurator är jag en udda fågel” 

Under arbetets gång har vi vid flera tillfällen funderat över vad vår uppsats ska heta. Det var 

först i samband med att analysen började ta form som vi insåg att uppsatsens titel självfallet 

ska avspegla kuratorernas egna berättelser. Det är tack vare respondenternas deltagande som 

vi i dagsläget kan säga att vi har skrivit denna uppsats. Genom kuratorernas skildringar av den 

egna arbetssituationen har vi fått tagit del av uttrycksfulla berättelser som har resulterat i ett 

gediget material. Titeln är ett citat från en av respondenterna. Citatet speglar det som på ett 

eller annat sätt genomsyrar samtliga kuratorers berättelser, det vill säga att kuratorn inom 

primärvården arbetar i en medicinskt präglad kontext, där det psykosociala perspektivet utgör 

en minoritet. Innebörden av ”Som kurator är jag en udda fågel” innefattar således 

respondenternas upplevelser, hanteringsstrategier och förslag till förändring utifrån det som vi 

har valt att benämna arbetssituationen. 
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8. Bilagor  
 

 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

1. Hur ser din yrkesbakgrund ut? 

 Grundutbildning?  

 Vidareutbildning? 

 Arbetserfarenhet?  

 Tid på nuvarande arbetsplats? 

 

2. Hur ser dina anställningsförhållanden ut? 

 Tillsvidareanställning/vikariat/annat? 

 Arbetstider? 

 

3. Beskriv ditt dagliga arbete som kurator på vårdcentralen 

 Arbetsuppgifter/arbetsinnehåll 

 Känner du dig osäker/säker på vilka uppgifter som ingår i det egna ansvarsområdet? 

 

4. När du skapar dig en bild av patientens problem brukar du då utgå från/är ålagd att använda 

något särskilt sätt att tänka, ex en teori av något slag? 

 

5. Använder du/är du ålagd att använda några specifika metoder/samtalsmetoder i ditt arbete 

och i så fall vilka? 

 Hur fungerar det? 

 

6. Använder du/är du ålagd att använda några bedömningsinstrument i arbetet och i så fall 

vilka? 

 Hur fungerar det? 

 

7. Beskriv hur en patientkontakt ser ut från början till slut utifrån de viktigaste momenten? 

 

8. Vilka psykosociala problemområden möter du i ditt arbete som kurator?  

 Ofta förekommande?  

 Vanligt förekommande patientgrupp? 

 Hantering av patientgrupper/psykosociala problem? 

 

9. Hur ser arbetsbelastningen ut? 

 Kuratortäthet/bemanning? 

 Antal patientbesök? 

 Väntetider? 

 Stress? 

 Ojämn arbetsbelastning/konstant hög eller låg? 

 

10. Hur ser verksamhetens styrdokument ut?  

 Svårigheter/begränsningar med att arbeta i enlighet med verksamhetens 

mål/intentioner? 



 
 

 

11. Vad är verksamheten skyldig att erbjuda?   

 

12. Vad ser du för möjligheter och begränsningar med arbetet som kurator på vårdcentralen? 

 Skulle du vilja utveckla dig i arbetet? Om ja, på vilket sätt? 

 Möjlighet till egna initiativ i arbetet? 

 Flexibilitet 

 Blir du lyssnad till av medarbetare och chefer? 

 Efterfrågas dina åsikter i frågor som rör jobbet? 

 

13. Hur ser kuratorns samarbete ut inom vårdcentralen med andra professioner? 

 Samarbetet mellan dig och dina närmaste kollegor? 

 Samarbetet mellan dig och dina närmaste överordnade chefer? 

 

14. Hur ser kuratorns samarbete ut utanför vårdcentralen med andra instanser/aktörer? 

 Samarbete/samverkan med andra instanser 

 

15. Beskriv hur du upplever relationen mellan primärvården och psykiatrin 

 Samarbete/samverkan? 

 Ansvarsfördelning? 

 

16. Hur upplever du dina kunskaper i förhållande till: 

 Psykologisk kompetens? 

 Medicinsk kompetens? 

 

17. Hur hanterar du eventuella problem som uppstår inom verksamheten? 

 Handledning? 

 Feedback? 

 Strategier?  

 

18. Hur ser ett eventuellt stöd ut från: 

 Kollegor? 

 Chef/chefer? 

 Samarbetspartners?  

 Andra? 

 

19. Om du kunde ändra på någonting i ditt arbete, vad skulle det kunna tänkas vara? 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.2 Bilaga 2 – Information till respondenterna 
 
 

Information 

Syftet med undersökningen 

- Studien syftar till att undersöka primärvårdskuratorers arbetssituation med betoning på 

upplevelsen av det breda spektrum av problemområden som kuratorn möter i sitt yrke.   

 

Frivillighet och samtycke  

- Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ge 

skäl till varför.  

- Finns det samtycke till att genomföra intervjun? 

- Finns samtycke till att spela in intervjun i syfte att kunna transkribera materialet? 

 

Avidentifikation och konfidentialitet  

- De inspelade ljudfilerna och transkriberingarna som genomförs efteråt kommer enbart att 

vara till vårt förfogande och kommer endast att användas i undersökningens syfte.  

- Ditt namn samt vårdcentralens namn och geografiska plats kommer inte att nämnas i studien. 

- Svaren vid intervjutillfället kommer att avidentifieras i möjligaste mån. 

 

Övrigt 

- Om intresse finns kan vi delge dig den färdigställda studien.   

- Du kan när som helst kontakta oss om du undrar över något. 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Emma Sjölund 

Epost. emmsjh121@studentmail.oru.se  

 

Hanna Jansson 

Epost. hanjah112@studentmail.oru.se 


