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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kuratorns roll och den psykosociala 

kompetensen tillvaratas i den psykiatriska kontexten och specifikt i den neuropsykiatriska 

utredningen. Metod för datainsamling är kvalitativa intervjuer genomförda med fyra anställda 

på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i en mellanstor stad i Sverige.  Studien visar 

bland annat att de anställda upplever kuratorns roll på mottagningen som oftast tydlig med 

arbetsuppgifter som föräldrastöd, utredningsarbete och samverkansuppdrag. De förväntningar 

som ställs på kuratorn stämmer oftast överens med kuratorns egen uppfattning om rollen. 

Vidare upplevs kuratorns roll och det sociala arbetet ha hög status på mottagningen.  

Studien visar att uppdraget i den neuropsykiatriska utredningen kan ges till kuratorn på olika 

sätt och kan ibland upplevas som otydligt. Faktorer som ligger till grund för att en kurator 

bedöms behövas i utredningen är social problematik, föräldrars behov av processtöd och 

otydlig problematik hos barnet eller otillräcklig kartläggning. Dessa finns inte tydligt 

nedskrivna utan beskrivs vara en tyst kunskap som finns hos de anställda och som de 

underförstått är överens om. 

 

Nyckelord: kurator, psykosocial kompetens, socialt arbete, barn- och ungdomspsykiatri, 

neuropsykiatrisk utredning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3 
 

 

The counselors role- within the psychiatric context 

and the neuropsychiatric assessment 
Author: Linda Wiklund 

Örebro University 

School of Law, Psychology and Social Work 

The Social Work Program 

Social work, C 

Essay 15 credits 

Autumn 2015 

 

Abstract 
The purpose of this study is to examine the counselors’ role and how the psychosocial 

competence is utilized in the psychiatric context and especially in the neuropsychiatric 

assessment. The method used in the data collection is qualitative interviews completed with 

four employees in a child- and youth psychiatric clinic in a town in Sweden. The study shows 

among other things that the employees experience the counselors’ role as often distinct with 

job assignments as parental support, assessment work and collaboration. The expectations on 

the counselor are often the same as the counselors own understanding of the role. Furthermore 

the counselors´ role and the social work interpret to have a high status in the clinic. 

 

The study shows that the assignment in the neuropsychiatric can be given to the counselor in 

different ways and can sometime be perceived as unclear. Factors that can be understood as a 

reason for the counselors to be needed in the assessment is social problems, parents need of 

support and an unclear problematic of the child or short of mapping. These factors are not 

written down but are described as a silent knowledge that the employees know and agree 

about. 

 

Keywords: counselor, psychosocial competence, social work, child- and youth psychiatry, 

neuropsychiatric assessment 
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Inledning  
Denna studie undersöker kuratorns roll inom psykiatrisk vård belyst utifrån dels hur det är att 

arbeta i en medicinsk kontext, dels hur kuratorns psykosociala kompetens tillvaratas i arbetet 

med en neuropsykiatrisk utredning. Studien är genomförd på en barn- och 

ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning i en mellanstor stad i Sverige. 

Det finns olika förklaringsmodeller och teorier kring orsaker till neuropsykiatriska problem; 

bio-medicinska som hävdar att problemen är biologiska, exempelvis att de beror på ärftlighet 

eller tidig hjärnskada. Andra använder sig av sociala förklaringsmodeller och menar att 

problematiken snarare beror på psykosociala faktorer, exempelvis mobbning, våld i familjen 

och separationer. De flesta insatta i frågan menar att både arv och miljö spelar roll vid 

uppkomsten av neuropsykiatrisk problematik (Suominen, 2013). Neuropsykiatriska 

utredningar på barn görs i Sverige inom Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Där ställs 

eventuell diagnos enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) VI och 

DSM V som ges ut av American Psychiatry Disorders. DSM är den diagnosmanual som 

dominerar i västvärlden (Brante, 2006) 

Socialstyrelsen (u.å) menar att fem procent av alla skolbarn i Sverige har Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD). Vidare beskrivs att ADHD kännetecknas av bristande 

uppmärksamhet och koncentration, hyperaktivitet och bristande impulskontroll.  ADHD finns 

i olika former; då inga symptom av hyperaktivitet eller bristande impulskontroll finns brukas 

det istället kallas Attention Deficit Disorder (ADD) (Socialstyrelsen, u.å).  I Socialstyrelsens 

rapport Barn som tänker annorlunda Barn med autism, Aspergers syndrom och andra 

autismspektrumtillstånd (2010) beskrivs att cirka 15 000 barn och unga i Sverige, det vill säga 

ca 1 % av alla barn, har någon form av autismspektrumtillstånd. Sammantaget är det en stor 

mängd barn i Sverige, och även i övriga världen, som har en neuropsykiatrisk problematik 

eller funktionsnedsättning.  

Intresset för att undersöka under vilka villkor kuratorn inom psykiatrin arbetar tog sin början 

under den verksamhetsförlagda utbildningen inom barn- och ungdomspsykiatriska 

öppenvården i en mellanstor stad i Sverige. Detta kan bero på att arbetet som kuratorerna 

utförde på många sätt innebar annan kunskap och annat arbetssätt än det jag hittills fått lära 

mig under socionomutbildningen. Kuratorerna använde sig av medicinska och psykologiska 

begrepp och teorier snarare än de begrepp och teorier som jag upplever är knutna till socialt 

arbete. Dessutom arbetar kuratorer inom hälso- och sjukvården inte under Socialtjänstlagen, 

som jag under utbildningen fått studera, utan Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En betydande 

del av arbetet på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning handlar om att bedöma, utreda 

och behandla eventuella neuropsykiatriska problem, såsom ADHD, ADD, Autism, Aspergers 

syndrom och andra autismspektrumtillstånd. 

Det verkar vara oklart vilka faktorer som avgör huruvida en kurator ingår i utredningen eller 

ej. Uppfattningen finns, hos yrkesverksamma, om att det ibland är så att kuratorn är med och 

stöttar i en utredning på grund av att exempelvis psykologen är ny och oerfaren eller läkaren 

tycker det känns tryggt med en kurator. Studien ämnar således undersöka om kuratorn får ett 

klart uppdrag, av vem uppdraget kommer och vilka faktorer det grundar sig på.   

Studien har relevans för socialt arbete då den undersöker socionomens, i det här fallet 

kuratorns, arbetsuppgifter och även arbetsvillkor som en minoritet i den medicinska 

kontexten. Vidare vilket utrymme de sociala aspekterna av barnens- och ungdomarnas 

problematik som ges. Socionomer är ofta i minoritet och representerar det sociala arbetet i en 

annan kontext, exempelvid den medicinska. Många arbetar inom kriminalvården, skolan, 
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primärvården eller psykiatrin. Det är därför viktigt att undersöka hur det sociala arbetet 

bedrivs och om socionomens kompetens om individ och samhälle tillvaratas inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. Det är av intresse att undersöka hur tydlig kuratorns roll och uppdrag är i 

en neuropsykiatrisk utredning, men detta kan också vara viktigt i ett större sammanhang, 

nämligen hur tydlig är socionomens roll utanför ”det traditionella sociala arbetet” så som 

exempelvis socialtjänsten?  

Problemformulering 
Utifrån antalet barn som har en neuropsykiatrisk diagnos kan konstateras att detta är något 

som berör många i samhället; barnen själva, familjer men också professionella inom 

psykiatrin (Socialstyrelsen, 2010). Förklaringsmodellerna varierar men de flesta verksamma 

och forskare är någorlunda överens om att även om den bio-medicinska modellen dominerar 

så är de sociala faktorerna viktiga (Suominen, 2013). Således är en profession med kunskap 

om det psykosociala oerhört viktig då utredningar för att fastställa diagnos görs. Det är därför 

viktigt att undersöka på vilket sätt kuratorns kompetens tillvaratas i den psykiatriska 

kontexten och vilken plats kuratorn ges eller tas i det multiprofessionella teamet. I det dagliga 

kliniska arbetet vägs resurser mot varandra och beslut tas. Att en kurator, med kunskap om de 

psykosociala aspekterna, engageras i en utredning är inte självklart. Det bör därför göras 

tydligt när en kurator bör ingå i ett utredningsteam, och på vilka faktorer detta beslut grundar 

sig. 

Syfte 
Syftet med studien är att få kunskap om kuratorns roll samt hur kuratorns psykosociala 

kompetens tillvaratas i den barn- och ungdomspsykiatriska kontexten och specifikt i den 

neuropsykiatriska utredningen.  

Frågeställningar 

Hur tillvaratas kuratorns psykosociala kompetens i en barn- och ungdomspsykiatrisk kontext 

och specifikt i den neuropsykiatriska utredningen? 

Vilka faktorer bestämmer om en kurator engageras i en neuropsykiatrisk utredning och hur 

görs den bedömningen? 

Vilka förväntningar finns på kuratorns roll och stämmer de med kuratorns egen uppfattning? 

Vilken status har kuratorn och det sociala arbetet i den psykiatriska kontexten? 

Begreppsförklaringar 

Kurator inom hälso- och sjukvården 
Kuratorns grundutbildning är den 3,5-åriga socionomutbildningen. En socionom som arbetar 

inom hälso- och sjukvården har yrkestiteln kurator. Kuratorns uppgift inom hälso- och 

sjukvården är att arbeta med patienterna utifrån sjukdomens påverkan på patientens 

livssituation (Lundin et.al, 2009). Enligt Lalos et. al (2014) är det specifika för kuratorerna 

inom hälso-och sjukvården att de arbetar i en medicinsk kontext, ofta i minioritet till andra 
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yrkesgrupper. Det betyder att kuratorsarbetet inom hälso- och sjukvården ofta är en 

”ensamprofession” som arbetar med andra professioner främst från en medicinsk disciplin. 

Enligt Olsson (1999) arbetar många kuratorer inom barnpsykiatrin med samtalsbehandling 

med syfte att förändra både barnens/ungdomarnas men också deras familjers attityder, 

självuppfattning och relationer. I denna studie benämns socionomen konsekvent som kurator, 

om inte personerna i intervjuerna själva använder titeln socionom, och kuratorns främsta 

uppgift förstås vara att bedriva psykosocialt arbete. 

Psykosocialt arbete 

Lundin et al. (2009) definierar begreppet psykosocialt arbete främst som ett arbete präglat av 

en helhetssyn kring barnet/ungdomen gällande dennes och familjens tankar och känslor, deras 

plats i olika sociala system såsom familj, skola, vänner samt den övergripande sociala 

situationen. På detta sätt beskrivs psykosocialt arbete i denna studie. 

Neuropsykiatrisk utredning 

En neuropsykiatrisk utredning utförs inom den specialiserade psykiatrin, för barn och 

ungdomar sker detta på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. Frågeställningarna är 

oftast ADHD, ADD, Autism eller Asbergers syndrom. Utredningen består oftast av en 

psykologisk del, en pedagogisk del, en medicinsk del samt en social del. Förfaranden att 

inhämta information om barnet/ungdomen är genom anamnes med föräldrarna, samtal med 

barnet/ungdomen, inhämtande av pedagogisk kartläggning från skola och förskola, 

läkarundersökning för att bedöma somatisk- och psykiatrisk status, inhämtande av 

Barnavårdscentralens (BVC)- journaler och journaler från skolhälsovård samt genom olika 

psykologiska skattningar och tester. Varje del ska finnas med i den slutgiltiga bedömningen 

av barnet/ungdomen. Diagnoser sätts utifrån kriterier i DSM-manualen (Socialstyrelsen, 

2014).  

Enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd (2014) ,om stöd till barn, ungdomar och vuxna med 
ADHD, är anamnesen med föräldrarna det mest centrala i utredningen. I anamnesen bör man 

inhämta uppgifter om barnets utveckling och beteende vad gäller exempelvis motorik, språk 

och social interaktion. Barnets sociala förhållanden och psykosociala situation bör också 

utredas för att kunna identifiera risk- och skyddsfaktorer. ”Det kan handla om 

familjesituation, familjens sammansättning och sociala situation, förekomst av psykiska 

ohälsa i familjen liksom barnets skolsituation och skolprestationer, kamrater, fritidssituation 

och intressen” (Socialstyrelsen, 2014, s.34). Vikten av ett psykosocialt arbete beskrivs således 

i socialstyrelsens kunskapsstöd, dock står det inte uttryckligen att detta arbete ska bedrivas av 

en kurator. 

Kuratorn- historik 
För att förstå kuratorns nutida roll inom psykiatrin kan en historisk tillbakablick över hur 

kuratorns roll vuxit fram, då främst inom psykiatrin, vara av vikt. Tankarna om en 

psykosocial kompetens inom sjukvården kom från USA och England, runt sekelskiftet 

artonhundra-nittonhundratalet. I nämnda länder hade man börjat förstå kopplingen mellan 

sociala problem och sjukdom. Då läkarna och sjuksköterskorna hade mer medicinska och 

vårdande arbetsuppgifter hade de varken kompetens eller tid för att arbeta med patienternas 

sociala problem. Unga kvinnor från medel- och överklass med intresse för sociala frågor 

anställdes. I England kallades dessa almoner och de ägnade sig åt praktiska uppgifter för 
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patientens räkning. På 1920-talet började kuratorerna intressera sig för inre psykologiska 

orsaker till varför patienters problem kvarstod och inte bara yttre orsaker. Kuratorns uppgift 

inom psykiatrin bestod till stor del av utredningsarbete i vilket de gjorde sociala anamneser. 

Inom barnpsykiatrin arbetade kuratorn ofta tillsammans med psykolog och psykiatriker, 

medan det på de stora psykiatriska sjukhusen oftast var ett mer ensamt arbete (Olsson, 1999). 

I Sverige fanns kuratorerna först inom arbetet med de som då kallades sinnessjuka och hade 

då mestadels praktiska uppgifter såsom råd och stöd samt förmyndarskap. Under 40-talet 

utökades kuratorns arbetsområde och denne fick alltmer utredningsarbete. Den första 

offentliga verksamheten i Sverige vad gällde barn- och ungdomspsykiatrisk vård startades i 

Stockholm 1933. Teamet bestod till att börja med av kurator och läkare och kuratorer var 

inom barn-och ungdomspsykiatrin den största yrkesgruppen under tio år. Kuratorns uppgift 

var att utreda barnets hem- och skolsituation samt att ge råd och stöd i uppfostringsfrågor och 

gällande föräldraförmågor. Kuratorer inom barn- och ungdomspsykiatrin hade en stabilare 

och högre status än kuratorer inom den somatiska vården. Detta berodde troligtvis på att 

kuratorn från början var en given yrkeskategori inom barn- och ungdomspsykiatrin medan 

kuratorerna till en början sågs med misstänksamhet då de trädde in i den somatiska vården på 

sjukhusen (Olsson, 1999). 

Tidigare forskning 
Då tidigare forskning inom just denna studies fokus är så begränsad har närliggande 

forskningsområden undersökts. Det finns viss forskning som i ett bredare perspektiv 

undersöker kuratorns arbetsuppgifter i en medicinsk kontext, i vissa fall är psykiatrin 

omnämnd, i andra fall inte. Det finns också viss forskning som berör kuratorns roll och 

position inom den medicinska kontexten. Gåfvels (2014) beskriver att forskningen om 

psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård är begränsad och spretig. Forskningen idag är, 

enligt författarna, utspridd på många olika fakulteter och institutioner. Det vanligaste är att 

avhandlingar läggs fram vid den medicinska fakulteten och inte vid den 

samhällsvetenskapliga. Kuratorerna skulle, enligt författarna, själva behöva delta i 

forskningen för att stärka det sociala arbetets utveckling inom hälso-och sjukvården.  

Det tycks som om den tidigare forskningen visar på vissa gemensamma drag. Både den 

svenska och internationella forskningen belyser att rollen som kurator inom hälso- och 

sjukvården ofta saknar tydlighet. Även att kuratorer inom psykiatrin har en högre status och 

en mer självklar position än kuratorerna inom den somatiska vården (Mc Michaels, 2010, 

Davidson, 1990 & Olsson, 1999). Nedan följer en presentation av tidigare forskning av vikt 

att redovisa för att placera in studien i ämnesområdet och för att förstå resultaten av empirin i 

studien: 

Kuratorns roll i hälso- och sjukvården 

Lundin et. al. (2009) beskriver kuratorns arbete inom hälso- och sjukvården som ett arbete på 

individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara att stärka 

individers möjligheter att klara av livets påfrestningar, både inre och yttre. Behandling kan 

ske individuellt eller i grupp. Det kan också vara arbete för förändringar i den sociala miljön. 

Fokus ligger här inte på individens förändring utan hur miljön kan förändras för att individen 

ska ha möjlighet att utvecklas gynnsamt. Olsson (1999) beskriver hur kuratorer inom 

barnpsykiatrin ofta är de mest högutbildade bland kuratorer och arbetet mer specialiserat än 
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inom andra arbetsområden. Många kuratorer har en utbildning inom psykoterapi och bedriver 

självständigt behandlingsinriktat arbete. 

I en vetenskaplig artikel har Davidson (1990) gjort en översikt av tidigare forskning gällande 

kuratorns yrkesroll och funktion på sjukhus. Författaren beskriver att det i tidigare studier 

visar sig finnas en skillnad mellan hur kuratorerna själva beskriver sin roll och hur andra 

professioner definierar kuratorsrollen. Vidare menar Davidson att institutionen, kliniken eller 

mottagningen, kan ha en yrkesbeskrivning för kuratorn men att rollen får sin status först då 

den blir bekräftad av professioner från andra discipliner samt från patienterna. Rollen som 

kurator inom hälso- och sjukvården beskriver Davidson (1990) som en roll med diffusa 

gränser och arbetsuppgifter som ibland kan tyckas snarlika sjuksköterskans uppgifter som av 

många patienter uppfattas vara av omhändertagande och psykosocial art. 

Kuratorns status och position- enligt sig själv och andra 

Vid en undersökning i Skellefteå och Umeå, genomförd av Olsson (1999), rangordnade 

kuratorerna inom psykiatrin sig högre än kuratorerna inom somatisk vård. Detsamma gällde 

då läkarna rangordnade kuratorernas position. Det tyder på att kuratorerna inom psykiatrin har 

högre anseende och ses mer som en självklar del av arbetsteamet än de som jobbar inom 

somatisk vård.  Olsson menar att kuratorerna inom psykiatrin tenderar att förflytta sig mer 

mot psykologernas arbetsområden och därmed förlora fokus på det psykosociala (Olsson, 

1999).  

Mc Michaels (2010) studie är gjord i Melbourne. Hon använde sig av en kvalitativ studie, i 

vilken hon talade med femtio kuratorer i fokusgrupper från sex olika sjukhus i Melbourne. 

Fokus låg på kuratorernas upplevelser av sin position som kurator inom den medicinska 

kontexten. Studien visar att den position kuratorn uppbär ofta grundar sig i kuratorns egen 

uppfattning om sig själv och sin kompetens, om hur hon/han interagerar med de andra 

professionerna och ser på socialt arbete. Positionen är således snarare kopplat till individen 

som uppbär rollen än till rollen själv. Mc Michael kunde dock se att kuratorerna som var mer 

specialiserade och arbetade inom psykiatrin oftare hade en högre status i arbetslaget än de 

som arbetade inom somatisk vård. De ansågs kunna tala de andra professionernas språk och 

vara på samma nivå som dessa. Andra professioner kunde också se den viktiga roll 

kuratorerna hade med sitt psykosociala synsätt som ibland bröt mot det medicinska. Generellt 

upplevde kuratorerna själva att de ofta var tvungna att kämpa för sitt existensberättigande och 

att de som oftast fick högre status var de som ”stack ut” lite mer än de andra. 

Inom den psykiatriska vården tycks det, enligt Davidson (1990), som om kuratorn har ungefär 

samma status som övriga professioner. Detta undantaget läkaren som får föreskriva 

läkemedel. Kuratorn har, liksom de andra professionerna, terapeutiska arbetsuppgifter vilket 

välkomnas av kuratorerna som därigenom får en högre status jämfört med de som jobbar 

inom somatisk vård. I artikeln beskrivs att kuratorernas arbete ändå kan förstås som mindre 

viktigt om man ser lön som en statusmarkör, då kuratorerna betalas mindre än andra 

professioner med likartade uppgifter. 

Kuratorn i relation till den medicinska kontexten 

I Sjöströms (2013) avhandling görs en jämförelse mellan sjukhuskuratorers 

yrkesorganisationer i Sverige och Tyskland. Sjöström undersökte, mellan 1989- 2008, 

organisationernas strategier för att professionalisera kuratorerna gällande jurisdiktionsarbete, 

både inom den professionella gruppen men också utåt gentemot exempelvis stat och andra 
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offentliga förvaltningar. Dokument från de båda ländernas yrkesorganisationer samt intervjuer 

med två fokusgrupper låg till grund för resultat och analys. Resultaten visar på stora 

skillnader mellan länderna i hur yrkesorganisationen stöttade sina anställda och hur de 

positionerade sig gentemot facket. Vidare visade studien på hur synen på den grundläggande 

utbildningen skiljde sig åt mellan Sverige och Tyskland. 

Sjukhuskuratorer har valts som grupp eftersom de arbetar som en professionell minioritet i en 

medicinsk kontext, vilket är fallet i båda länderna. Resultatet visade att sjukhuskuratorerna 

använde sig av två helt olika strategier för att utöva sitt arbete i sjukhusmiljön. I Sverige 

använde de sig av något Sjöström benämner som en mimetisk strategi. Detta innebar att 

sjukhuskuratorerna försökte smälta in bland de andra professionerna. Sjöström beskriver att 

sjukhuskuratorerna i studien ”kamouflerade sig” som en medicinsk profession. De sökte 

närma sig den medicinska akademiska disciplinen och ansåg att den egna disciplinen, det 

sociala arbetet, snarast var hindrande i deras yrkesutövning. Vidare hävdade gruppen 

gemenskapen med den medicinska kunskapsbasen. Sjöström menar att sjukhuskuratorerna i 

Sverige har en teamrelaterad gruppidentitet istället för professionsrelaterad gruppidentitet som 

är fallet med de tyska sjukhuskuratorerna. De tyska sjukhuskuratorerna hävdade sin 

gemenskap med det sociala arbetets akademiska disciplin och kunskapsbas. Deras strategi var 

att visa på differenser mellan sitt arbete och det medicinska arbetet och därigenom visa på sitt 

existensberättigande i den medicinska kontexten. Denna strategi benämner Sjöström som en 

aposematisk strategi. 

Lalos et. al (2014) menar att kuratorns psykosociala kunskap bidrar till en helhetssyn på 

människan. Det innebär att se människan i sin kontext som innefattar sociala, psykologiska, 

existentiella samt fysiska faktorer. Utan det psykosociala perspektivet inom hälso- och 

sjukvården skulle människan riskera att endast betraktas ur ett medicinskt perspektiv. 

Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna i denna studie är professionsteori och rollteori. De begrepp 

som kommer att användas i analysen är främst förväntningar, roll och status vilka återfinns 

och förklaras i dessa teorier. Dessa begrepp är viktiga då syftet med studien är att undersöka 

hur kuratorns psykosociala kompetens tillvaratas i det psykiatriska arbetet och specifikt i den 

neuropsykiatriska utredningen samt att söka förståelse i hur det är att arbeta som socionom i 

en psykiatrisk kontext. Således handlar studien om kurator som profession och yrkesroll i 

förhållande till andra professioner samt om vilka förväntningar som finns på kuratorn. 

Huruvida kuratorn upplever att han/hon ges eller tar plats i den medicinska kontexten kan 

förstås genom den status och position kuratorn erhåller i interaktionen mellan olika 

professioner och i interaktionen mellan anställd och chef. Nedan kommer en kort bakgrund 

och beskrivning av dessa teorier för att få en förståelse för teoriernas centrala idéer och för att 

sätta in begreppen i ett sammanhang. 

Rollteori 

För att förstå vilka förväntningar som finns på kuratorns roll från de andra professionerna och 

hur kuratorns roll värdesätts kan rollteorin vara tillämplig. Rollen förstås både genom 

uppfattningar om sin egen roll och även utifrån andras definitioner. Rolluppsättning, menar 

Payne (2002), är det antal roller som hör ihop med en viss social position. Svedberg (2007) 

beskriver hur det i en formell grupp, vilket arbetsgruppen på mottagningen kan sägas vara, 

oftast finns en sådan uppsättning roller. Det bör skiljas mellan formella roller och informella 
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roller. En formell roll kan vara rollen som chef, kurator, sekreterare med mera. Denna 

formella roll kan delas upp i en strukturell roll som anger den position personen innehar och 

vilka arbetsuppgifter som följer denna och en systematisk roll som anger en uppgift vad gäller 

professionellt samspel. Den informella rollen är mer relationsorienterad och inte knuten till 

arbetsuppgiften, rollen kan exempelvis vara den ambitiösa, offret eller lustigkurren. I den 

informella rollen kan känslor som ilska eller vanmakt, som har svårt att komma till uttryck i 

de formella rollerna, uppkomma. Både de informella och formella rollerna påverkar 

personerna i gruppen och gruppen som helhet. 

Rollkomplemenaritet betyder att roller, beteende och förväntningar stämmer överens och 

omgivningens uppfattningar om dessa likaså. Rollkonflikt innebär att en roll är inkompatibel 

med en annan roll. Två andra sorters rollkonflikter är inter-rollkonflikt och intra-rollkonflikt. 

Den förstnämnda innebär att en individs olika roller är oförenliga och den andra att olika 

individer har skilda uppfattningar om vad en och samma roll innebär. Ett ytterligare begrepp 

är rollambiguitet som betyder en osäkerhet inför vad rollen egentligen innebär och kräver av 

individen son innehar den (Payne, 2002). Det som kan ge upphov till ovan nämnda 

rollbegrepp är förväntningar. Förväntningar kan dels vara av mer formell karaktär, exempelvis 

arbetsbeskrivningar eller lagar. De kan också vara informella, uppkomna genom traditioner på 

arbetsplatsen, ”sådant som sitter i väggarna”, normer och aktuella behov. De förstnämnda 

förväntningarna kan vara lättare för den enskilde att förstå än de sistnämnda, samtidigt som 

man måste förhålla sig till båda (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Rollteorier återfinns 

inom olika vetenskapliga inriktningar, exempelvis inom funktionalistisk teori och Goffmans 

rollteori vilka förklaras närmare nedan. 

Strukturfunktionalistisk rollteori 

Parsons strukturfunktionalistiska teori utvecklades i USA på 1950-talet. Parsons utvecklade 

begrepp som handling, status och roll. Den sociala handlingen förstods på tre nivåer; den 

personliga-, den sociala- och den kulturella nivån. Utgångspunkten i teorin är att människan 

är aktiv i handlandet och att handlandet är meningsfullt då människan genom sina handlande 

söker realisera sina mål. Status och roll förklaras på följande sätt: ”Statusen är den position 

som en aktör intar i förhållande till andra aktörer och rollen utgör den funktion som aktören 

fyller i förhållande till andra aktörer” (Carle et al., 2006, s.168). Inom den funktionalistiska 

teorin är en roll något som finns i förhållande till en organisation, en institution eller till 

samhället. En roll är något som utformats för samhällets behov. En individ träder in i rollen 

och måste som rollinnehavare både förhålla sig till andras förväntningar samt sin egen 

uppfattning om rollen (Persson, 2012). Payne (2002) menar att enligt strukturfunktionalistisk 

teori ska roller alltid förstås i relationssammanhang då det endast är i interaktionen roller går 

att identifiera. Rollerna kan vara endera tillskrivna eller givna, exempelvis man, svart eller 

funktionsnedsatt eller så kan rollerna vara förvärvade. Det kan då handla om en yrkesroll, 

exempelvis kurator. Enligt Payne finns kritik mot den funktionalistiska rollteorin som menar 

att teorin är ofullständig som enda förklaring till ett visst beteende då den bortser från det 

mänskliga psyket. En annan kritik är att rolltänkandet kan befästa de ojämlika 

maktpositionerna som finns i samhället. 

Goffmans rollteori 

Goffmans teori innebär att rollen formas utifrån interaktioner mellan människor i det 

vardagliga samspelet men också i förhållande till den sociala ordningen (Carle et al., 2006). 

Likheterna med Parsons strukturfunktionalistiska teori är att rollerna bör förstås i ett 

relationellt sammanhang. Det som skiljer dem åt är att Parson menar att rollernas uppgift är 
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att fylla en funktion i samhället medan Goffman ser rollerna som ett sätt för människor att 

styra det intryck de vill att andra ska ha av dem. Goffman beskriver roller som ett slags teater 

där människor spelar upp de sociala förväntningar som är kopplade till rollens sociala status. 

Människor påverkar på detta sätt den uppfattning de önskar omgivningen har om dem genom 

att spela olika roller i det sociala samspelet. I det sociala drama Goffman ritar upp kan 

individer ha olika roller och olika sidor av en och samma roll kan visas upp beroende på den 

aktuella sociala situationen individen befinner sig i. Den rollprestation som visas är ofta ett 

uttryck för det individen uppfattar vara de sociala förväntningarna. Goffman var aldrig uttalad 

symbolisk interaktionist, men hans idéer om exempelvis interaktionerna mellan människor 

som ett skådespel på en scen påminde om det symboliskt interaktionistiska perspektivet 

(Payne, 2012). Den symboliska interaktionismen har olika traditioner och olika företrädare för 

dessa. Men det som är grundläggande för detta perspektiv är att samspelet mellan människor, 

det vill säga interaktionen dem emellan, formar människor och deras roller. När personer 

interagerar med varandra måste de vara medvetna om och kunna beräkna andras reaktioner 

och handlingar, det vill säga kunna empatisera (Carle et. al, 2006). 

Professionsteori 

Professionsforskningen har, enligt Brante (2009), handlat om i huvudsak två saker. Det ena 

har varit att identifiera och definiera vad en profession är och vilka yrkeskategorier som kan 

sägas vara en profession. Olika kriterier för detta har satts upp av olika forskare och 

teoretiker. Det andra har varit att undersöka vilken plats i samhället professionerna har och 

vilken funktion de kan tänkas fylla i samhället och det sociala systemet. Inom 

professionsteorin finns olika inriktningar som belyser profession på lite olika sätt vilka i 

korthet beskrivs nedan. De teorier som kommer att användas i analysen är den 

strukturfunktionalistiska och nyweberianska professionsteorin. De andra teoriinriktningarna 

finns främst beskrivna för att sätta dessa två i ett sammanhang och visa på att professionsteori 

är ett område som utvecklas. 

Strukturfunktionalistisk professionsteori 

Den strukturfunktionalistiska teorin har haft och har stor betydelse vad gäller 

professionsteorin. För Parsons var professionerna de som ledde samhället mot modernisering, 

med specialisering och arbetsdelning, och som samtidigt säkrade att samhället hängde med i 

det sociala systemets utveckling. Parsons definierade profession som en yrkesgrupp som 

innehar: ”1) formell utbildning, 2) demonstrerbar skicklighet i att tillämpa denna, och 3) 

institutionella mekanismer som garanterar att kompetensen används på ett socialt 

ansvarsfullt sätt” (Brante, 2009, s.18).  Funktionalismen har fått kritik för att definitionen av 

profession är alltför vag och svår att omsätta då det gäller att värdera yrkesgruppers 

profession. Dessutom anses den vara något naiv i sin syn på de professionella som altruistiska 

och etiska (Brante, 2009). 

Nyweberiansk professionsteori  

Teorin är kritisk till den strukturfunktionalistiska teorin och menar att definiera professioner 

syftar till att skapa positioner och maktobalans mellan de som anses tillhöra en profession och 

de som inte gör det. Weber menade att makt var motivet till att stänga ute vissa grupper och 

ge andra fördelar genom att dra upp skiljelinjer dem emellan. Weber ansåg att makt var det 

som drev fram samhällsutvecklingen och gjorde att människor ville monopolisera sina 

möjligheter och stänga ute andra. Individer och grupper styrs av sina egna intressen, det är 
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således egoism istället för altruism som är det verkliga motivet, enligt nyweberiansk teori. 

Centralt i teorin är att gränser sätts och stängningar görs, inte hur de sätts. Definitionen av 

profession utifrån denna teori blir att det centrala är att kontrollera ett yrke och att hävda 

kunskaps- och yrkesmonopol (Brante, 2009). 

Abbotts professionsteori  

Brante (2009) beskriver ett tredje sätt att se på profession. Det är Abbotts beskrivning av 

professioner som ett eget, självständigt system med ömsesidig påverkan. Förändras någon del 

i systemet påverkas också de andra delarna. Enligt Brante kan detta sätt att förstå professioner 

förklara den konkurrens som kan finnas mellan professioner och vad gäller gränssättning för 

sitt eget kunskapsområde gentemot andra. Däremot tvivlar han på Abbotts sätt att beskriva 

professioner som autonoma system i samhället. 

Brantes professionsteori 

Brante (2009) har formulerat en alternativ förklaring av profession. I den menar han att 

professioner varken ska beskrivas som altruistiska eller egoistiska utan utifrån den funktion de 

har i samhället. Han avgränsar begreppet profession genom att exkludera vissa kriterier som 

han menar inte är genomgående inom alla professioner och försöker hitta de nämnare som är 

gemensamma för alla professioner och ger följande definition: ”Professionella yrken är i 

något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt 

sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar som 

uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten” (Brante, 2009, s. 28). 

Metod 

Metodval 
Det första som gjordes efter att ha bestämt uppsatsens ämne var att överväga vilken sorts 

forskningsmetod som var mest lämpad. Då studien syftar till att söka förståelse för olika 

fenomen gjordes bedömningen att en kvalitativ metod var det bästa metodvalet. Enligt 

Widerberg (2002) svarar en kvalitativ metod på frågor om fenomens betydelse och vad 

fenomen handlar om snarare än kausala samband eller hur ofta ett fenomen händer. 

Kvalitativa studier kan göras genom olika metoder, exempelvis genom observationer, 

intervjuer eller text-och bildanalyser. En kvalitativ metod har använts för att kunna besvara 

forskningens syfte och frågeställningar. Metoderna som använts är kvalitativa intervjuer med 

anställda på mottagningen samt textläsning av mottagningens riktlinjer och rutiner. Tanken 

var från början att även läsa neuropsykiatriska utredningar, men detta valdes bort då det 

innebar problem med sekretess.  

Urval och avgränsningar 

Studien gjordes på en specifik arbetsplats vilket innebar att det gick lätt att få tillgång till ett 

fält och till personer som kunde intervjuas. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i 

Mellanstad är att betrakta som en sluten icke- offentlig miljö (Bryman, 2008) som kanske 

skulle varit svår att få tillgång till om inte kontakt redan upprättats med enhetschefen på 

mottagningen. Enhetschefen delgav personalen, under ett arbetsplatsmöte, att en studie skulle 

genomföras och vidarebefordrade information om studiens syfte och relevans för 
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mottagningen.  Enhetschefen hade delgetts att jag gärna ville intervjua kuratorer men också 

någon annan profession, exempelvis läkare eller psykolog. Tre kuratorer och en psykolog 

visade intresse för att delta i studien och tid och plats för intervju bestämdes via mail.  

Informationsbrev (se bilaga 1) mailades till samtliga som valt att ställa upp på intervju. 

Intervjupersoner 

Samtliga intervjupersoner arbetar på barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen 

i en mellanstor stad i Sverige. De anställda är av olika kön och pronomen hen kommer att 

användas i resultat och analysdelen av anonymitetsskäl. De anställda har arbetat på 

mottagningen mellan ett och ett halvt år upp till sex år. Vissa har arbetat betydligt längre med 

aktuellt yrke men på andra arbetsplatser. Samtliga kuratorer har grundläggande 

socionomutbildning. En av kuratorerna har vidareutbildningar i familjeterapi och 

nätverksterapi samt andra kortare kurser. Hen har dock ingen vidareutbildning i psykiatri. De 

två andra kuratorerna har båda genomgått en kortare internutbildning i psykiatrisk diagnostik 

samt andra kortare kurser, exempelvis Motiverande Intervju (MI). En av kuratorerna 

genomgår en Steg 1-utbildning i psykoterapi, vilket ger kuratorn möjlighet att arbeta med 

behandlingsarbete. Psykologen har en grundläggande psykologutbildning och är legitimerad 

psykolog.  

Datainsamling 

Datainsamling har genomförts genom semistrukturerade intervjuer och textläsning, i det här 

fallet dokument som BUPs rutiner och riktlinjer. Intervjuerna var semistrukturerade. Det vill 

säga, en intervjuguide (se bilaga 2) användes med formulerade frågor inom temana ” rollen 

som kurator i en psykiatrisk kontext” och ”kuratorns roll i en neuropsykiatrisk utredning”. 

Två olika intervjuguider användes; en då kuratorerna intervjuades och en då psykologen 

intervjuades. Detta på grund av att frågorna var tvungna att modifieras något då det i det ena 

fallet handlade om kuratorns upplevelse av hur dennes roll i det psykiatriska arbetet 
tillvaratogs och värdesattes och i det andra fallet en annans professions upplevelse av 

kuratorns roll på mottagningen. Ingen explicit jämförelse gjordes mellan intervjun med 

psykologen och intervjuerna med kuratorerna utan samtliga behandlades som anställda inom 

barnpsykiatrin men med något olika utgångspunkter och inblick i vissa frågeställningar. 

Att intervjuerna var semistrukturerade innebar att intervjupersonen hade möjlighet att utforma 

svaren på sitt eget sätt och att jag som intervjuare också var flexibel på så sätt att jag vid vissa 

tillfällen la till eller drog bort frågor under intervjuns gång eller ändrade ordning på dem 

(Bryman, 2008). Intervjuerna genomfördes på de anställdas kontor och tog mellan 28 minuter 

upp till 51 minuter. Intervjuerna spelades in och anteckningar togs under intervjun. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att endast anteckna under intervjun kan innebära att intervjuaren 

måste göra så omfattande anteckningar för att få med exakta formuleringar att det kan störa 

intervjun.  

Riktlinjer, rutiner och referensmaterial tillhandahölls dels av enhetschefen och dels av de 

anställda som intervjuades. Dokument har använts under hela uppsatsskrivandet, både för att 

förstå vissa förfaranden bättre men också för att använda som referenslitteratur gällande 

faktadelar om neuropsykiatriska utredningar. 
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Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades ordagrant, dock uteslöts vissa hummanden och pauser om de inte 

på något sätt hade betydelse för meningen i det som sades. Detta då intervjuerna analyserades 

med fokus på att få fram mening och inte var en språklig analys. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är fördelen med att intervjuaren själv transkriberar att analysen av materialet kan 

påbörjas redan under utskriften då denne är medveten om olika aspekter av intervjun, inte 

bara det som sagts utan även de sociala och emotionella aspekterna. Dessutom kan 

intervjuaren genom att transkribera själv upptäcka styrkor och svagheter om sig själv som 

intervjuare. 

Resultatet analyserades med hjälp av en tematisk analysmetod (Lindgren, 2014). Det första 

som gjordes var att utskrifterna av intervjuerna lästes igenom ett antal gånger för att skapa en 

helhetsförståelse av dem. Under genomläsningarna skrevs tankar och funderingar ned i ett 

block för att senare användas i analysen och diskussionen. Utsagor knutna till de på förhand 

bestämda begreppen roll, förväntningar och status samt förfaranden kring neuropsykiatriska 

utredningar markerades med olika färger direkt i utskrifterna. Begreppen skrevs ner i 

marginalen där utsagorna fanns för att lättare kunna hittas. Även andra utsagor som återkom i 

de flestas intervjuer men inte innehöll just dessa tre begrepp noterades. Dessa gavs också 

kodord. Dessa var tydlighet, otydlighet, gränsdragningar, gemenskap, öppna dörrar, 

samverkan, prestigelöshet, personliga egenskaper. Kodorden kopplades sedan till de på 

förhand bestämda begreppen och vissa uteslöts. En begreppsstyrd meningskodning användes 

således, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att forskaren använder redan 

utvecklade koder och inte utvecklar dem utifrån datamaterialet. Utsagorna kortades också ner 

för att få en mer koncentrerad text att arbeta med. Detta kallas för meningskoncentrering och 

innebär att man drar samman det intervjupersonerna sagt till kortare formuleringar. Till sist 

fanns en tolkande ansats i analysarbetet, då meningen i de intervjuades utsagor till viss del 

tolkades utöver det som direkt sades i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Etiska överväganden 

Det etiska förhållningssättet i studien och gentemot informanterna är naturligtvis viktigt och 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer har därför följts. Informationskravet blev uppfyllt genom att 

personal på mottagningen fick ett informationsbrev om studiens syfte. De blev informerade 

om att deltagandet var frivilligt och att de närhelst de vill kunde ändra sig gällande sitt 

medverkande i intervjun. Inga påtryckningar av vare sig mig eller överordnad gällande 

delaktighet i studien fick förekomma.  Intervjuerna skedde endast med myndiga verksamma 

så vårdnadshavares samtycke behövde inte inhämtas. Detta gjordes för att säkra 

samtyckeskravet. Personuppgifter avidentifierades redan vid transkriberingen och materialet, 

exempelvis transkriberingar, förvarades där inga obehöriga kom åt dem; 

konfidentialitetskravet följdes således. Materialet har endast använts till den aktuella studien 

vilket nyttjandekravet föreskriver (Vetenskapsrådet, u.å). 

Det fanns flera etiska aspekter som behövdes reflekteras över. Ämnet kommer från 

enhetschefen som har ett intresse av att få mer kunskap och inblick i vissa förfaranden på 

mottagningen. Personerna som intervjuats kommer inte att namnges vare sig för handledare 

eller någon annan. Dock är det så att kuratorsgruppen är relativt liten och de som låter sig 

intervjuas ändå lätt kan identifieras. Enhetschefen antecknade namnen på de som var 

intresserade av att intervjuas och gav mig deras namn.  Tanken innan var att enhetschefen 

bara skulle informera om studien och att de som var intresserade anmälde sitt intresse direkt 

till mig. Uppenbarligen gavs inte tillräckligt information om detta. Jag ville dock inte avfärda 



  

 

17 
 

de som visat sitt intresse endast på grund av förfarandet. Det innebär en viss etisk 

problematik; att enhetschefen vet vilka anställda som intervjuats även om vem som sagt vad 

kommer att anonymiseras i uppsatsen. Frågor som handlar om hur länge kuratorn varit 

anställd, kuratorns ålder, kön eller eventuella påbyggnadsutbildningar har därför uteslutits 

eller på något sätt modifieras i uppsatsen för att kuratorerna inte ska kunna identifieras. 

Litteratursökning  

Vid sökning av tidigare forskning i ämnet har Örebro Universitetbiblioteks databaser använts; 

Summon, Social Service Abstract samt PsychInfo med följande sökord: *Sjukhuskurator 

*Kurator i hälso-och sjukvård *Social worker *Psykosocialt arbete *Social worker psychiatry 

*Healthcare + social work *Counselor + childpsychiatry *Kurator i sjukvården *Socialt 

arbete och psykiatri *Neuropsychological assessment psychiatry + Children *Social work 

AND Psychiatry *Counselors AND hospital. *Social workers AND Psychiatry *”Social 

work” AND Psychiatry 

Då forskning som berör studiens ämnesområde har varit svårt att finna genom systematiska 

litteratursökningar har istället avhandlingar samt C- och D-uppsatser lästs för att hitta 

referenser till studier och artiklar som varit användbara. Dessa har belyst kuratorns roll inom 

den medicinska kontexten och i vissa fall mer specifikt den psykiatriska kontexten. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om studiens giltighet, om det som ämnats undersökas verkligen har 

undersökts. Vidare om de analyser forskaren gör kan sägas styrkas av de resultat denne fått 

fram (Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig studien är, om 

resultaten går att lita på samt om en annan forskare skulle kunna replikera studien och komma 

fram till samma slutsatser (Bryman, 2008). Reliabiliteten under intervjuer handlar om hur 

frågor formuleras och ställs. Hur intervjuaren formulerar frågan kan ha påverkan på svaren, 

exempelvis om frågorna är väldigt ledande (Trost, 2010).   

Vid kvalitativa studier kan validitet och reliabilitet, så som de är beskrivna, bli trubbiga 

redskap. Trost (2010) menar att datainsamling vid studier alltid ska vara relevanta, trovärdiga 

och adekvata men att validitet och reliabilitet kan ersättas med andra begrepp. Han beskriver 

hur trovärdigheten i studien måste presenteras. Detta genom att visa hur datainsamlingen 

gjorts och reflektioner kring etiska aspekter av valda datainsamlingsmetod. Relevansen och 

trovärdigheten rör den förförståelse forskaren har och hur objektiv denne kan sägas vara. Att 

vara nollställd eller helt objektiv, menar Trost, är omöjligt. Däremot bör forskarens åsikter 

inte påverka datainsamlingen genom att forskaren exempelvis öppet visar sina egna åsikter 

eller ställer alltför ledande frågor. Metodval, datainsamlingsmetoder och teorival bör också 

vara adekvata och rimliga utifrån vetenskapssamhället. 

I aktuell studie har det som var tänkt undersökts. Intervjuguiderna byggdes upp utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Teman som var viktiga att fokusera på fanns med i 

intervjuguiden med ett antal formulerade frågor som var viktiga att få svar på. Intervjuerna 

såg dock inte exakt likadana ut vid varje intervjutillfälle eftersom det fanns en viss flexibilitet 

i frågorna utifrån vad intervjupersonerna verkade tycka var viktigt och ville fördjupa sig i. 

Etiska aspekter har reflekterats över och vissa ändringar i studien har gjorts utifrån dessa 

reflektioner. Exempelvis valdes journalgranskningar bort då detta innebar sekretessproblem. 

Förförståelse har reflekterats över under studiens gång då viss kunskap kring ämnet redan 

fanns. Frågor har försökt att ställas som om denna förförståelse inte fanns men huruvida det 
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alltigenom fungerat är osäkert. De metodval, teorier och datainsamlingsmetoder som använts 

har grund i litteratur som behandlar forskning och teorier inom samhällsvetenskap och bör 

således betraktas som adekvata. Studien skulle antagligen inte kunna göras om med samma 

resultat i en annan kontext. Detta då studien är gjord på en specifik mottagning med sina 

specifika villkor. Antalet intervjuade är dessutom för litet för att resultatet skulle kunna 

generaliseras. Detta har dock aldrig heller varit syftet. 
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Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultat av intervjuerna att presenteras och analyseras utifrån 

begreppen roll, förväntningar och status. Resultatdelen är indelad i fyra huvudteman: 

Kuratorns roll i en psykiatrisk kontext, Kuratorns roll i en neuropsykiatrisk utredning, 

Förväntningar på kuratorn och Kuratorns och det sociala arbetets status. Dessutom finns tre 

underteman; kuratorns arbetsuppgifter, bedömning och fördelning och en kuratorns 

medverkan i utredningen. I vissa fall går temana in i varandra då begreppen är så närliggande. 

Förväntningar kan ju exempelvis gälla förväntningar på kuratorns roll och statusen kan likaså 

höra ihop med kuratorns roll.  

Kuratorns roll i en psykiatrisk kontext 

Samtliga kuratorer menar att det främst är socionomutbildningen som format deras roll som 

kurator inom psykiatrin. I intervjuerna framgår att grundutbildningen genomsyrar hela arbetet 

och hjälper kuratorerna i att ha ett helhetsperspektiv, tänka utifrån individ-, grupp- och 

samhällsperspektiv samt i att sätta barnet i ett socialt sammanhang. En av kuratorerna menar 

att rollen som kurator också formas av ledarskapet, det vill säga hur chefen definierar 

kuratorns roll och vilka uppdrag hen får utifrån det. Viktigt menar hen också är hur 

kuratorsgruppen själv lyfter fram sin kompetens och uttrycker vad de är kunniga på och 

delger sina perspektiv på arbetsplatsen. 

Jag tror att vi har en viktig bit att lyfta där, att man (patienten) finns i ett sammanhang och vi behöver 

se till helheten. Så om kuratorerna skulle försvinna från psykiatrin tror jag att det skulle innebära en fara, att 

det skulle bli individfokus.  

Alla kuratorerna framhåller att fördelarna med att tillhöra en annan akademisk disciplin än 

den medicinska och psykiatriska är att de är ett komplement till detta vilket gör att 

mottagningen som helhet får en större helhetsbild kring barnet och/eller familjen. Att 

kuratorerna delger de andra på arbetsplatsen sin sociala kompetens tycker de också medför att 

alla professioner reflekterar över det psykosociala likväl som det medicinska. Detta, menar en 

av kuratorerna, inte bara är en fördel för kuratorerna eller mottagningen utan också för 

patienterna. 

En av kuratorerna kan bara se fördelar med att komma från en annan akademisk disciplin än 

den dominerande på mottagningen. Kuratorn menar att kompetensen i socialt arbete är 

orsaken till att hen finns på mottagningen och anser sig inte behöva någon psykiatrisk 

vidareutbildning eftersom det området redan är täckt genom andra professioner. De två andra 

kuratorerna uppger istället att de kan uppleva det svårt att sakna kunskap i diagnostik eller 

medicin eftersom det ändå är något som de anser behövs i samtal med patienter och föräldrar 

och även i andra arbetsuppgifter. En av kuratorerna beskriver sin roll i den sociala 

utredningen på följande sätt: 

  Man kan göra en social kartläggning, det kan man ju från utbildningen. Men det här mer specifika att 

man kan gå in och hjälpa till mer i diagnostiken kring, alltså ställa frågor kring andra saker- mer riktat. Det 

kunde jag ju inte från början utan det har jag ju fått lära mig. Vad är det liksom jag ska fråga efter, lyssna efter 

och vara uppmärksam på? 

Vidare anser två kuratorer att mer psykiatrisk utbildning skulle behövas i 

socionomutbildningen. Kuratorerna menar att den korta diagnostikutbildning de erhållit 

internt gett dem åtminstone lite baskunskap och att de fått läsa sig till kunskap om diagnostik 

och psykiatri samt frågat sina kollegor på mottagningen. ”Kunskapen finns ju liksom runt 
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omkring en. Men det kan bli så att man känner att vi (kuratorerna) inte har samma bas som 

de andra. (kurator) 

Två av kuratorerna beskriver personliga egenskaper hos dem själva som kan underlätta eller 

vara hindrande i rollen som kurator. En av dem beskriver sig ha valt ett yrke som passar då 

hen har lätt att bygga relationer, lätt att få människor att känna sig trygga och att bygga 

förtroenden. Kuratorn talar också om ett ödmjukt förhållningssätt gentemot patienterna och 

klienterna; ”att inte ha ett uppifrån-sätt utan att istället komma underifrån med inställningen 

hur kan jag hjälpa dig?”. Samtidigt beskriver kuratorn hur detta mjuka sätt har varit 

hindrande i fall då hen ”behövt sätta ner foten” och vara tydlig i ett föräldrastöd. Detta är 

dock något hen arbetat med, att vara tydlig och inte undfallande, och blivit tryggare med. Den 

andra kuratorn beskriver sig som lugn och att hen inte känner sig rädd för saker som kan 

framkomma i samtalet med patient/föräldrar. Båda kuratorerna nämner prestigelöshet; att 

kunna erkänna att man inte vet eller kan en uppgift och fråga någon annan på mottagningen 

om råd. 

Det finns en viss ambivalens kring uppfattningen om kuratorns roll som tydlig eller inte. De 

flesta verkar tycka att tydligheten ökat genom att tydlighet och syftet med arbetsuppgifter ofta 

diskuteras och reflekteras över på mottagningen. En kurator upplever att vissa uppdrag ibland 

var otydliga då hen först började arbeta på mottagningen men att det blivit tydligare. Kuratorn 

tror att det har att göra med både ökad tydlighet i organisationen och med att hen själv blivit 

tryggare i rollen. En annan kurator beskriver att uppdraget som kurator är tämligen tydligt 

men att det också finns en gråzon vilket hen också tycker bör finnas. Den tredje kuratorn 

upplever att tydligheten ökat då basteamen blivit fler och deltagarna i varje team färre. 

Sen vi gjorde det tycker jag att det blivit ett mycket bättre forum för samråd, där man också får input 

från de olika yrkeskategorierna. Och då när man pratar mer så blir det också tydligare vem som gör vad. 

(kurator) 

Kuratorns arbetsuppgifter 

Den arbetsuppgift som nämns och beskrivs först av samtliga anställda är föräldrastöd.  När de 

andra professionerna främst riktar in sig på barnet och barnets problematik är det främst 

kuratorn som möter föräldrarnas oro. Föräldrastödet handlar om kartläggning av 

familjerelationer, nätverkskartor och att stötta de föräldrar som inte riktigt klarar att möta sitt 

barn. Psykologen beskriver att kuratorerna har ett stort och viktigt jobb med föräldrabiten, då 

de både ska utreda samtidigt vara ett stöd i den process familjen går igenom.  

Jag tänker att det är mycket föräldrastöd- det är mycket såna bitar. Det är ganska jobbigt, tänker jag, 

att vara förälder till ett barn som inte mår bra och hur man diskuterar det. Så jag tänker att skulle man ta bort 

kuratorer skulle den biten kunna tappas eftersom psykologer och läkare som jobbar här är ju inriktade på 

barnen. Och det är ju ändå viss skillnad i arbetssätt, tänker jag. 

Andra arbetsuppgifter är stödsamtal med barn och ungdomar, utredningsarbete och 

samverkan med andra aktörer såsom sjukvård, skola och socialtjänst. En kurator beskriver sig 

ha en inriktning mot att arbeta med ensamkommande asylbarn. Psykologen menar att 

kuratorerna anses vara de som har bäst Samordnad Individuell Planering (SIP) -

möteskunskap. Kuratorerna beskriver hur de kan kopplas in för samverkan vid komplexare 

ärenden men menar att det var länge sedan en kurator kopplades in endast för att leda ett SIP-

möte, som en punktinsats. En av kuratorerna beskriver överhuvudtaget inte samverkan som en 

av hens arbetsuppgifter. 
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Kuratorns roll i en neuropsykiatrisk utredning 

Samtliga intervjuade beskriver kuratorns roll i utredningen som tudelad. Dels den utredande 

delen men också att fungera som ett processtöd för föräldrarna genom utredningen. 

Det kan också vara en processdel där föräldrar behöver stöd under utredningstiden för att kunna göra 

den här resan som en neuropsykiatrisk utredning är. Kuratorn har ett stort viktigt jobb som läggs på just 

kuratorsgruppen. Både att inhämta information och kunna koppla den informationen till hur blir det psykiatri 

och hur förstår man problemen och översätta till ett språk så att det blir lättförståeligt och lättbegripligt och att 

då se till det. Therapeutic assessment blir det; att man utreder och behandlar samtidigt i 

föräldrastöd.(psykolog) 

En av kuratorerna beskriver den sociala delen i utredningen som en bedömning av om sociala 

faktorer kan ha gett upphov till barnets/ungdomens problem eller inte- endera avfärda eller 

bekräfta sociala faktorer som orsak. En annan kurator beskriver sin roll i utredningen som 

viktig då den tillgodoser att det medicinska perspektivet inte får ensamrätt och bara handlar 

om psykologernas testningar på barnets/ungdomens funktion. Kuratorn har viktiga perspektiv 
att lyfta fram om vad i de sociala systemen som kan påverka barnen. Arbetssätten skiljer sig 

något åt mellan kuratorerna. En av kuratorerna beskriver att hen ofta tillsammans med läkaren 

gör en anamnes, det blir alltså både en medicinsk och en social anamnes. Många frågor är 

desamma men förstås olika utifrån vilket perspektiv den professionelle har. Detta, menar 

kuratorn, spar på föräldrarnas tid samtidigt som både läkare och kurator får de uppgifter hen 

behöver. Ibland tar denne kurator upp anamnes vid ett enskilt tillfälle med föräldrarna, oftast 

då barnet träffar psykologen. De två andra kuratorerna beskriver hur de tar social anamnes 

medan barnet träffar psykologen. 

Bedömning och fördelning 

Psykologen samt två av kuratorerna beskriver utredningsgången på så vis att det oftast är 

psykologen som är patientansvarig, träffar barnet och ibland föräldrarna i en bedömning och 

som beslutar om en utredning bör påbörjas eller inte. Vid en utredning är psykologen ansvarig 

för att utredningen planeras och tar också ställning till vilka professioner som behövs i 

utredningen. De anställda är uppdelade i tre basteam i vilka samtliga professioner finns 

representerade. Det är i teamet psykologen lyfter ärendet och diskuterar vilka professioner hen 

anser bör engageras. Sedan sätts utredningen upp på väntelistan. En kurator beskriver att hen 

ibland får uppdraget av enhetschefen, men att det då handlar om specialfall, då det varit akut 

eller ett väldigt rörigt fall och därför hamnat på enhetschefens bord.  

Mottagning håller för tillfället på att introduceras in i en ny utredningsform. Det innebär att de 

som kommer att arbeta med utredningar en gång i veckan träffas för att fördela utredningar, 

en så kallad utredningskonferens. Psykologen berättar att det i vissa fall kan vara så att det 

redan från början står klart att en kurator ska engageras i utredningen men att det ibland sker 

efter ett tag då ny information tillkommit eller då psykologen uppfattar att föräldrarna har 

svårt att hantera utredningen. Hen beskriver vidare att system har byggts upp så att 

utredningsgången ska se ut på detta sätt; att basteamen själva löser det. Är det däremot så att 

ingen kurator i basteamet har tidsutrymme till att medverka i en utredning får enhetschefen gå 

in och fördela uppdraget till kurator i annat basteam.  

En av kuratorerna beskriver fördelningen av uppdrag på ett annat vis. Hen beskriver att 

uppdraget att medverka i en utredning oftast kommer från enhetschefen. Kommer det från 

annat håll, exempelvis psykologen, skickar kuratorn dem till enhetschefen då denna gång är 

vad de har kommit fram till. Samtidigt menar kuratorn att det egentligen är i basteamen 

ärendena ska klaras av. 
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Vad jag egentligen säger är att det alltid, det går över enhetschefen för vi har en väntelista och det är 

den vi följer. Vi kan inte starta upp utredningar utifrån, oj nu fick vi ett behov på teamträffen utan uppstår 

behovet då går det till väntelistan… Om en utredning redan är igång går jag in direkt för då är det ju redan 

igång. Då behöver det inte gå upp till enhetschefen igen och trasslas runt, utan då går jag in. (kurator) 

Kuratorns medverkan i utredningen 

Som tidigare nämnts medverkar inte alltid en kurator i den neuropsykiatriska utredningen. 

Ingen av de intervjuade vet säkert om det finns några specifika kriterier för när en kurator 

kopplas på i en utredning utan tror att det är mer en ”tyst kunskap” bland de anställda som 

man oftast är överens om. En kurator menar att det är oklart på vilka premisser en kurator ska 

vara med i utredningen: ”Man tar ställning någonstans utifrån någonting”. Samtliga 

kuratorer upplever dock att det finns en god grund när de kopplas på i ett fall och att 

psykologen eller eventuellt enhetschefen gjort en god bedömning i ärendet. Två av 

kuratorerna uttrycker att uppdraget i en utredning ibland kan vara något oklart men att de 

oftast har en god uppfattning om vad de ska göra. En av kuratorerna beskriver att kuratorerna 

brukar komma med motfrågor om de upplever syftet som oklart. 

Från början tyckte jag inte mitt uppdrag i utredningar var tydligt men jag tycker det har blivit mer 

tydligt under tiden jag jobbat här. Och jag tycker ofta det är tydligt om jag ställer frågan och jag ställer alltid 

frågan ”Ok, vad är det jag ska göra, vad är behovet? Och då tycker jag oftast att jag får ett tydligt svar. 
(kurator) 

Psykologen och två av kuratorerna nämner social problematik som en faktor till varför en 

kurator bör engageras i utredningen eller inte. På frågan om vad som är social problematik 

och således kan ligga till grund för bedömningen att engagera en kurator i utredningen ges 

följande svar: relationssvårigheter, missbruk, våld, familjehemsplaceringar, vårdnadstvister, 

separationer, psykiatrisk ohälsa hos förälder, ekonomisk belastning, socialtjänstkontakter och 

mobbning. En annan faktor som nämns är när föräldrar behöver stöd i utredningsprocessen; 

de kan vara i kris, ha svårigheter i att hantera barnets problematik eller så kan de ha farit illa i 

tidigare kontakter. 

Låt oss säga att barnet farit väldigt illa i skolan, skolan har inte uppmärksammat problematiken. 

Föräldrarna har kämpat väldigt mycket, barnet kanske har varit mobbat. Att det finns mycket sån negativ 

historik vilket gör att familjen kommer och är rätt så skör. (psykolog) 

En tredje faktor som ligger till grund för kuratorns medverkan i utredning är då en otydlig 

diagnosbild föreligger och/eller då det finns otillräcklig kartläggning kring barnet/ungdomen.  

Två av de intervjuade menar att ett visst antal kriterier som skulle uppfyllas för att en kurator 

skulle engageras i utredningen inte alls skulle vara särskilt tillämpligt. Istället skulle det då 

kunna vara så att vissa utredningar skulle bli utan en kurator där en kurator skulle behövas. 

Vid vissa utredningar skulle det istället kunna vara så att enligt kriterierna finns social 

problematik eller en komplexitet av något slag som i verkligheten visar sig hanteras väl av 

patient och familj. De anställda menar att kriterier skulle bli ett för trubbigt redskap och att en 

individuell bedömning behövs i varje ärende. Dock menar en av kuratorerna att en diskussion 

kring vissa tydliga kriterier bör finnas på mottagningen. 

Samtliga intervjuade kuratorer anser att om resurser fanns skulle det vara bra att alltid ha med 

en kurator i varje utredning, inte minst som processtöd.  De är samtidigt överens om att när så 

inte är fallet är det vissa utredningar som inte behöver en kurators del. Dessa beskrivs av två 

kuratorer vara då det finns en tydlig problematik hos barnet och en tydlig frågeställning i 

utredningen. Också då föräldrarna har en hög funktion, det vill säga det är en välfungerande 
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hemmiljö med tydliga rutiner och goda familjeförhållanden. En annan kurator menar att då 

det redan finns mycket information om barnet eller då barnet redan är aktuellt inom 

barnpsykiatrin, behövs inte alltid en kurator finnas med i utredningen. Psykologen anser att 

det inte alltid är nödvändigt att en kurator finns med i utredningen. Det kan exempelvis vara 

då det finns en gedigen föräldrakontakt som är redogjord för i basutredning från skola. Hen 

menar också att även psykolog och läkare i vissa utredningar kan ta den anamnes som behövs 

utifrån frågeställning. Psykologen förklarar att beskrivningen kring barnets funktion hemma, i 

skolan, på fritiden, anamnestiskt och i nutid naturligtvis blir bredare och mer innehållsrik om 

alla professioner utreder, men att det inte alltid är det uppdraget barn- och ungdomspsykiatrin 

har: ”Här har vi snarare uttryckt ”vad är frågeställningen?, vilket ger en snävare 

utredningsfrågeställning, det blir inte en funktionsbeskrivning i stort”.  

En av kuratorerna upplever att hen får fram mer information från föräldrarna än vad kanske en 

läkare får, då kuratorn oftast träffar föräldrarna vid två till fyra gånger.  

Jag tror ju att det finns en risk att man missar saker om man inte har med en kurator. Oavsett om det är 

social problematik eller inte så får man ju fram mer information som kan styrka eller motsäga en diagnos. Jag 

tror det blir säkrare diagnostik om man träffar föräldrarna mer och ger de mer tid. (kurator) 

Analys 

När kuratorerna beskriver vad som formar rollen som kurator inom psykiatrin nämner de alla 

tre socionomutbildningen. Det kan betraktas som den formella utbildning, som enligt 

strukturfunktionalistisk professionsteori, är ett av tre kriterier som krävs för att uppfylla 

professionskravet (Brante, 2009). Kuratorns roll inom den psykiatriska kontexten kan 

förklaras som en strukturell, formell roll. Till rollen hör en viss position och vissa 

arbetsuppgifter (Svedberg, 2007). En av kuratorerna menar att rollen också formas utifrån 

ledarskapet; hur chefen uppfattar kuratorsrollen och vilka uppgifter denne bör ha. Detta kan 

kopplas till den strukturfunktionalistiska rollteorin som betonar rollen som något som finns i 

relation till en organisation, en institution eller samhället. Det är ju inte bara chefen som fyller 

kuratorsrollen med förväntningar utan också organisationen, patienterna, familjerna, skola, 

socialtjänst- ja, samhället i övrigt. Den anställde måste dessutom inte bara förhålla sig till 

andras förväntningar om rollen, utan också till sin egen uppfattning om vad denna bör 

innehålla. Rollen kan också förstås som en systematisk roll i vilken kuratorerna formas genom 

samverkan och samspel med andra professioner (Persson, 2012). 

Rollen som kurator inom psykiatrin beskrivs av de intervjuade både som otydlig och tydlig. 

Det tyder således på en viss ambivalens kring detta. Kuratorerna själva upplever rollen och 

uppdragen som oftast tydliga och de vet vad deras arbetsuppgifter är. Psykologens syn på 

kuratorns roll är att den tillsammans med sjuksköterskans- och psykologens roll ibland har 

suddiga gränser vilket kan leda till otydlighet och otydliga förväntningar. Detta 

överensstämmer i viss mån med de resultat Davidson (1990) fick fram i sin studie. Dock 

verkar samtliga intervjuade tycka att kravet på tydligheten ökat generellt på mottagningen, 

både vad gäller rollen och arbetsuppgifterna. Ambivalensen kring kuratorns roll som tydlig 

eller otydlig kan förklaras genom rollteorins begrepp intra-rollkonflikt som innebär att 

människor har olika uppfattningar om vad en och samma roll innebär. En av kuratorerna 

beskriver att det i början var svårt att veta vad en neuropsykiatrisk utredning egentligen 

innebar och vad som förväntades av hen som kurator. Detta förklaras inom rollteorin med 

begreppet rollambiguitet som betyder en osäkerhet inför vad rollen egentligen innebär och 

kräver av individen som innehar den (Payne, 2002). 
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Att tillhöra en annan disciplin än den dominerande medicinska disciplinen uppfattar alla tre 

kuratorer fördelar med. De upplever att det sociala arbetets kunskapsbas ger dem en 

helhetsbild och en förståelse för vikten av att sätta barnet/ungdomen i ett socialt sammanhang 

och av att kartlägga sociala system kring barnet på alla nivåer. Två av kuratorerna upplever 

dock vissa svårigheter i att ha en annan kunskapsbas och har successivt lärt sig mer om 

diagnostik och psykiatri för att klara av arbetet. Det kan kopplas ihop med Sjöströms (2013) 

idé om att vissa kuratorer använder sig av en mimetisk strategi. Det innebär att kuratorerna 

närmar sig den medicinska kunskapsbasen och ”kamouflerar sig” med medicinska begrepp 

och teorier för att smälta in i den dominerande kunskapssynen. Den tredje kuratorn beskriver 

sig inte sakna denna medicinska kunskapsbas eftersom hen har en annan uppgift än den 

medicinska personalen och är med sin sociala kompetens ett komplement till det medicinska 

perspektivet. Den aposematiska strategin (Sjöström, 2013) innebär, i motsats till den 

mimetiska strategin, att betona sin egen kompetens som skiljer sig från den dominerande på 

arbetsplatsen, samt att hävda sin gemenskap med det sociala arbetes kunskapsbas istället för 

den medicinska.  

Det skulle vara möjligt att tolka de två förstnämnda kuratorernas förhållningssätt till den 

psykiatriska kontexten som ett mellanting av dessa båda strategier. Dels verkar de stolta över 

sin egen kompetens inom socialt arbete och menar att det sociala perspektivet fyller en viktig 

funktion inom psykiatrin. Dels säger de sig uppleva en brist i att inte ha samma medicinska 

kunskapsbas som den medicinska personalen och försöker hantera det genom att lära sig mer 

om diagnostik och psykiatri. En av dem uppger dessutom att hen ofta använder sig av 

medicinska teorier och begrepp i sitt arbete för att klara av detta. Detta skulle kunna förstås 

som att den mimetiska strategin till viss del är nödvändig inom psykiatrin. Den tredje kuratorn 

verkar snarare använda sig av en aposematisk strategi då hen menar att det den sociala 

kompetensen är anledningen till att hen är anställd som kurator och därför inte förväntas 

kunna medicin och psykiatri. Det sociala perspektivet är ett komplement till det medicinska 

och differensen bör snarare betonas än kamoufleras. Ett tänkbart antagande kan också vara att 

den tredje kuratorn utan att reflektera över det lärt sig så pass mycket om psykiatri och 

medicin att detta så att säga ”sitter i ryggraden” och mer eller mindre implementerats i 

kuratorns kunskapsbas och inte är ett medvetet närmande det medicinska. 

Förväntningar på kuratorn 

En uttalad förväntan på kuratorn är att denna ska sköta föräldrastödet; då föräldrar har oro, 

egen problematik eller av någon annan anledning inte klarar av att möta eller hantera sitt barn. 

I en social utredning förväntas kuratorn kunna avfärda eller bekräfta sociala orsaker till 

barnets/ ungdomens problematik. Kuratorerna upplever vidare att de förväntas lyfta fram de 

sociala faktorerna samt vara bra på samverkan. En av kuratorerna menar att de andra 

professionerna ibland har orimligt höga förväntningar då kuratorerna ska samverka i olika 

ärenden: ”Som om jag hade en telefonbok med alla telefonnummer i till alla anställda i 

socialtjänst och skola”. De andra två kuratorerna menar att de förväntningar som ställs på 

kuratorn är rimliga och stämmer överens med vad de själva upplever att de ska utföra på 

mottagningen. En av kuratorerna jämför den aktuella mottagningen med tidigare arbetsplats 

och menar att det på den förra ”satt mycket förväntningar i väggarna” och sådant kuratorerna 

själva inte uppfattade som sitt arbetsområde. På aktuell mottagning finns inte dessa outtalade 

förväntningar. 

Psykologen menar att vissa professioner har lite otydligare roller än andra på mottagningen, 

däribland kuratorerna, vilket kan leda till otydliga förväntningar. Hen beskriver att 

sjuksköterskor, kuratorer och psykologer ibland kan ha samma typ av patient i behandling 
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vilket kan innebära en viss otydlighet i förväntningarna då professionerna kan ha olika 

arbetssätt. Däremot upplever hen att det blir tydligare och tydligare och att det beror på att 

kuratorsgruppen själv har uttryckt att förväntningarna på dem är olika. ”Vi (mottagningen) 

har varit tvungna att strama upp, vi måste hitta riktlinjer för när vi gör vad och vad gör vi 

inte och varför? Men det har nog varit en process, det har nog varit betydligt otydligare.”  

Analys 

Kuratorerna beskriver att de förväntningar de andra professionerna har oftast stämmer överens 

med vad de själva upplever är deras roll och arbetsuppgifter på mottagningen. Förväntningar 

kan vara både formella i form av lagar och arbetsbeskrivningar och mer informella, som 

normer, traditioner och aktuella behov (Lennéer, Axelson & Thylefors, 2005). De formella 

förväntningarna på kuratorerna på mottagningen kan vara att följa HSL, sekretesslagen och 

mottagningens riktlinjer och rutiner. Dessa förväntningar kan tänkas vara självklara för 

kuratorerna och är inget som någon uppfattar som underligt eller som strider mot deras egen 

uppfattning om deras roll. Detta kan överensstämma med det rollteoretiska begreppet 

rollkomplementaritet som innebär att roller, beteende och förväntningar stämmer överens 

också med omgivningens uppfattning om dessa. Det skulle också kunna tolkas enligt 

Goffmans rollteori och då förstås som att kuratorerna spelar den roll de uppfattar att de 

förväntas spela i den teater som då mottagningen skulle utgöra. Till varje roll finns sociala 

förväntningar kopplade och rollinnehavaren gestaltar dessa förväntningar (Carle et.al, 2006). 

En sådan tolkning skulle kunna innebära att det kuratorerna uttrycker som en 

rollkomplementaritet snarare handlar om att de som rollinnehavare visar upp den roll de 

uppfattar de förväntas spela.  

Samverkan, och särskilt vid komplexa ärenden, anser de flesta höra till kuratorernas 

arbetsområde. Detta är dock en uppgift som de intervjuade har lite olika uppfattning om. En 

av kuratorerna upplever att de andra har för stora förväntningar på kuratorerna gällande detta. 

Psykologen talar också om kuratorerna som särskilt duktiga på SIP-möteskunskap. En annan 

kurator menar att samverkansansvaret ligger på alla professioner och att kuratorerna varken är 

bättre eller sämre än någon annan på samverkan. Det är möjligt att samverkan inte finns 

uttalad i arbetsbeskrivningen utan mer handlar om hur det brukar vara, det vill säga 

traditioner, eller om ett behov som blir aktuellt då och då.  Förväntningarna kan då bli oklara, 

både för kuratorerna själva, och för de andra professionerna och ge upphov till intra-

rollkonflikt eller rollambiguitet (Payne, 2002).  

Kuratorn och det sociala arbetets status 

Alla intervjuade upplever att kuratorn är en viktig del av arbetsteamet och besitter en 

kompetens som inte går att återfinna inom de andra professionerna. En av kuratorerna 

uttrycker att hen upplever att kuratorerna värdesätts högt på mottagningen och att de andra 

professionerna uttrycker ett behov av kuratorns kompetens. Samtliga menar att respekten för 

det sociala arbetet är stort på mottagningen. En av kuratorerna berättar att hen hört att det är 

skillnad på kuratorns status inom den somatiska vården där kuratorer mest uppfattas ”som 

någon som håller handen och klappar på huvudet”.  

Alla intervjuade beskriver ett klimat på mottagningen där de kan fråga om råd eller hjälp 

oavsett profession. Tre av de intervjuade nämner begreppet ”öppna dörrar” och samtliga talar 

om en god gemenskap där alla professioner värdesätts och respekteras. Ingen av de 

intervjuade upplever att någon annan profession ”klampar in” på deras område utan att 

gråzoner reflekteras över och diskuteras.  Ingen av de intervjuade nämner heller makt eller 
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hierarkier då de talar om kuratorns eller de andra professionernas status på mottagningen. 

Psykologen har en tanke om varför: 

Men om man tänker på kuratorn och psykolog och klampar in på varandras… Jag har inte alls upplevt 

det så. Och jag tror att det har att göra med att vi är en relativt och hyfsat ny mottagning. Flera mottagningar 

bildades till en vilket gjorde de första åren att många som jobbat länge slutade tyvärr, för att de ville jobba på 

hemorten. Det gjorde att vi blev en väldigt nybildad arbetsplats och vi saknade erfarenhet, saknade lite pondus i 

vad vi gjorde. Men också, det positiva, öppna arbetssätt där vi var tvungna att skapa vem gör vad och varför. 

Vilket blev väldigt positivt, väldigt respektfullt.  

En kurator betonar de personliga egenskaperna när det gäller att ta plats i en grupp och ha en 

tydlig roll; trygghet i den egna rollen, prestigelöshet, lugn, arbetserfarenhet. Även tidigare 

erfarenheter av andra yrken än kuratorstjänst inom psykiatrin kan vara betydelsefullt då det 

gäller status. Samtliga kuratorer tar upp det faktum att de är en ganska stor kuratorsgrupp på 

mottagningen säkert bidrar till att de upplever att de som enskilda kuratorer och som 

kuratorsgrupp får ta plats på mottagningen och att deras kompetens värdesätts och de sociala 

perspektiven respekteras och är betydelsefulla. En av kuratorerna beskriver den kollegiala 

delen mellan kuratorerna som viktig då det är en grupp som är prestigelös och i vilken alla 

frågor som rör arbetet kan diskuteras.  

Analys 

De intervjuade beskriver kuratorn som en profession med en kompetens som inte återfinns 

hos de andra professionerna på mottagningen. Detta kan kopplas till den 

strukturfunktionalistiska professionsteorin. Som tidigare beskrivits upplever kuratorerna den 

grundläggande socionomutbildningen som det som främst formar deras roll som kurator i en 

psykiatrisk kontext. Detta kan tolkas som det första kriteriet i teorins professionsdefinition: 

formell utbildning. Att kuratorerna besitter en särskild kompetens kan kopplas till det andra 

kriteriet: demonstrerbar skicklighet i att tillämpa den formella utbildningen (Brante, 2009).  

De intervjuade beskriver kuratorns insats som stor och vikten av att det sociala perspektiven 

lyfts fram och genomsyrar hela arbetet på mottagningen. Kuratorerna upplever att de 

värdesätts av de andra professionerna och en av dem jämför det med bilden hon har av 

kuratorns status inom somatisk vård. De personliga egenskaperna lyfts också fram vad gäller 

den plats kuratorn ges/tar på mottagningen. En tolkning av kuratorns och det sociala arbetets 

ställning på mottagningen kan vara att kuratorsyrket betraktas som en profession med tydligt 

kompetensområde. Det kan även tolkas som att det respekteras och får ta en betydande plats 

inom barn- och ungdomspsykiatrin, sanktionerat av övriga professioner och ledning. Den 

strukturfunktionalistiska professionsteorins tredje professionskriterium, Institutionella 

mekanismer som garanterar att kompetensen används på ett socialt ansvarsfullt sätt, kan 

kopplas till detta (Brante, 2009). Med den strukturfunktionalistiska professionsteorins synsätt 

är det möjligt att dra slutsatsen att kuratorsyrket med den psykosociala kompetensen betraktas 

som en profession och således har en hög status på arbetsplatsen. 

Detta kan också kopplas till tidigare studier som undersökt kuratorn status inom hälso- och 

sjukvård. McMichaels (2010) studie visade att den position och status kuratorn uppfattade att 

hen hade på arbetsplatsen var knuten till kuratorns egen uppfattning om sin kompetens och 

om sig själv som person. Statusen var således snarare kopplat till den egna personen än rollen 

och de som ”stack ut”  fick högst status. Både McMichaels (2010) studie och Davidsons 

(1990) studie visar på skillnad i kurators status beroende av om de arbetar inom somatisk vård 

eller psykiatrisk vård. Båda studier visar att de kuratorer som arbetar inom psykiatrin oftast 

har en högre status vilket bland annat förklaras med att de ”talar samma språk” som övriga 
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professioner och att kuratorer kan, liksom fler professioner inom psykiatrin, bedriva 

terapeutiskt arbete. 

Kuratorerna har inte nämnt hierarkier på mottagningen eller att någon viss profession har mer 

makt än någon annan. Varken kuratorer eller psykolog upplever problem med 

gränsdragningar eller att någon ”klampar in” på någon annans arbetsområde. Istället nämns 

”öppna dörrar” och prestigelöshet. Den nyweberianska professionsteorin menar att 

professionsdefinitioner syftar till att skapa gränsdragningar och att stänga ute vissa grupper. 

Detta leder i sin tur till olika positioner och en maktobalans mellan grupper. Revirtänket är 

stort och det blir centralt att kontrollera yrket och att hävda kunskaps- och yrkesmonopol 

(Brante, 2009). De intervjuades berättelser blir snarare det motsatta. Kuratorerna hävdar sin 

särskilda psykosociala kompetens, men istället för att stänga andra professioner ute från den, 

välkomnar de att fler professioner använder sig av de psykosociala perspektiven och att de 

genomsyrar hela mottagningens arbete. 
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Diskussion 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras först de tankar och frågor som väckts under studiens 

gång utifrån resultat och tidigare forskning. Slutdiskussionen är uppdelad i tre områden; det 

sociala arbetets kunskapsområde, makt och hierarkier samt (o)tydliga kriterier Sedan följer en 

metoddiskussion där studiens styrkor och svagheter diskuteras i förhållande till metodval. 

Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

Slutdiskussion 

Det sociala arbetets kunskapsområde 
På många sätt verkar de kuratorer som intervjuats hålla fast vid grundutbildningen och det 

sociala arbetets grundsyn. Detta blir tydligt då de talar om att de blir ett komplement till det 

medicinska, att de har en helhetssyn som sätter barnet/ungdomen i sitt sammanhang och ett 

nivåtänk; individ-, grupp- och samhällsnivå. Samtidigt beskriver två av dem att de för att 

klara av sitt arbete måste ha kunskap om psykiatrisk diagnostik och medicin. De måste förstå 

medicinska begrepp och teorier för att förstå sitt uppdrag och för att kunna diskutera med de 

andra professionerna. Gåfvels (2014) beskriver just detta; att socialt arbete inom hälso- och 

sjukvård framförallt grundar sig i det sociala arbetets kunskapsområde och människosyn men 

att det influeras och påverkas av vårdvetenskaperna. Men är då inte detta kännetecknande för 

socionomen på många sätt; att behöva anpassa sig till andra kunskapsområden? Många 

socionomer arbetar förstås inom socialtjänsten där det sociala arbetet står i fokus med de 

begrepp och teorier som hör därtill. Men många befinner sig inom andra områden; skolan, 

kriminalvården, Migrationsverket, försäkringskassan och så Hälso-och sjukvården (Morén, 

2010). Kanske är detta en av socionomens stora fördelar; att kunna litegrann om mycket så att 

många arbetsområden finns att tillgå- samtidigt som det kan vara socionomen nackdel; att inte 

vara specialiserad i något utan alltid vara tvungen att fortbilda sig och anpassa sig till andra 

professioners kunskapsbas? 

Sjöström (2013) beskriver i sin studie kuratorers olika strategier inom hälso- och sjukvården; 

att ”smälta in” och fjärma sig det sociala arbetets kunskapsbas och i stället närma sig den 

medicinska kunskapsbasen eller att betona de sociala perspektiven och den sociala 

akademiska disciplinen och därigenom rita upp sitt eget område, skiljt från det medicinska. 

Dessa olika strategier kan man se drag av i denna studie. Det är också av vikt att inte bara 

beskriva kuratorerna med att ha två strategiska möjligheter. Eftersom Sjöströms studie gjorts i 

två olika länder, Sverige och Tyskland kan det finnas stora kontextuella skillnader. Det kan 

vara så att i vissa kontexter är det omöjligt att inte närma sig den medicinska kunskapsbasen 

för att, som kuratorerna beskriver det, kunna utföra sitt arbete. Det är också möjligt att 

kuratorernas olika sätt att beskriva det i denna studie har att göra med erfarenhet och hur 

medvetna de själva är av sin eventuella brist i den psykiatriska och medicinska disciplinen. 

Makt och hierarkier 

Att makt och hierarkier inte nämns i intervjuerna kan förklaras med att de är en sådan ung 

mottagning, med anställda från olika mottagningar som slagits ihop, att de inte arbetat upp 

sådana hierarkier. Att kuratorerna upplever sig ha hög status på mottagningen kan också 

förstås mot bakgrund av det den tidigare forskningen. Olssons (1999) studie visade att 

kuratorer i Sverige inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård hade både en stabilare och högre 

status jämfört med kuratorer inom somatisk vård. Olssons konklusion är att detta troligtvis 
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beror på att kuratorerna från början var en given yrkeskategori inom detta område medan de 

inom den somatiska vården sågs med misstänksamhet när de började arbeta där. Både 

McMichaels (1990) studie gjord i Melbourne och Davidsons (1990) forskningsöversikt ger 

liknande resultat; att kuratorn har en högre status inom psykiatrisk vård än somatisk vård. 

McMichaels studie visar dock på att statusen främst är kopplad till personen som uppbär 

rollen snarare än till rollen som kurator. Davidson menar att viss skillnad mellan kurators och 

medicinsk personals status finns även inom psykiatrin om lönen ses som en statusmarkering, 

då kuratorerna tenderade att ha lägre lön än andra professioner med likartade uppgifter.  

(O)tydliga kriterier 

Hur kuratorerna får uppdraget att medverka i en utredning verkar skilja sig åt. Det beskrivs att 

det finns uppbyggda system kring detta för att säkra att gången ska vara sådan att psykologen 

fördelar uppdraget vid teamkonferensen/utredningskonferensen. En av kuratorerna beskriver 

istället att hen oftast får det direkt av enhetschefen och att det är så de kommit överens. Är en 

utredning redan igång kommer dock uppdraget från psykolog. Detta tyder på att det finns 

olika sätt för kuratorerna att få uppdragen. Kanske kan detta leda till att kuratorerna 

fortfarande i vissa fall kan uppleva att uppdragen kan vara något otydliga? Ingen av de 

intervjuade känner säkert till några specificerade riktlinjer kring när en kurator ska medverka i 

en neuropsykiatrisk utredning eller inte.  Några hänvisar till utredningsmetodik-

referensmaterialet men där finns inga kriterier beskrivna utan bara vad en social utredning 

innehållsmässigt ska innehålla. Däremot verkar alla vara överens om att alla har koll på vad 

anledningarna eller faktorerna kan vara även om de inte finns nedskrivna.  De intervjuades 

beskrivningar visar på tre kriterier; social problematik, processtöd och kartläggning. 

Samtliga intervjuade menar att tydlighet alltid är bra men två av dem menar samtidigt att det 

skulle vara svårt att få ner några specifika kriterier som skulle uppfyllas för att en kurator 

skulle kopplas på utredningen. Detta måste, enligt dessa, alltid bedömas i det individuella 

fallet. Möjligt är att resurserna skulle kunna bli snedfördelade om specifika kriterier sattes 

upp. Vissa utredningar kanske skulle bli utan en kurator som egentligen skulle behövas. 

Andra barn/ungdomar/familjer kanske skulle uppfylla kriteriet/kriterierna men ändå ha 

verktyg att hantera dem så bra att en kurators medverkan inte skulle vara nödvändig. De 

utredningar som inte nödvändigtvis behöver ha en kurator påkopplad är utredningar där det 

redan finns mycket information om barnet/ungdomen genom skolans basutredning, en 

omfattande BCFPI (en bedömningsintervju gjord med barnets förälder per telefon, utförd av 

kurator) eller en tydlig neuropsykiatrisk problematik. Det kan också vara då familjen är 

relationellt välfungerande och hemförhållandena likaså med tydliga vardagsrutiner men 

skolan rapporterar stora svårigheter för barnet. 

I socialstyrelsens kunskapsstöd (2014) beskrivs vad den neuropsykiatriska utredningen bör 

innehålla. Förutom en medicinsk, pedagogisk och psykologisk kartläggning bör också en 

social kartläggning finnas med i utredningen. Enligt kunskapsstödet är anamnesen med 

föräldrarna det mest centrala i utredningen. Barnets sociala förhållanden och psykosociala 

situation bör också utredas för att kunna identifiera risk- och skyddsfaktorer. Vikten av ett 

psykosocialt arbete beskrivs således i socialstyrelsens kunskapsstöd, dock står det inte 

uttryckligen att detta arbete ska bedrivas av en kurator. Men då kuratorn är den psykosociala 

experten kan detta antas vara det mest lämpliga. 
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Metoddiskussion 

Det kvalitativa metodvalet har varit tillämpligt i denna studie då syftet har varit att söka 

förståelse snarare än att mäta effekt eller undersöka statistiskt material. 

Datainsamlingsmetoden har passat undersökningen då syftet var att undersöka de intervjuades 

upplevelse av att arbeta som socionom inom en psykiatrisk kontext. Resultat och analys hade 

kunnat få en större tyngd med deltagande observationer och granskning av utredningar. 

Antalet intervjuade är för litet för att kunna dra några generaliserande antaganden. Resultatet 

som presenteras gäller ju egentligen bara de intervjuade. Den tidigare forskningen har bland 

annat varit bra att ha med som jämförelsematerial men också för att kunna placera in denna 

studie i ämnesområdet. Mycket i den tidigare forskningen pekar på att kuratorer har högre 

status inom psykiatrin än den somatiska vården. Någon jämförelse dem emellan har dock inte 

gjorts då detta inte ligger inom ramen för studien.  Deltagande observationer, 

journalgranskningar och fler intervjuer har uteslutits då tiden inte bedömts räcka till för större 

studie än den som presenterats. Detta hade dock kunnat ge en större kunskap om vilket 

talutrymme olika professioner får vid teamkonferensen samt vilket utrymme kuratorn får i 

utredningsdokumentationen. 

Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom forskning om kuratorer och kuratorns roll är så eftersatt finns egentligen en uppsjö 

av olika områden att beforska. För att knyta an till denna studie skulle en fortsatt forskning 

kunna vara att jämföra kuratorns status inom psykiatrin med kuratorns status inom den 

somatiska vården i Sverige. Olssons (1999) studie gjord i Sverige, och likaså McMichels 

(1990) studie och Davidsons forskningsöversikt (1990), börjar få några år på nacken varför en 

ny studie skulle vara av vikt för att se om olikheterna kvarstår eller om något förändrats. 

Intressant skulle också vara att göra en studie av mer observerande karaktär för att undersöka 

kuratorns status genom några väl identifierade markörer, exempelvis lön, den sociala delens 
påverkan på den slutliga diagnosen, medverkan i utvecklingsarbete på mottagningen, tid och 

pengar avsatta för fortbildning. 
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Bilaga 1  Informationsbrev 

 

 

 

Hej! 

Jag heter Linda Wiklund och läser sjätte terminen på socionomprogrammet på 

Örebro Universitet. Förra terminen gjorde jag min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i XX och 

skriver nu min C-uppsats på uppdrag av mottagningen. Syftet med studien är att 

undersöka hur kuratorns psykosociala kompetens tillvaratas i det psykiatriska 

arbetet och specifikt i den neuropsykiatriska utredningen. Vidare att söka 

kunskap om hur det är att arbeta som socionom i en psykiatrisk kontext. 

Frågeställningarna är följande: 

Hur tillvaratas kuratorns psykosociala kompetens i en psykiatrisk kontext? 

Vilka faktorer bestämmer om en kurator kopplas på i en neuropsykiatrisk utredning och hur 

görs den bedömningen? 

Vad är kuratorns uppdrag i en utredning? 

Hur ser kuratorns del av utredningen ut, innehållsmässigt? 

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ metod och samla min empiri 

genom intervjuer med olika professioner på mottagningen. Intervjun kommer att 

äga rum på avskild plats på mottagningen och spelas in. Har du andra önskemål 

om val av intervjuplats så säg gärna till. Jag beräknar intervjutiden till 30-45 

minuter. 

Deltagandet är helt frivilligt. Du kan välja att avboka intervjun eller dra tillbaka 

ditt medgivande efter intervjun. Alla personuppgifter, exempelvis namn, ålder, 

kön kommer att avidentifieras i uppsatsen. Utskrifter av intervjuerna kommer att 

skyddas och efter godkännande av uppsatsen att förstöras. De uppgifter du 

lämnar i intervjun kommer endast användas i aktuell studie. 

Tack för din medverkan! 

Linda 

Har du frågor eller funderingar, kontakta mig gärna! 

Mail: ……. 

Mobilnummer: …….. 
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Bilaga 2   Intervjuguide kurator 
Vissa frågor är markerade med fet stil, dessa frågor är de som är viktigast att vi hinner med 

under intervjun.  

 innebär huvudfråga 

- innebär följdfråga 

Inledande frågor 

 Vad heter du? 

 Vad har du för utbildning: grundutbildning, vidareutbildning? 

 Hur länge har du arbetat som kurator? 

 Hur länge har du arbetat som kurator på aktuell mottagning? 

 

 

Tema- rollen som kurator i en psykiatrisk kontext: 

 

 Vad tror du formar rollen som kurator i en miljö där det psykiatriska och 

medicinska fältet dominerar? 

 Upplever du att du utför psykosocialt arbete?  

- Ge exempel 

  Är det någon annan yrkesgrupp som också utför psykosocialt arbete på arbetsplatsen? 

- Vilken? 

- Är detta till hjälp för dig eller skapar det problem? 

- Hur upplever du gränserna mellan yrkesrollerna/arbetsuppgifterna i arbetet på 

mottagningen?  

 Vilka fördelar finns det med att komma från annan akademisk disciplin än 

majoriteten på mottagningen? 

- Vilka nackdelar? 

  Kan du ge exempel på vad en kurator gör som ingen annan gör i teamet eller på 

mottagningen?   

  Vad upplever du förväntas av dig i dina arbetsuppgifter av andra professioner? 

 Vad upplever du vara den största skillnaden mellan kuratorns uppgift och övriga 

professioners uppgifter på sjukhuset? 

 På vilka sätt anser du att kuratorns arbete är viktigt inom hälso- och 

sjukvården?  

 Finns det något i din grundutbildning som underlättar din roll som kurator inom 

psykiatrin eller något som är hindrande? 

- Olika perspektiv gällande psykiatrisk sjukdom, att se det friska/resp det sjuka? 

 Finns det något i din grundutbildning som underlättar din förmåga att som 

socialarbetare ”ta plats” i den medicinska kontexten? 

- Något som hindrar? 
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 Finns det något i din personlighet som underlättar din roll som kurator eller något som 

är hindrande? 

 Finns det något i din personlighet som underlättar din förmåga att som socialarbetare 

”ta plats” i den medicinska kontexten? 

- Något som hindrar? 

 

Tema- kuratorns roll i en neuropsykiatrisk (NP) utredning ? 

 

 Hur ges/får du uppdraget att medverka i en NP-utredning? 

- Tar du själv initiativ genom att lyfta behovet av en psykosocial aspekt? 

- Av chefen? 

- Av kollega? 

- På teamträff eller mer informellt- exempelvis vid fikat eller i korridoren? 

 Är uppdraget oftast tydligt när du får det? 

- Vet du vad du förväntas utreda i den specifika utredningen? 

  När anser du att en kurator bör kopplas på i en NP-utredningen, och när anser 

du att det inte är nödvändigt? 

 Finns en mall (ett dokument, en rutin) att tillgå över innehållet i en NP-

utredning, om vad som ska ingå och vem som har huvudansvar för de olika 

delarna? 

- Presenterades rutinen/mallen för dig då du anställdes? 

- Finns tydliga rutiner kring utredningen och följs dessa i sådana fall? 

- Är den ett ”levande dokument”, det vill säga används den, diskuteras kring 

den och uppdateras den? 

- Upplever du att den sociala delen i en utredning innehåller det den ska? 

- Finns något område du saknar i den sociala delen eller något område du 

tycker är överflödigt, att det exempelvis besvaras i någon annan del? 

Avslutande frågor 

 Tycker du att vi glömt att prata om något viktigt gällande kuratorns roll eller 

medverkan i NP-utredningar? 

 Finns det något du vill förtydliga eller ändra i dina svar? 

 Får jag återkomma till dig om det skulle behövas? 
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Bilaga 3  Intervjuguide psykolog 

 innebär huvudfråga 

- innebär följdfråga 

Inledande frågor: 

 Vad heter du? 

 Vad har du för utbildning: grundutbildning, vidareutbildning? 

 Hur länge har du arbetat som psykolog? 

 Hur länge har du arbetat som psykolog på aktuell mottagning? 

 

Tema-  kuratorns yrkesroll: 

 

 Hur skulle du beskriva kuratorns roll på mottagningen? 

 Upplever du kuratorns roll som tydlig? 
- På vilket sätt kan den vara otydlig? 

 Upplever du att det bland de olika professionerna finns en förståelse och kunskap om 
vad de olika professionernas arbetsuppgifter är på mottagningen? 

 Vad gör en kurator som ingen annan gör i teamet? Ge exempel. 

 

 

Tema- kuratorns roll i en neuropsykiatrisk (NP) utredning ? 

 

 Hur ges/får kuratorn uppdraget att medverka i en NP-utredning? 

- Tar kuratorn själv initiativ genom att lyfta behovet av en psykosocial aspekt? 

- Av chefen? 

- Av kollega? 

- På teamträff eller mer informellt- exempelvis vid fikat eller i korridoren? 

 Upplever du att uppdraget oftast tydligt när kuratorn får det? 

  När anser du att en kurator bör kopplas på i en NP-utredningen, och när anser du att 

det inte är nödvändigt? 

 Finns det speciella faktorer som eventuellt framkommer vid bedömning som gör att du 

upplever att en kurator bör kopplas på i utredningen? 

- Vad skulle dessa faktorer kunna vara? (separationer? missbruk, våld..)? 

 Finns en mall (ett dokument, en rutin) att tillgå över innehållet i en NP-utredning, om 

vad som ska ingå och vem som har huvudansvar för de olika delarna? 

-  Presenterades rutinen/mallen för dig då du anställdes? 

- Finns tydliga rutiner kring utredningen och följs dessa i sådana fall? 

- Är den ett ”levande dokument”, det vill säga används den, diskuteras kring den 

och uppdateras den? 

- Har du kunskap om alla olika delar eller endast psykologens del? 

- Upplever du att den sociala delen i en utredning innehåller det den ska? 

- Finns något område du saknar i den sociala delen eller något område du tycker är 

överflödigt, att det exempelvis besvaras i någon annan del? 
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Avslutande frågor 

 

 Tycker du att vi glömt att prata om något viktigt gällande kuratorns roll eller 

medverkan i NP-utredningar? 

 Finns det något du vill förtydliga eller ändra i dina svar? 

 Får jag återkomma till dig om det skulle behövas? 

 

 

-  

 

 


