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Abstract 

The aim of this study was to investigate the background to the introducing of professional 

certification among medical health care social workers and to investigate how social workers and 

union representatives discusses about the meaning of the certificate. As for today hospital social 

workers are the only profession in the health care context who are not authorized which sometimes 

affects them and their profession in a negative way in their daily work. Lawmakers finds lack of 

authorization a risk factor for the patient safety. Three social workers and two union 

representatives have been interviewed and the result has been analyzed with professional theory 

and related concepts. The informants believes that the authorization will increase the power of the 

social workers in the medical context including having stronger autonomy and higher status. But 

the study have also discovered some eventual negative consequences such as hierarchization 

among social workers and challenges attracting enough students to study another year if higher 

salary will not be guaranteed.  

 

Keywords: authorization, certification in health work, patient security, professional theory, 

profession, social worker 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka bakgrunden till beslutet att införa yrkeslegitimation för 

kuratorer inom hälso- och sjukvård samt att undersöka hur kuratorer och fackliga representanter 

resonerar kring innebörden av denna yrkeslegitimation. Kuratorerna är idag den enda 

yrkesgruppen inom hälso- och sjukvård som saknar legitimation vilket emellanåt påverkar 

kuratorerna i sin profession negativt i deras dagliga arbete. Beslutsfattare menar att avsaknad av 

legitimation utgör en patientsäkerhetsrisk. Tre kuratorer och två fackföreningsrepresentanter har 

intervjuats och resultatet har analyserats utifrån professionsteori och tillhörande begreppsapparat. 

Informanterna tror att legitimation kommer att ge gruppen ökade befogenheter, högre autonomi 

och status men studiens resultat har även visat att yrkeslegitimation kan innebära eventuella 

negativa konsekvenser som hierarkisering inom socionomgruppen och 

kompetensförsörjningsproblem i form av att få studenter att studera ett extra år om detta inte lönar 

sig ekonomiskt.  

 

Nyckelord: kurator, legitimation, patientsäkerhet, profession, professionsteori, socialt arbete 
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Förord  

Mitt uppsatsskrivande började på egen hand men under skrivandets gång bestämdes att jag och en 

annan student som också skrev på egen hand om ett snarlikt ämne skulle göra gemensam sak och 

integrera våra uppsatser och ämnen. Materialinsamling och första utkastet har således producerats 

tillsammans med en kollega. Under uppsatsskrivandet upptäckte vi att våra intressen gick åt olika 

håll varpå vi avbröt samarbetet. Denna uppsats tog därmed en ny vändning i form av 

avrapportering i två uppsatser. Vi har diskuterat och kommit överens om att båda två fritt får 

använda det framdiskuterade materialet vi båda i varierande omfattning varit med och tagit fram. 

I denna uppsats är dock all text skriven av mig, materialet har bearbetats, utvecklats och skrivits 

om ett flertal gånger men delar av ursprungsstoffet är ett resultat av en något slingrig resa och 

process. 

 

Jag vill framföra ett hjärtligt tack till alla som tagit sig tid att medverka i denna studie.  

Ingen nämnd, ingen glömd.  

  

Tack!   
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1. INLEDNING 

Från och med juli 2019 kan kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvård ansöka om 

yrkeslegitimation (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019). Kuratorerna är de första inom 

socionomgruppen att få den möjligheten. En socionomutbildning och ett påbyggnadsår, totalt 4,5 

år blir kravet för att erhålla legitimation. En övergångsperiod om fem år kommer möjliggöra för 

nuvarande kuratorer att legitimeras utan den formella utbildningen. Socialstyrelsen framhåller att 

patienten ska kunna känna sig säker och trygg i att kuratorn har tillräcklig kompetens och är 

lämplig att utöva yrket och menar vidare att samhället i och med legitimering härmed tar på sig ett 

ansvar så långt det är möjligt att säkra att så är fallet (Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsen som 

fick uppdraget av regeringen att utreda frågan presenterade 2014 den sammanfattande 

bedömningen att behov finns att införa legitimation för kuratorer. Behovet av legitimation 

presenterades utifrån områdena; patientsäkerhet, yrkesrollens innehåll, utbildningens innehåll och 

nivå samt internationella förhållanden. Patientsäkerhet framhålls som det främsta skälet.  

 

Kampen för ett införande av legitimation för socionomer och kuratorer har fram till förra året 

(2018) pågått sedan 1958 och har letts av Akademikerförbundet SSR (SSR) (namnbyte skedde 

1993 från Sveriges Socionomers Riksförbund) (SSR, 2019; SSR, u.å.). Men det sociala arbetets 

historia visar att professionaliseringen av socialt arbete har en betydligt längre historia än SSR:s 

kamp för kuratorer och kan sägas börja när de första organisationerna och utbildningarna startade 

i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet (Pettersson, 2009). I Sverige bildades 

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och den första ”socialskolan”, Institutet för socialpolitik 

och kommunal utbildning och forskning grundades 1921. Dessförinnan hade Sveriges första 

kuratorstjänst instiftats år 1914 medan de första fackföreningarna för socialarbetare såsom Vision 

(tidigare SKTF, Sveriges kommunaltjänstemannaförbund) startade 1936, respektive SSR år 1958 

(Lindblom, 1993; SSR, 2017).  

 

Socionomprofessionen hålls ihop av en gemensam högskoleutbildning med gemensam 

examenstitel, kunskapsbas och yrkesetik. Socionomutbildningen är generell, bred och leder i sin 

tur till ett stort antal yrken. Dessa yrken är kopplade till en variation av organisatoriska 

sammanhang, verksamheter, titlar och arbetsuppgifter. Till skillnad mot många andra yrkesgrupper 

som t.ex. lärare, sjuksköterskor och läkare vars examen leder till ett specifikt yrke så arbetar 

socionomer inom ett spektrum av yrkesfält.  Av somliga bidrar denna bredd till otydlighet kring 

socionomens yrkesidentitet (Josefsson, 2018). Idag är forskningsämnet socialt arbete en 
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väletablerad del av samhällsvetenskaplig forskning och omkring 350 personer hade fram till 2017 

doktorerat i ämnet (Swärd & Edebalk, 2017).  

 

Hälso- och sjukvården är en arena där kuratorer förväntas bedriva psykosocialt arbete (SSR, 2019; 

Vision, 2018). Kuratorerna befinner sig i en organisationskontext vari de är i minoritet där de flesta 

av kollegorna har tydligt avgränsade yrkesområden och är legitimerade som läkare, sjuksköterskor 

och psykologer. Att inneha en statlig legitimation är enligt professionsforskaren Wingfors (2004) 

den yttersta symbolen och det främsta beviset på ett erkännande av (avgränsade) 

kompetensområden samt fördjupad legitimitet från det omgivande samhället. Någon legitimation 

har inte kuratorer idag och de saknar vissa av de professionsstärkande komponenter som Wingfors 

och professorn Brante (2016) har lyft fram som tydlig autonomi och avgränsat arbetsfält.    

  

Då denna uppsats skrivs inom ramen för socionomutbildning och legitimationsprocessen pågår i 

detta nu anser jag det vara ett relevant ämne att undersöka. Studien avser också fylla en 

kunskapslucka inom socialt arbete då kuratorer står inför en grundläggande förändring som 

förväntas ha betydande inverkan för de yrkesverksamma inom fältet. En studie med detta innehåll 

har så vitt jag vet inte gjorts.  

 

1.1 Problemformulering  

Socionomexamen leder till många yrkesinriktningar varav kurator är en. En socionom har en bred 

kunskapsbas med brett arbetsfält och kan arbeta på ett flertal offentliga såväl som privata arenor 

(Kullberg, 2011; Lalos et al., 2014; Lundin et al., 2011). Kuratorer arbetar ofta i kontexter med 

andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård och utbildningssektorn och har oftast en 

socionomutbildning men inte alltid. De har inte yrkeslegitimation vilket däremot de allra flesta av 

de kollegor de omges av har. Kuratorernas befattningar och funktioner är väletablerade 

arbetsområden i professionellt socialt arbete och sträcker sig långt bak i tiden men de saknar den 

professionella status som deras omgivande kollegor har (Wingfors, 2004). Även om legitimation 

förmodas bidra till en starkare och tydligare yrkesroll finns det utmaningar kring vad legitimation 

kan innebära för professionen som helhet och gällande vad ett års extra studier innebär ekonomiskt 

för kuratorer och samhället.  

 



 

7 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Studien syftar till att undersöka bakgrunden till beslutet att införa yrkeslegitimation för kuratorer 

inom hälso- och sjukvård samt att undersöka hur kuratorer och fackliga representanter resonerar 

kring innebörden av denna yrkeslegitimation.  

 

1) Vilka aktörer och strategier kan identifieras i den historiska utvecklingen av 

kuratorsyrket som lett fram till beslutet att införa en yrkeslegitimation för hälso- 

och sjuvårdskuratorer? 

 

2) Hur diskuterar två representanter för två samtida yrkesförbund kring innebörden av 

den kommande yrkeslegitimationen för sjukhuskuratorer?  

 

3) Hur diskuterar tre yrkesverksamma sjukhuskuratorer kring innebörden av den 

kommande yrkeslegitimationen?  

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Det inledande kapitlet utgörs av en presentation av studiens problemområde, frågeställningar och 

syfte samt centrala begrepp. Kapitel två behandlar den kontext vari kuratorn befinner sig och 

kapitlet ägnas även olika aspekter kring yrkeslegitimation. Följande beskriver kapitel tre 

kunskapsläget kopplat till socialt arbete och kuratorernas framväxt, samt de strategier och aktörer 

som bidragit till det sociala arbetets professionalisering. Därefter följer internationell forskning 

och ett avsnitt som beskriver införande av legitimation för lärare. I kapitel fyra beskrivs studiens 

teoretiska ramverk vilket är professionsteori med tillhörande begreppsapparat. Vidare behandlas i 

kapitel fem studiens metodval och empiri, informanter samt validitet, reliabilitet och etiska 

överväganden. I kapitel sex görs en ansats att besvara studiens syfte och frågeställningar och 

kapitlet avslutas med en sammanfattande analys. Slutligen i kapitel sju förs en avslutande fri och 

kritisk diskussion samt diskuteras metodens brister och förtjänster och förslag på vidare forskning.  

 

1.4 Centrala begrepp   

Legitimation 

I svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom ett reglerat yrke. Det kan krävas 

legitimation, en viss examen, auktorisation eller annat formellt erkännande (Universitets- och 

högskolerådet, 2018). I dag finns det 21 yrken som kräver yrkeslegitimation. En legitimations 

främsta syfte inom hälso- och sjukvårdande verksamheter är att värna klient- och patientsäkerheten 
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(Socialstyrelsen, 2018). Personer som utövar reglerade yrken har en självständig yrkesfunktion 

med kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar och kan få sin legitimation indragen vid 

oegentlighet. I detta arbete används begreppen legitimation och yrkeslegitimation synonymt.  

 

Profession 

Professioner är yrkesgrupper som förknippas med ett antal karakteristika och har ett visst anseende 

samt vilar på någon form av expertis. Återkommande benämning inom forskning är att en 

profession vilar på vetenskaplig utbildning med tillhörande kunskapsbas och 

forskningsanknytning, gemensam etik samt har makt/autonomi över sitt yrkesområde och är 

kollegialt organiserade (Brante, 2009; 2016). I den praktiska tillämpningen av en profession 

integreras teori och praktik vilket innebär att ”know why och know how” sammansmälter (Brante, 

2016). I allmänt språkbruk är profession samma sak som yrke.  

 

Professionalisering 

Professionalisering kan ske på individuell såväl som på kollektiv nivå. På kollektiv nivå handlar 

professionalisering om hur en profession eller yrkesgrupp organiseras och utvecklas och får ökad 

makt i relation till andra yrkesgrupper, organisationer och staten. På individuell nivå handlar det 

inte bara om abstrakt och teoretisk kunskap utan även om individers skicklighet och förmåga att i 

vardagen använda dessa färdigheter på ett verkningsfullt sätt. (Dellgran & Höjer, 2005).  

 

Patientsäkerhet  

Den yttersta avsikten med yrkeslegitimation anses av beslutsfattarna vara att stärka 

patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2014). I de förarbeten som berör legitimation kopplas 

begreppet allt som oftast ihop med patientsäkerhet. Bakgrunden till behovet av att stärka 

patientsäkerheten beskrivs nedan. WHO har innevarande år (2019) deklarerat den 17 september 

att bli en global patientsäkerhetsdag (Socialstyrelsen, 2019, WHO, 2019). Hälso- och sjukvårdens 

huvudsyfte är att återställa eller förbättra individers hälsa, men vården i Sverige utgör även en 

högriskverksamhet där över 100 000 vårdskador inträffar varje år, varav ca 3000 med dödlig 

utgång (Axelsson, 2011). Totalt innebär skadorna 630 000 extra vårddagar. Det är betydelsefullt 

att ständigt höja vårdkvalitén och skälen till detta sorteras in i tre övergripande områden. Det första 

utgörs av humanitära motiv, en person ska inte behöva att riskera att drabbas av onödigt lidande 

eller skadas av vårdinsatserna. Ett annat skäl är av hänsyn till hälso- och sjukvårdspersonalen och 

deras arbetsförhållanden. Risken för att begå misstag i på arbetsplatsen är en stressfaktor och kan 

upplevas som en stor påfrestning. Det tredje skälet utgörs av ekonomiska incitament (ibid).   
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2. BAKGRUND  

Kapitel två ger en generell översikt av den kontext vari kuratorer befinner sig i nuläget och en 

tillbakablick på varför yrkeslegitimation för yrkesgruppen är aktuell idag men tagit lång tid att 

uppnå. Den följs av en beskrivning av de processer och aktörer vilka varit drivande i 

professionaliseringen och akademiseringen av kuratorsarbetet. Då den kommande 

yrkeslegitimationen motiveras utifrån fyra specifika aspekter presenteras dessa varpå politiska 

förarbeten inför det statliga beslutet om legitimation ägnas ett stycke.  

 

2.1 Kurator inom hälso- och sjukvård   

Socionomutbildningen ges vid 18 av Sveriges högskolor och universitet (Antagning, 2019). Det 

finns idag ca 40 0000 socionomer i Sverige (Saco, 2019). Kuratorn är den psykosociala länken 

mellan vården och olika samhällsaktörer. Arbetsuppgifter för en kurator innefattar utredning, 

bedömning, stödsamtal, kontakt med anhöriga och stöd i rehabilitering för att ta några exempel 

(SSR, 2017). Arbetsområden är främst inom hälso- och sjukvårds- samt utbildningssektorn och 

arbetet görs ofta i professionsöverskridande team. Jämfört med socionomer i socialtjänsten som i 

stor utsträckning samverkar kollegialt med andra socionomer kan kuratorsrollen sägas tillhöra en 

“ensamprofession” (Lalos et al., 2014). Detta kan ha sina utmaningar bland annat då en ensam 

utövare kan bli försvagad i förhållande till sin omgivning (Backlund, 2007). Socialstyrelsen 

beskriver att kuratorer inom hälso- och sjukvård tagit stort ansvar för sin egen 

professionsutveckling genom fördjupande fort- och vidareutbildningar och är som yrkesgrupp väl 

utbildad (Socialstyrelsen, 2014).  

 

2.2 Yrkeslegitimation och behörighetsutredning 

Det finns yrken som är reglerade genom att det i svensk lag är definierat vad som krävs för att få 

arbeta inom just detta yrke. Idag finns det 21 reglerade yrken inom området hälso- och sjukvård 

vilka kräver en yrkesexamen och legitimation (UHR, 2018). I juni 2018 blev det klart att den 

gruppen ska utökas till 22 då Sveriges riksdag fattade beslut om att instifta en ny yrkestitel: Hälso- 

och sjukvårdskurator (Regeringskansliet, 2018b). I samband med detta införs på universitet och 

högskolor en hälso- och sjukvårdsexamen som med socionomexamen kommer omfatta 210+60 

högskolepoäng (hp). Helene Hallmark Knutsson, minister för högre utbildning formulerade:  

Kuratorer är en viktig yrkesgrupp i arbetet mot psykisk ohälsa. I dag finns ingen enhetlig 

utbildningsväg till kurator. En hälso- och sjukvårdskuratorsexamen kommer att ge de 

blivande kuratorerna en stadig akademisk bas att luta sig mot och bidrar till en mer 

nationellt likvärdig kompetens bland kuratorer (Regeringskansliet, 2018b). 
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I oktober 2019 ska Universitetskanslersämbetet (UKÄ) lämna besked om vilka lärosäten som fått 

examensrätt för hälso- och sjukvårdskuratorsexamen (SSR, 2019). I dagsläget (september 2019) 

har bl.a. Göteborgs och Lunds universitet ansökt och fler lärosäten avser att söka. Den första kullen 

studenter kan tidigast börja specialistutbildningen hösten 2020 (UKÄ, 2019). Under en 

övergångsperiod fram till juli 2024 ska socionomer eller de med likvärdig utbildning kunna få 

legitimation om de varit yrkesverksamma som kurator minst fem år, alternativt två år med master 

eller annan relevant vidareutbildning (SKL, 2019). Övergångsregler är möjliga att tillämpa i fem 

år. Titeln Hälso- och sjukvårdskurator kommer vara skyddad, vilket innebär att bara den som 

innehar den specifika examen får använda titeln. Skolkuratorer omfattas inte av ovanstående 

införande. SKL tydliggör angående skolkuratorerna på sin hemsida att ”skolkuratorns uppdrag i 

elevhälsan regleras i skollagen och ska inte likställas med hälso- och sjukvård. Kontakterna med 

elever ska inte heller journalföras enligt patientdatalagen.” (SKL, 2019/Kuratorer i elevhälsan 

berörs inte av lagändringen)  

 

2.3 Yrkesutbildningens omfattning och behörighetskrav 

Universitetskanslersämbetet fick 2016 i uppdrag att föreslå hur en yrkesbeskrivning för kuratorer 

inom hälso- och sjukvården, dess omfattning och examensbeteckning ska utformas (UKÄ, 2017). 

Därutöver ingick att lämna förslag till examina motsvarande socionomexamen då 

behörighetskravet till den nya examen ska vara socionomexamen eller motsvarande. Som underlag 

låg Socialstyrelsens utredning och rapport från 2014 i vilken påbyggnaden föreslogs vara 30 hp. 

UKÄ är överens med Socialstyrelsen om att teori, praktik och professionsspecifika kunskaper ska 

integreras i den nya utbildningen, men gjorde en sammanfattande bedömning att utbildningen ska 

vara en specialistutbildning med krav på ett självständigt arbete samt verksamhetsförlagd 

praktikperiod och ha en relativt stor omfattning utifrån ett långsiktigt hållbart högskolesystem, och 

därför bör omfatta 60 hp. Kravet för att antas till utbildningen ska vara avlagd socionomexamen 

eller motsvarande examen på grundnivå, men UKÄ gjorde dock bedömningen att ingen annan 

yrkesexamen motsvarar socionomexamen (ibid). Utbildningen kan ge kuratorn en bra bas för att 

fortsätta att studera och bidra till vetenskaplig kunskap till fältet. Studenter ska efter utbildningen:  

- Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen.  
 

- Visa fördjupad kunskap om och förståelse för hur sociala och psykosociala faktorer samspelar med 

hälsa och ohälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå.  
 

- Visa kunskap om och förståelse för hur hälsa och ohälsa kan påverka individer och närstående.   
 

- Visa kunskap om och förståelse för sorg, kriser, förluster och trauman (Socionomen, 2019).  
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2.4 Grund för legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer- fyra kriterier.  

I Socialstyrelsens uppdrag från regeringen att utreda om behov finns att införa legitimation utgick 

man från de fyra aspekterna patientsäkerheten, yrkesrollens innehåll, utbildningens innehåll och 

nivå samt internationella förhållanden. Resultatet av arbetet har redovisats till regeringen i 

rapporten ”Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård” (Socialstyrelsen, 2014). 

Socialstyrelsen bedömer att de principer som ligger till grund för vilka yrkesgrupper som ska vara 

reglerade är väl etablerade och ändamålsenliga. Nedanstående beskrivningar är förkortade 

versioner hämtade ur nämnd utredning samt ur propositioner. Beskrivningen nedan utgör de av 

Socialstyrelsen och regeringen beskrivna behovet till att legitimationen över huvud taget kommit 

på fråga. Aspekterna utgör även grund till intervjuerna i studien. Generellt gäller att legitimation 

ska föranledas av en utbildning som är kvalificerad, väl definierad och leda till ett särskilt yrke. 

  

1) Patientsäkerheten 

Detta är det första och främsta kriteriet och genomsyrar alla nedanstående aspekter (prop. 

1997/98:109, prop. 2012/13:175). Ett direkt patientansvar för utredning, underlag och utlåtanden 

samt rätten till remittering för stöd och behandling kopplas till legitimationen (Socialstyrelsen, 

2014). Kuratorns arbete säkrar att patientens hela situation belyses och att sociala faktorer som 

kan ha avgörande betydelse för diagnos och behandling beaktas. Legitimationsförfarandet bidrar 

enligt Socialstyrelsens bedömning till att ge det sociala och psykosociala arbetet i hälso- och 

sjukvården större tyngd och att man inte medikaliserar sociala problem. Legitimationen medför 

att även den privata hälso- och sjukvården kommer att omfattas av journalföringsplikt enligt 

patientdatalagen (2008:355).  

 

Det sociala arbetet organiseras utifrån centrala styrdokument med gemensam terminologi av 

begrepp och juridik vilket medför säker vård utifrån hållbara och kontrollerbara rutiner och 

dokumentation (Socialstyrelsen (2014; 2019). Vårdåtgärder ska klassificeras och registreras enligt 

systemet Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) för att kunna jämföras inom landet. Samtliga 

åtgärder ska kodas för att tydliggöra kuratorns arbete. När diagnoserna kopplas till en 

åtgärdskod/behandlingsinsats tydliggörs kuratorernas arbete. Ett viktigt moment i 

kvalitetssäkringen gällande patientsäkerhet är att synliggöra särskilda riskområden så att 

förebyggande åtgärder kan vidtas. Enligt Socialstyrelsen (2014) är två av de fem mest 

framträdande risksituationerna vid remisshantering och vid bristande kommunikation mellan 

patient, personal och annan vårdgivare.  
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2) Yrkesrollens innehåll 

En annan aspekt som påverkar huruvida en yrkeslegitimation är relevant är yrkesrollens innehåll. 

Den bör enligt Socialstyrelsen (2014) ha en viss bredd och innefatta ett visst mått av 

självständighet.  Yrkesutövaren bör också ha ett direkt patientansvar och ha arbetsuppgifter som 

att ställa diagnos och besluta om olika former av behandling. Vidare bör beaktas hur riskfyllt 

yrkesutövandet kan vara för den enskilde patienten, det vill säga hur stor risknivån vid 

felbehandling är. Vid bedömning ska hänsyn tas till om rollen innefattar egen förskrivnings-, 

remiss- och intygsrätt.  

 

3) Utbildningens innehåll och nivå 

Beträffande utbildningen bör den för att uppnå de uppställda kraven för yrkeslegitimation, vara väl 

definierad, kvalificerad och leda till ett särskilt yrke, menar beslutsfattarna (Socialstyrelsen, 2014). 

Det ska bli tydligare för patienterna vilken utbildning kuratorn har vilket kan leda till att patienterna 

får större tilltro till hälso- och sjukvårdskuratorernas kompetens och deras förmåga att ge 

evidensbaserad vård, som i sin tur kan medföra att patienter reagerar bättre på den behandling som 

de får. Utbildningens vetenskapliga förankring betonas också.  

 

4) Internationella förhållanden 

Socialstyrelsen (2014) skriver att bland annat de EU-regler som Sverige åtagit sig att tillämpa om 

ett gemensamt erkännande av kompetensbevis för verksamhet inom hälso- och sjukvården och om 

en gemensam arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal kan bidra till samarbete, 

karriärmöjligheter och underlätta arbetssituationen mellan medlemsstaterna.  

 

2.5 Kritik mot legitimation bland remissinstanser 
 

Frågan om legitimation hade innan beslut togs av regeringen skickats på remiss till ett antal 

instanser (Regeringskansliet, 2018a). I propositionen som överlämnats för beslut och lagstiftning 

i februari 2018 framgår invändningar och kommentarer angående legitimationen 

(Prop.2017/18:138). Av dessa var ”en övervägande majoritet” i huvudsak positiva, eller hade inget 

att invända mot förslaget. Dessa var bland annat Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd, Universitets- och högskolerådet samt landsting, kommuner och lärosäten. 

Därutöver har ytterligare ett antal professionsföreträdare och organisationer inkommit med 

synpunkter, däribland SSR, Sveriges kuratorsförening, Sveriges läkarförbund och Nationell 

samverkan för psykisk hälsa. Nedan visas ett urval av dessa invändningar utifrån nämnd 

proposition. Fem instanser ställde sig negativa till, eller avstyrkte legitimationsförslaget utifrån 
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främst kompetensförsörjnings-, säkerhets- och gränsdragningsaspekter. Den nya utbildningens 

längd och/eller kravet att studera ytterligare ett år och socionomers goda arbetsmarknad anges som 

skäl vilka instanserna menar kan leda till att färre kommer vilja utbilda sig till yrket. Ytterligare 

kritiker menade att legitimation utöver examen inte nödvändigtvis leder till ökad patientsäkerhet, 

snarare bör utbildningen i sig vara garant för den kompetens som krävs. Frågan om gränsdragning 

har kritiserats ur flera perspektiv, varav ett är att det behövs klargörande för huruvida skolkuratorer 

inom elevhälsan ska räknas som hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas av tillsynsansvar. 

Avseende aspekten kring sammanhållning inom yrkeskåren i motsats till splittring lyfts det fram 

att särskiljande av yrkestitel och kompetenskrav för kuratorer inom vissa verksamheter från 

kuratorer i andra enheter inte bidrar till den pågående (positiva) utveckling mot närmare och 

öppnare samarbete mellan olika verksamheter och ansvariga huvudmän. Slutligen saknade en 

instans en så kallad inremarknadstest kring huruvida det finns en mindre restriktiv åtgärd än krav 

på legitimation varav frågan om proportionalitet föreslogs att vidare diskuteras (ibid).  

 

Motioner om legitimation för yrkesgrupper bland socionomer   

Även andra yrkesgrupper inom socionomgruppen har stått föremål för diskussion om införande 

av legitimation och i Riksdagen (2019) har ett flertal motioner lagts fram av partier från både 

vänster och höger. Behörighetsutredningar har dock ett flertal gånger kommit fram till att 

socionomer som enhetlig grupp inte ska legitimeras (SOU 2010:65). I tidningen Socionomen 

skriver chefredaktören Engelmark (2017) om elevers olika tillgång till kvalificerat psykosocialt 

stöd i svenska skolor och om bristen på kuratorer. Engelmark menar att samhällsutvecklingen och 

skolsituationen idag kräver inte bara fler skolkuratorer på plats i skolan – de måste också, som 

sjukhuskuratorer kunna komma att bli legitimerade. Svenska Downföreningen menar att det 

behövs en kvalitetssäkring av LSS-handläggningen och föreslår legitimation (Magnusson 

Hallberg, 2018). En snabb sökning ger bl.a. följande axplock av motioner:   

- Legitimation för socialsekreterare inom myndighetsutövning gällande barn och unga. 

Motionär från MP. (2017/18:2649) 

- Legitimation för socionomer. Motionär från S. (2017/18:770) 

- Legitimation för socialsekreterare. Motionär från M. (2013/14: So648) 

  

 

 

http://www.svenskadownforeningen.se/#/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/legitimation-for-socialsekreterare-inom_H602323
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3. KUNSKAPSLÄGE 

Från att ha redogjort för sammanhanget kring legitimationen övergår studien till att beskriva något 

kring de aktörer som lagt den grunden till det sociala arbetet i Sverige och kuratorernas 

professionalisering samt de strategier som brukats i denna process. Därefter följer ett par 

internationella jämförelser med andra länders hantering av det sociala arbetet i medicinsk kontext 

samt beskrivs en studie med liknande tema som denna studie om kuratorer men vilken istället 

handlar om införande av legitimation för lärare.  

 

3.1 Aktörer och strategier kopplade till kuratorns professionalisering 

Olsson (1999) beskriver i sin avhandling det sociala arbetets bakgrund och sjukhuskuratorsyrkets 

tillblivelse och professionalisering i Sverige ur ett historiskt perspektiv för tidsperioden 1914-

1999. Det sociala arbetet som kan följas från 1800-talets slut präglades initialt av filantropiskt 

hjälparbete och av engagerade så kallade ”sociala arbetare” för att stötta utsatta och 

hjälpbehövande. Socialt arbete engagerade allt fler människor i spåren av fattigdom och social 

misär i samhället. I vården upptäckte man att goda sociala förutsättningar underlättade vid 

utskrivning av patienter vilka med bättre förutsättningar kunde lämna sjukhuset tidigare. Olsson 

beskriver hur sjukvården 1914 lät instifta en social expert på sociala problem, en kurator som fick 

arbeta med behövande patienters sociala situation och tillvarata deras intressen, ofta som förordnad 

förmyndare. Hon kom att medverka vid klienternas rehabilitering och ordnade lämplig eftervård. 

Samtidigt som hon ordnade med de praktiska sysslorna gav hon råd och stöd till patientens 

anhöriga. Trots bredden och komplexiteten i det sociala arbetet saknade hon specialiserad 

utbildning inom området, till skillnad mot de omgivande professionerna i sjukhusvärlden.  

 

Historiskt har sjukhuskuratorns position och arbetssituation växlat skriver Olsson (1999). Från 

början var hon den sociala experten med stort handlingsutrymme, kontaktnät och status. Men i takt 

med ekonomisk tillväxt och samhälleliga omstruktureringar ändrades arbetsinnehållet och 

sjukhuskuratorns position i förhållande till omgivande professioner kom att skifta. Arbetsuppgifter 

tillkom och andra rationaliserades bort till andra yrkesgrupper och myndigheter. På vissa håll 

avskaffades kuratorernas egen organisation men samtidigt var de integrerade i sjukvården och 

växte stadigt i antal. Olsson (1999) beskriver att mellan 1950-1980 talet genomgick sjukvården 

flera förändringar. Bland annat kom förutom kuratorer bl. a. psykologer, arbetsterapeuter och 

sjukhuspräster att fungera som länkar mellan kropps- och sinnessjukvården. Runt 1970 

tydliggjordes kuratorns roll som länk mellan patient, sjukvård och samhället. Ansvaret för 

rutinuppgifter kring patienterna ute på avdelningarna kvarstod hos vårdpersonalen. Innan de andra 
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professionerna började anställas i sjukhusvärlden på 1950-talet var kuratorsgruppen stark, men i 

och med de omgivande professionernas högre löner och stärkta behörigheter samt att psykologer 

fick legitimation på 1970-talet försvagades sjukhuskuratorernas ställning. Olsson (1999) menar att 

avsaknaden av behörighetskrav resulterade i att kuratorn kunde ersättas av vilken annan person 

som helst under förutsättning att denne kunde utföra det arbete som krävs. Olsson målar upp en 

ganska dyster bild av sjukhuskuratorns utveckling. Trots en med tiden ofta gedigen utbildning med 

påbyggnadskurser så blev kuratorernas position försvagad i förhållande till hur det varit tidigare 

och i förhållande till omgivande professioner.  

 

Det sociala arbetets utveckling i Sverige och USA i relation till politiska och ekonomiska 

tidsskeden från slutet av 1800-talet till idag beskrivs även av Pettersson (2009). Hon skildrar 

förutom likheter och skillnader mellan länderna också det sociala arbetets inbyggda motsättningar 

och svårigheter att uppnå en klar yrkesidentitet, samt dess strävan efter professionalisering. 

Pettersson beskriver som Olsson (1999) att socialt arbete i tidigt skede var självklart och 

väldefinierat men att det sociala arbetets utveckling har präglats av ständiga anpassningar till 

ekonomiska, ideologiska och politiska förhållanden i samhället. Olika omständigheter har, enligt 

Pettersson påverkat sammanhållningen och motverkat yrkesgruppens strävan att stärka den egna 

identiteten och det professionella erkännandet.  

I Wingfors (2004) avhandling är det övergripande syftet att analysera och förklara hur 

socionomprofessionen agerat för att stärka sina samhälleliga positioner, vilka strategier den haft 

för att uppnå legal auktoritet samt vilka motiven bakom dessa strategier varit. Avhandlingens 

empiriska fokus är SSR:s agerande för socionomer att få formell legitimitet i form av statligt 

sanktionerade legitimationer samt självadministrerade auktorisationer, med fokus på åren 1958–

2000. SSR bildades 1958 ur ett missnöje bland socialarbetare beträffande deras yrkes- och 

löneutveckling, och för att ena socionomer som varit splittrade i flera förbund, beskriver Wingfors. 

Socionomerna ville tillhöra ett fackligt förbund som på allvar skulle driva deras krav, varav 

lönekrav var ett.  

Wingfors (2004) redogör för hur SSR från dess start haft frågan om legitimation för sina 

socionommedlemmar på sitt bord. Ett flertal ansträngningar har sedan dess gjorts för att få till 

stånd denna strävan men utan resultat (Olsson, 1999; Wingfors, 2004). Enligt Wingfors finns det 

fler förklaringar till detta och menar att SSR i sin ansökan pläderat för legitimation för hela 

socionomgruppen men de konkreta och bärande argumenten som framfördes gällde främst 

enskilda kuratorers yrkesinnehåll inom hälso- och sjukvården. Förbundet förmådde alltså att endast 
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hävda tydliga anspråk såsom gränsdragning och specialisering för delar av socionomgruppen, 

vilket inte svarade mot Socialstyrelsens uppställda krav om tydlighet gällande gruppen. Ytterligare 

en ansträngning gjordes av SSR vilket inte heller lyckades, och då det var ett faktum instiftade de 

istället år 1998 en egen administrerad auktorisation för sina socionomer som ett alternativ till den 

statliga legitimationen man inte lyckats få gehör för. Detta skedde genom SSR:s egen nämnd, 

Nämnden för Socionomauktorisation (socionomauktorisation, 2018). Kravet var (och är) 

socionomexamen, tre års yrkesverksamhet, dokumenterad extern handledning samt intyg om 

lämplighet med god kunskap om den sökandes yrkesutövning. Det visade sig sedermera att 

intresset för auktorisation bland socionommedlemmarna varit långt mindre än vad förbundet 

förväntat sig (Wingfors, 2004). Kraven är höga och hos arbetsgivare ställs inga krav på 

auktorisation. År 1980 beslutade dåvarande regering om en allmän översyn om behörighet inom 

hälso- och sjukvårdsområdet varpå frågan om legitimation än en gång kom igång inom SSR. Precis 

inför 2000-talet påbörjades den sista ansträngningen att få till stånd legitimation och i denna 

frångick SSR att ansöka för hela socionomgruppen utan begränsade ansökningen och inriktade sig 

på kuratorer inom hälso- och sjukvården. I juni 2018 togs beslut om införande av legitimation för 

nyss nämnd grupp (Regeringskansliet, 2018b).   

 

3.2 Socialt arbete i medicinsk kontext 

I avhandlingen To Blend in or Stånd out? undersöker och jämför Sjöström (2013) hur 

sjukhuskuratorer i Sverige och Tyskland hanterar professionellt gränsarbete i relation till 

omgivande professioner internt (inom den professionella gruppen) och externt (gentemot staten 

och offentliga förvaltningar). Studiens syfte är att analysera vilka strategier två yrkesorganisationer 

använder i professionaliseringen av yrkesgruppen och i etablerandet och upprätthållandet av en 

professionell jurisdiktion, d.v.s. rätten att gentemot andra yrkesgrupper utföra och ha kontroll över 

vissa arbetsuppgifter. Bland annat Abbott (1988) har framhållit att yrkesgruppers jurisdiktion 

förändras över tid och att de formas i relation och konkurrens till andra professioner och 

yrkesgrupper. Valet att studera just sjukhuskuratorer ser Sjöström (2013) som intressant utifrån att 

gruppen är specialiserad och utför sina arbetsuppgifter i en kontext där de statusmässigt och 

antalsmässigt är underordnade andra sjukvårdsprofessioner. Resultatet visar framträdande 

skillnader, enligt författaren i form av medlemmars stöd att hävda anspråk på professionell 

jurisdiktion och hur relationen till det sociala arbetets kunskapsbas och fackliga organisationer ser 

ut. Sjöströms slutsats är att sjukhuskuratorer i Sverige har en som hon betecknar så kallad mimetisk 

(”härmande”) strategi, vilken i praktiken går ut på att smälta in i moderorganisationen, i detta fall 

den medicinska sjukhusvärlden. De ansluter sig till vårdkontexten när det gäller kunskapsbas, 
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akademisk disciplin och professionell identitet. De tyska kuratorerna däremot använder en strategi 

vilken innebär att de istället försöker urskilja den egna gruppen så mycket som möjligt från 

sjukhuskontexten. De hävdar snarare närheten och tillhörigheten till det sociala arbetet, dess 

yrkesidentitet och akademiska bas samt fackliga organisation.  

 

En brittisk professor med lång erfarenhet av socialt arbete pläderar i en artikel för ett villkorat 

samarbete mellan de sociala och medicinska professionerna (Bywaters, 1986). Han menar att 

betoningen dittills historiskt handlat om vikten av att socialt arbete ska verka för det medicinska. 

Det finns enligt honom en för allmänheten osynlig konflikt mellan det dominerande medicinska 

fältet och det sociala arbetet. Bywaters (1986) beskriver hur läkarna sedan de första kuratorerna 

trädde in i sjukhusvärlden under 1800-talets slut hållit i taktpinnen och kontrollerat vad kuratorerna 

skulle göra, och hur. Även om kuratorerna (tillika oftast kvinnor) genom olika strategier stärkte 

sina positioner i hälso- och sjukvården pågick det en konstant konflikt och ambivalens mellan vad 

de uppfattade att deras arbetsuppgifter innebar, och vad de i realiteteten blev tillsagda att göra. I 

artikeln för Bywaters fram att socialt arbete inom hälso- och sjukvård måste vila på ett antal 

principer som arbetsmodell för att inte domineras av det medicinska. Därefter kan en förhandling 

och samarbete ta form och samarbetet ska vara villkorat. Bywaters (1986) uttrycker att han drivs 

av förvissningen om att socialt arbete ska återfå sitt värde och insikt i vad det kan tillföra 

verksamheter och människor.  

 

3.3 En professionsteoretisk studie om införande av yrkeslegitimation för lärare 

Franssons studie från 2012 har en problematiserande ansats kring införandet av yrkeslegitimation 

för lärare, där förs ett resonemang kring det paket av förändringar ett legitimationsinförande skulle 

kunna komma att innebära för lärarna. Franssons (2012) studie har flera likheter med 

undersökningen som görs i föreliggande uppsats om kuratorer och kommande införande av 

legitimation för gruppen. Fransson kallar införandet och de processer som följer med denna 

legitimation ”reformen” och undersöker dess betydelse i termer av professionalisering, 

positionering och statusförskjutning. Han tar resonemanget ännu ett steg och förklarar att studien 

belyser processer och samspel mellan utbildningssystemens mikro- och makronivåer, i det som 

kallas dilemmatic space. Detta teoretiska perspektiv, förklarar Fransson, understödjer analyser 

gällande positioneringar och dynanamiken mellan olika aktörer och nivåer inom ett system. Det 

centrala i perspektivet är relationer mellan stat, yrkesgrupp/profession och klienter/allmänhet såväl 

som autonomi, positioner, makt, legitimitet och status. Författaren är tydlig med att studien är just 

problematiserande, eftersom det vid tiden för studien var okänt vad reformen och legitimeringen i 
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praktiken skulle komma att betyda för läraryrket i slutändan, och hur det skulle uppfattas, förstås, 

positioneras och värderas av omgivningen.  

 

Vägen till yrkeslegitimation för lärarna har gått via lärarnas två fackförbund Lärarförbundet och 

Lärarnas Riksförbund vilka har haft centrala roller i professionaliseringsanspråken och vars syfte 

varit att stärka lärarkåren och stänga ute obehöriga lärare (Fransson, 2012). Utöver förbunden har 

även staten haft en given plats när det kommer till att kontrollera och besluta om 

lämplighetsbedömning, kompetenskrav och vad som ska gälla för legitimationen. Fransson menar 

i studien att yrkeslegitimation närmast är ett klassiskt exempel på ett sätt för yrkesgrupper att hävda 

exklusivt tillträde till ett yrkesområde och en avgränsning till vem som får, och inte får inträde till 

ett visst yrkesområde. Reformen innebär att personer utan behörighet kommer möta svårigheter 

att få möjlighet att få tjänster som lärare (Lärarförbundet, 2015).  

 

Fransson (2012) undersökte vidare huruvida införandet av legitimation skulle kunna innebära en 

professionalisering eller en deprofessionalisering av läraryrket, eller både och. Han kom fram till 

att legitimation bl.a. kan innebära en hierarkisering inom lärarkåren eftersom vissa lärargrupper 

kan bli lektorer, medan andra (då studien gjordes) inte omfattades alls av legitimation. Att 

självständigt få sätta betyg kan enligt Fransson ses som ett led i yrkesprofessionalisering. Fransson 

menar att lämplighetsprövningen som kontrolleras av rektor innebär en ökad kontroll av lärarna 

och är därmed deprofessionaliserande. Fransson belyser också organisationsprofessionalism 

kontra yrkesprofessionalism där det förra anknyter till standardisering och kontroll uppifrån och 

menar att det professionella kan sägas vara i att förstå just själva standardiseringen och 

kontrollsystemen. Yrkesprofessionalism handlar om yrkesutövarens handlingsutrymme och 

autonomi att självständigt kunna agera utifrån mål, normer, sociala relationer, etiska koder, 

pedagogiska beslut, värderingar med mera i den komplexa verkligheten det innebär för 

yrkesverksamma i människobehandlande organisationer (Svensson, Johansson & Laanemets, 

2017). Fransson (2012) menar att de professionella måste förhålla sig till båda organisations- och 

yrkesprofessionalism utifrån lojalitet gentemot arbetsgivare och den professionella yrkesrollen.  
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4. TEORI 

Professionsteori utgör teoretisk referensram i föreliggande studie. Med professionsteori avses 

teorier om profession, professionskriterier och professionalisering. Dessa hjälper till att förstå en 

professions beståndsdelar och bidra till förståelse för hur en profession utformas, utvecklas och 

förändras över tid samt legitimeras av sin omgivning. Därutöver kommer även stängningsteori att 

användas för att beskriva den inkluderings- eller uteslutningsprocess legitimationsinförande kan 

bidra till samt begreppet deprofessionalisering som beskriver den motsatta processen mot 

professionalisering, d.v.s. en utarmning av en profession.  

 

4.1 Professionsbegreppet och professionskriterier  

Innebörden i begreppet profession har i samklang med historien förändrats och står i ständig 

rörelse i och med att samhället utvecklas och nya professioner har tillkommit och tillkommer 

(Brante, 2016). En enkel innebörd enligt Brante är att moderna professioner är yrken vars praktik 

vilar på vetenskaplig kunskap. Flera författare tar upp det faktum att själva begreppet profession 

är svårdefinierat och att en klar och tydlig definition saknas (Brante, 2016: Johansson, Dellgran & 

Höjer, 2005; Wingfors, 2004). I litteraturen ges ett flertal kriterier för en profession. Nedan är ett 

urval utifrån vad Brante (2009) valt att presentera, och de kriterier han med hänvisning till flera 

teoretiker tar upp, vilka även utvecklats vidare av många efterföljare.  

 

- färdigheter baserat på teoretisk kunskap 

- utbildning och träning i dessa färdigheter   

- professionellas kompetens garanteras genom examina 

- handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 

- med en yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna 

- förtroende hos omgivningen och inom kåren för de professionella utövarna 

- medlemmarna har känslan av en yrkesidentitet och delar gemensamma värderingar  

- inom professionens yrkesfält finns ett ”gemensamt yrkesspråk“ 

 

Brante (2016) applicerar ett kontextuellt perspektiv på ovan nämnda kriterier. Han menar att de 

flesta definitioner utgår från att universitetsutbildningen är grunden för en profession. Detta har 

dock förändrats förklarar han, i och med att professioner varken numera (eller även tidigare) 

nödvändigtvis kräver formell universitetsutbildning eller med nödvändighet behöver vara 

akademisk. Brante (2016) menar därför att denna aspekt inte ska betonas alltför starkt. Det samma 

gäller professionernas autonomi vilka varierar i förhållande till externa intressen, styrningsformer 
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och makthavare. Ytterligare menar han att status och prestige avseende kunskap är kulturellt och 

tidsmässigt betingat och handlar om substantiella frågor och är därmed tillfälliga. Frågor om makt 

och kompetenser kan ha olika innebörder under olika perioder vilket påverkar statusordning mellan 

professioner. När det kommer till organisation menar Brante att detta inte kan användas som 

nödvändigt kriterium av skälet att detta visar sig variera mycket genom historien och mellan 

kontinenter.  

 

Även Wingfors (2004) formulerar att professionsbegreppet är relationellt, det agerar i förhållande 

till stat, marknad, klienter och andra yrkesgrupper inom fältet i syfte att befästa och upprätthålla 

en professionell position. Hon framhåller att det generellt å ena sidan funnits en homogenitetstanke 

om att professioner är enhetliga grupper med gemensamma karaktärsdrag, men att det å andra 

sidan finns kritik mot detta synsätt som menar att till exempel socionomprofessionen snarare är 

ytterst heterogen ur perspektivet att en socionomexamen leder till en mängd olika yrken där just 

kurator är ett av dem. Wingfors beskriver hur studier av ”professionella projekt” framför allt 

inbegriper kollektiva yrkesgruppers strävan efter makt, status och kontroll av det egna yrkets 

verksamhet. 

Kullberg (2011) diskuterar i sin avhandling om socionomkarriärer, huruvida socionom är en 

profession, eller rent av ett professionellt fält. Liksom i Wingfors´ avhandling ställs frågor om 

socionomprofessionen kan ses som en sammanhållen profession kontra en splittrad. Kullberg 

hänvisar till Bergmark och Lundström (2008) som utifrån den ökande specialiseringen inom socialt 

arbete ser detta som en utmaning för professionen. De är tveksamma till att det finns en gemensam 

kärna som kan hålla samman det sociala arbetsfältet. Kullberg (2011) skriver utifrån 

legitimationsfrågan att om bara vissa socionomer, t.ex. kuratorer inom hälso- och sjukvården, 

legitimeras kommer följden bli en ökad stratifiering av socionomernas arbetsfält. Skälet anser hon 

vara att en legitimation skulle ge dessa kuratorer en högre professionaliseringsgrad och högre 

status.  

 

Professionsgenerationer 

Uppkomsten och professionstyper delas emellanåt in i tre “sociala generationer”, i klassiska, semi-

/välfärdsprofessioner och preprofessioner (Brante, 2009, 2016; Wingfors, 2004). Brante (2016) 

förklarar generation som att individer och professioner vuxit upp och socialiserats under liknande 

villkor och har gemensamma kollektiva erfarenheter även om det också finns åtskiljande faktorer, 

exempelvis klass, kön och status. Till de klassiska professionerna räknas bland annat läkare, 

forskare och jurister. Socialt sett har de åtnjutit hög status, prestige och inkomst, vilket genererats 
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ur högt vetenskapligt och kulturellt kapital och har ofta sin organisatoriska bakgrund under 1800-

talet men även längre bak i tiden. Välfärdsstatens uppbyggnad å sin sida gav upphov till en mängd 

nya professioner, därav namnet nya professioner eller välfärdsprofessioner. Socionom, lärare och 

sjuksköterska är några exempel vilka ofta är mindre självständiga i förhållande till politik och 

andra professioner och är betydligt mer styrda, de är fler än de klassiska professionerna, omfattar 

fler kvinnor än män och är inte lika specialiserade. Brante beskriver vidare att välfärdsprofessioner 

i litteraturen även har kommit att benämnas semiprofession vilket myntades för att beteckna 

yrkesgrupper som (ännu) inte fullt ut lyckats etablera en egen kunskapsbas och monopol på sina 

arbetsuppgifter. Kuratorsyrket kan utifrån beskrivningen anses vara en typisk semi- 

välfärdsprofession. Utöver ovanstående beskrivningar finns så kallade preprofessioner, en tredje 

generation vilka däremot inte har koppling till välfärdsbygget. De utgörs av en mängd “nya” yrken 

och kommer ur privata initiativ och är knutna till marknadslösningar, emellanåt med vinstintresse, 

snarare än som välfärdsprofessionerna, att ge service för det allmännas bästa (Brante, 2009).  Till 

preprofessionerna hör exempelvis socialpedagoger och fritidsledare.   

 

Professionalisering och det professionella projektet 

Ytterligare en aspekt av begreppet profession är professionalisering. Professionalisering kan ses 

som ett resultat av komplexa processer och drivkrafter som utspelar sig i olika miljöer i samhället 

bland yrkesgrupper och enskilda yrkesutövare (Meeuwisse et al., 2016).  Det kan ske på individuell 

nivå i form av enskilda individers tillskansning av teoretisk och praktisk kunskap och förmågan 

att använda dessa effektivt, ökad autonomi och handlingsutrymme. På kollektiv nivå i form av hur 

en yrkesgrupp utvecklas, organiseras och får ökad makt i relation till andra yrkesgrupper samt 

organisationer och staten (Dellgran & Höjer, 2005; Svensson, Jonsson & Laanemets, 2017).  

 

Professionalisering kan vara framdriven uppifrån av statsmakter utifrån politiska ambitioner och 

reformer, och inifrån via fackförbund och andra organisationer. Det senare benämns emellanåt det 

professionella projektet vilket innefattar de strategier en yrkesgrupp använder för att påverka sina 

relationer och omgivningar i form av staten, organisationer och allmänheten. Skälet kan vara att 

uppnå legitimitet, anseende, yrkesmonopol och förtroende, men också autonomi och kontroll över 

yrkesutbildning (Meeuwisse et al., 2016). I dessa sammanhang har professionella organisationer, 

som t.ex. SSR och Vision centrala roller. Deras arbete drivs för den egna gruppen men också 

genom ansträngningar på övergripande nivå genom utredningar och samtal m.m. med staten.  
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4.3 Deprofessionalisering  

Å ena sidan visar utvecklingen på en ökning av det sociala arbetets status och professionalisering, 

i form av bland annat specialisering och växande forskningsanknytning. Som nämnts tidigare har 

ett ansenligt antal personer doktorerat, professorstjänster tillsatts och produktion av litteratur 

kopplat till socialt arbete likaså. Men i motsats till professionalisering diskuteras de 

utvecklingstendenser som pekar mot en deprofessionalisering av socionomyrket (Dellgran & 

Höjer, 2005; Swärd & Edebalk, 2017). Detta delvis som en konsekvens härledd ur nya 

organisatoriska förutsättningar, så kallat New Public Management (NPM). Författarna menar att 

NPM drabbat i stort sett alla människobehandlande professioner och särskilt de som arbetar inom 

den kommunala socialtjänsten. NPM innebär i korta ordalag att verksamhet styrs och kontrolleras 

enligt logik hämtad från näringslivet i form av privatiseringar och konkurrensutsättning. Politiska 

direktiv, målstyrning, byråkratiska regler och efterkontroller medför maktförskjutning från de 

professionella gruppernas målsättningar och kvalitetskriterier till politikers och 

förvaltningsledningars anvisningar. Ytterligare bidrar ökningen av standardiserade och 

manualbaserade dokument till en ökning av kontroll och styrning. Andra arenor drabbade av 

deprofessionalisering är de verksamheter som i ökad omfattning utförs av lägre utbildad personal 

jämfört med tidigare. Inom missbruksvården och bland skolkurator finns sådana exempel (Swärd 

& Edebalk, 2017). Och en företeelse som diskuterats i tidigare avsnitt och som följt hälso- och 

sjukvårdskuratorer sen dess uppkomst, är den så kallade medikaliseringen. Å ena sidan tenderar 

psykiatrisk och medicinsk forskning och praktik att inom vissa områden tränga undan socionomers 

kompetens. Men det visar sig också att socionomer i större utsträckning riktar blicken mot andra 

professioners kunskapsbas och tar till sig dessa, vilket enligt Swärd och Edebalk (2017) är ett 

allvarligt hot mot socionomernas autonomi, status och legitimitet.  

 

4.2 Stängningsteori 

Olika yrkesgrupper använder enligt sociologen Weber makt som en metod för att utestänga andra 

grupper och monopolisera vissa arbetsuppgifter (Brante, 2016). Weber menar att yrkesgrupper 

tvärtemot vad vissa menar, inte alltid är neutrala och altruistiska och arbetar för samhällets bästa 

utan snarare styrs av individer och olika gruppsammanslutningar för att främja sina egenintressen 

(Brante, 2009). Weber använde termen stängning för att beteckna olika gruppers monopolisering 

av möjligheter. Resonemanget har utvecklats genom att skilja på två former av stängning- 

exklusion och inkräktning. Exklusion innebär uteslutning och kontroll över utbildning och 

legitimationer nedåt i hierarkin och kan utföras på olika sätt. Den ”autensierande” görs genom 

examensbevis, diplom mm och den legalistiska görs genom lagstiftning (Wingfors, 2004). Brante 
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(2016) menar att lång utbildning och därpå följande examina och legitimationer gör att sektorer av 

arbetsmarknaden monopoliseras och stängs för obehöriga. Inkräktning riktas uppåt och utgör 

underordnade gruppers försök att utmana och ta del av den överordnade gruppens resurser. Båda 

exklusion och inkräktning kan ses som professionsstärkande åtgärder, vilka riktas åt olika håll 

(Wingfors, 2004). 

 

Inom socionomprofessionen finns ett flertal titlar med olika kompetenskrav, så kallad intern 

differentiering (Wingfors, 2004). Abbott (1988) menar att differentiering kan visa sig som 

statusskillnader, skilda karriärmönster och varierande organisationsformer. Abbott (1988) menar 

att vid studier av differentiering kan aspekter som separerar en professions medlemmar klargöras.  

Den ökande specialiseringen på arbetsmarknaden riskerar enligt Wingfors (2004) och Kullberg 

(2011) att skapa intern differentiering vilken i sin tur kan komma att påverka professioner 

kollektivt. Skydd mot inkräktning mot det egna professionella yrkesområdet och dessa 

arbetsuppgifter kan vara i form av legitimation, auktorisation, licens, titel eller olika examina 

(Wingfors, 2004). Enligt Wingfors visar erfarenheten att lagligt skydd är det mest stärkande 

skyddet. Wingfors skriver;  

 

Om syftet är att stärka sina professionella anspråk och erhålla fördjupad legitimitet mot 

det omgivande samhället framstår därför det av staten i lag utfärdad jurisdiktion i form 

av en legitimation som den yttersta symbolen och det främsta beviset på ett erkännande 

av avgränsade kompetensområden. (Wingfors, 2004:58) 

 

Wingfors menar att legitimation är en stark symbol och ett led i professionellt anspråk och en 

tydlig avgränsning att utföra vissa specialiserade arbetsuppgifter. Legitimation skyddar också 

professionen och dess arbetsuppgifter mot inkräktning av andra yrkesgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

5. METOD 

Detta kapitel redogör för val av ämne och metod- och analysval samt görs en kort genomgång av 

intervju som metod och empirin. Därefter följer beskrivning av metodens tillförlitlighet och 

trovärdighet och etiska överväganden. Metodens förtjänster och brister avslutar kapitlet.   

 

5.1 Val av ämne och förförståelse 

När jag första gången läste om den kommande legitimationen var riksdagsbeslutet ännu inte taget. 

Nyfikenheten kring vad legitimation väntas leda till förde mig vidare till SSR (Sveriges 

Socionomers Riksförbund) varpå jag ringde en representant därifrån och ställde några frågor. 

Under samtalet togs beslut att skriva denna uppsats. Jag har varit intresserad av kuratorsarbete 

under många år men har inte någon personlig erfarenhet av kuratorsyrket. Backman (2016) nämner 

att det finns olika skolor kring vad som anses lämpligt när det gäller hur pass insatt författaren 

”bör” vara i ämnet för att t.ex. inte gå in med förutfattade meningar, från ”nollställd” till måttligt 

beläst. Ju mer insatt man är ju mer ökar risken för att författaren går in med förutfattade meningar 

och präglas av dessa i arbetet. Min förförståelse är ”måttlig”, för att använda ett uttryck från 

Backman.  

 

5.2 Sökprocess och empiri 

Via olika databaser och sökmotorer har sökningar gjorts för att finna relevant litteratur och 

forskning och dessa är Socindex, Pub Med, Google Schoolar, LIBRIS. Jag har utgått från både 

engelska och svenska sökord för att hitta nationell och internationell forskning om ämnet samt 

artiklar som är peer reviewed (”kollegialt granskade”). I tidigt stadium av forskningsprocessen 

stod det klart att kuratorers professionalisering har en lång historia. Av den anledningen har relativt 

stort utrymme ägnats det historiska innehållet och utgör del av empirin. Legitimation är en 

procedur som genomförs av flera aktörer och därför bygger en del av faktaunderlaget på dokument 

från myndigheter. Intervjuerna slutligen är också en betydande del av den framtagna empirin och 

utgör tillsammans med kunskapsunderlaget den gemensamma grunden.   

 

5.3 Forskningsmetod 

Kvantitativ respektive kvalitativ fakta utgår i stort sett från två olika grundvalar redan i planeringen 

av forskningen, det deduktiva och det induktiva (Olsson & Sörensson, 2008). I den deduktiva 

metoden testas hypoteser utifrån tidigare kunskap och teorier varifrån slutsatser dras medan den 

induktiva metoden grundar sig i det insamlade materialet och syftar till att utforska och beskriva 

resultaten för att sedan kunna generalisera inom en teoretisk referensram. En kombination av dessa 
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två ansatser kallas abduktion. Där sker ”en dialog” mellan det teoretiska perspektivet och 

informanters förståelse av det aktuella läget. Modellen kan användas i bland annat utrednings- och 

forskningsarbete. I denna studie har det insamlade materialet analyserats genom en växelverkan 

mellan det teoretiska underlaget och informanternas utsagor samt delvis historiskt innehåll. 

Innehållet har bearbetats och resultatet vuxit fram dynamiskt.  

 

I det som Backman (2016) kallar ”traditionell” metod som enkätundersökningar, kan frågor ställas 

hur den ”objektiva” verkligheten ser ut. Men huruvida det verkligen går att få reliabla svar beror 

på hur och vilka frågor som ställs. En enkätundersökning som t.ex. mäter informanters upplevelser 

kan inte sägas utgå från en ”objektiv” verklighet. Till skillnad mot kvantitativt angreppssätt strävar 

den kvalitativa forskaren mot att genom t.ex. intervjuer, observation eller datainsamling på annat 

sätt fånga åsikter och upplevelser och därefter tolka dem (Bryman, 2011). Kvalitativa 

undersökningar utgår ofta från frågor som ”hur” och ”varför”. På en sådan fråga följer en 

beskrivning av ett tillstånd eller uppfattning. Framträdande begrepp är här process, kontext och 

innebörd.  

 

Ahrne och Svensson (2017) skriver att forskare som använder kvalitativ data sällan har färdiga 

analysmodeller utan i större utsträckning skapar sina egna analysverktyg. Så var det även i denna 

studie och det realiserades genom att en vägg tapetserades med tankekartor och pilar som band 

ihop företeelser med begrepp och processer.     

 

Valet att göra en kvalitativ undersökning av detta ämne var givet då studien ska undersöka ett 

pågående fenomen (legitimation) i en pågående process (införande av legitimation). Backman 

(2016) beskriver att fallstudier, vilket denna uppsats kan betraktas som just handlar om att 

undersöka fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext där gränsen mellan fenomen och kontext 

inte är givna. Den kvalitativa forskningsprocessen tillåter ett stort mått av flexibilitet och dynamik 

vilket överensstämmer med denna studie. En fördel med att göra kvalitativa studier är att man inte 

måste bestämma från början hur många intervjuer man ska göra utan kan varva analyser och 

intervjuer. Undersökningen tillåts vara explorativ (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Informationssökandet har varit dynamiskt och innovativt och tagit båda stora och små kliv i olika 

riktningar.  
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5.4 Intervjuundersökning och informanter 

Ahrne och Svensson (2017) beskriver att intervjuer är en passande metod för att få tillgång till 

individers uppfattningar av deras verklighet. I denna studie har tre kuratorer intervjuats och en 

representant för vardera SSR och Vision, d.v.s. totalt har fem intervjuer gjorts. Intervjustudien 

föregicks av ett antal steg vilka ramade in studiens ”vad och hur” (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Kvale och Brinkmann beskriver sju olika steg i en intervjuundersökning och dessa återkommer 

även under avsnittet validitet. Det börjar med tematisering av vad som ska undersökas och därefter 

planering av den kunskap som efterfrågas. Intervjuerna ska planeras och intervjuguide formuleras. 

Därefter skrivs intervjun ut och analyseras med vald metod. En validering av undersökningens 

material sker härefter och slutligen ska undersökningen rapporteras i en läsbar produkt.  

 

Informanter 

Forskningsfrågan är avgörande för vilken grupp av människor som ska intervjuas, nästa steg avgör 

exakt vilka individer som ska väljas ut. Då studien ville undersöka professionalisering av kuratorer 

visade det sig vara intressant att intervjua fackförbund. Där togs det första beslutet. Därefter togs 

nästa steg vilket var att bestämma vem som skulle intervjuas. Urvalet i denna studie skedde därmed 

med så kallade tvåstegsprincipen (Ahrne & Svensson, 2017). Valet av organisationer styrdes 

utifrån studiens syfte som helhet och av målet att ta del av organisationers uppfattningar om 

införandet av legitimation.  

 

Josefine Johansson på Akademikerförbundet SSR blev kontaktad i ett tidigt stadium utifrån att 

hon är professionsstrateg på SSR och därmed förväntades ha kunskap om studiens ämne. Hon 

tackade ja och intervjun skedde en tid senare på SSR:s kontor i Stockholm.  

 

Johansson har tillsammans med SSR deltagit i processen att verka för införande av aktuell 

legitimation. Därefter kontaktades Veronica Magnusson utifrån hennes position som ordförande i 

Vision och engagerad i sakfrågor som rör kuratorers arbetsvillkor. Även hon tackade ja till att bli 

intervjuad. Av tidsbrist gjordes den intervjun via telefon. Valet att kontakta dessa två informanter 

är därmed i hög grad målstyrt (Ahrne & Svensson, 2017).  

 

Beslutet att intervjua kuratorer skedde utifrån det faktum att studien berör just deras yrkesgrupp 

och de därmed är aktuella för yrkeslegitimation. Att just dessa tre personer tillfrågades skedde 

utifrån personliga kontakter och studiens ändamål. De har alla flera års erfarenhet av att arbeta 

inom hälso- och sjukvård och har arbetat i olika organisatoriska sammanhang inom vården. Två 
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arbetar på ett storsjukhus och en på ett hospice. De tackade alla ja till deltagande. Då studien hade 

en begränsad tidsram tillämpades det som benämns bekvämlighetsurval utifrån viljan att vilja delta 

och bidra till forskningsämnet (Backman, 2016; Bryman, 2011).  

 

Genomförande av intervjuer 

Informanterna blev kontaktade över telefon där en kort presentation av studien framfördes. Därpå 

fick de en direkt förfrågan om ett frivilligt deltagande. E-postbrev skickades enligt 

överenskommelse ut till vilket ett missivbrev bifogades (bilaga 1) och samtyckesavtal (bilaga 2), 

vari forskningsetiska aspekter och principer formulerats (Ahrne & Svensson, 2017).   

 

Intervjuerna tog 30-45 minuter. Informanterna fick själva välja var mötena skulle vara. En av 

intervjuerna var kortare, ca 25 minuter och genomfördes via telefon på grund av tidsbrist och att 

det var mitt i sommaren och semestertider (Vision, Magnusson). Alla intervjuer spelades in (efter 

godkännande) vilket var ett stort stöd i det fortsatta arbetet. Intervjuerna var semistrukturerade 

vilket enligt Arne och Svensson (2017) innebär ett halvstrukturerat förfarande med utrymme att 

ställa följdfrågor. Halvstrukturerade intervjuer är ”varken ett öppet samtal eller ett slutet 

frågeformulär” (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att förarbeta och göra en intervjuguide med 

tematiserade frågor kan intervjuaren hålla fokus på samtalet.   

 

Socialstyrelsen (2014) har formulerat fyra kriterier till varför legitimation ska införas. 

Intervjufrågorna utgår bl. a. från de tre första kriterierna samt från studiens övergripande syfte. 

Till kuratorerna och representanter för fackföreningarna användes samma intervjuguide men 

frågorna tog olika vändningar utifrån informanternas skilda ställningar och svar. Informanterna 

gav alla tillåtelse att jag kunde få återkomma om så behövdes för komplettering. Det har inte gjorts.  

 

Bearbetning av intervjumaterial  

Materialet lyssnades igenom i omgångar för att synliggöra materialets innehåll. Då inte allt 

material kunde användas i studien behövde en selektering och bearbetning av materialet göras via 

innehållsanalys. Vid långa citat gjordes meningskoncentrering i form av reducering till kortare 

utsagor vilket i praktiken innebar att väsentliga innebörder plockas ut för att användas i studien 

(Olsson & Sörensson, 2008). Ett försök gjordes att transkribera via en app men resultatet blev 

oanvändbart utifrån ljudkvalitén varpå intervjuerna transkriberades på dator och skrevs ut. Teman 

som eftersöktes utifrån studiens syfte och frågeställningar ringades in. Transkribering är en 
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tidskrävande process och vissa inspelade delar som bedömdes inaktuella övergavs därför till 

förmån för fördjupning gällande andra. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet  

En undersöknings trovärdighet handlar om i vilken grad undersökningen levererar det den säger 

att den ska göra och att undersökningen gjorts på ett trovärdigt sätt, hela forskningsprocessen 

igenom (Kvale & Brinkmann, 2014). Validitet är alltså inte bara en fråga om begreppsbildning och 

vilka metoder som använts, skriver Kvale och Brinkmann, utan snarare om forskarens 

hantverksskicklighet, moraliska integritet och det de kallar ”praktisk visdom”. De beskriver vad 

kontinuerlig validering i en intervjustudie i praktiken går ut på genom de följande sju faserna, 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering. De summerar att 

tonvikten ligger på kvalitetskontroll under kunskapsproduktionens alla faser. I förkortad version 

handlar det om hur väl förankrade de teoretiska antagandena är och om härledningen till studiens 

forskningsfrågor. Därefter är planering av och metoden för intervjun väsentlig för att kunna 

generera kunskap och samtidigt minimera eventuella skadliga konsekvenser. Även de utvalda 

intervjupersonerna ska vara tillförlitliga och adekvata för studien. Utskriften och analys är 

ytterligare moment där översättning och tolkningar av materialet ska vara välgrundade och 

trovärdiga. Slutligen föreslås validering genom handledning eller grupp för diskussion om 

validiteten och avslutningsvis en bedömning av rapportens huvudresultat inklusive läsarens roll i 

denna validering. Valideringen handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om att ständigt 

kontrollera, ifrågasätta och teoretisk tolka resultaten och undersöka om stegen i 

forskningsprocessen är förnuftiga och försvarbara och om de bekräftar det som forskaren ämnar 

undersöka.   

 

I föreliggande studie handlar det om huruvida undersökningen genomförts på ett trovärdigt sätt 

och om syfte och frågeställningar blivit besvarade. Målet har varit att vara så transparent som 

möjligt för att öka trovärdigheten och inte utsätta vare sig mig som författare eller informanterna 

för obehag. Processen att producera ett trovärdigt resultat har kritiskt granskats under studiens 

gång. Citat gjorda av de två fackföreningsrepresentanterna har återkopplats, justerats och 

godkänts. Däremot har inte arbetet i sin helhet på grund av tidsbrist diskuterats med varken dessa 

två eller kuratorerna vilket hade haft ett stort värde för att uppnå ytterligare trovärdighet och i form 

av att nyansera bilden och få ytterligare värdefull berikande data (Ahrne & Svensson, 2017).  
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Reliabilitet 

Tillförlitlighet i en studie behandlas enligt Kvale och Brinkmann (2014) ofta i relation till frågan 

om ett forskningsresultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Backman 

(2016) menar att det i kvalitativa studier av naturliga skäl är betydligt svårare, om inte omöjligt att 

upprepa en studie och få exakt samma resultat. I kvantitativa studier är det dock möjligt att 

replikera utifrån det faktum att det är lättare att återskapa exakta undersökningsförhållanden. Då 

detta är en undersökning som studerar ett fenomen i förändring i realtid kan tänkas att både frågor 

och svar med stor sannolikhet ser annorlunda ut vid annan tidpunkt. Frågor och svar påverkas av 

var i processen man befinner sig, d.v.s. före förändringen, under eller efter legitimationens 

implementerande. Den som utför studien har också ett ansvar och möjlighet att påverka 

intervjusvar beroende på vilka frågor den ställer, vilka den intervjuar, hur materialet bearbetas och 

vad den slutligen väljer att presentera.  

 

5.6 Etiska överväganden 

Vetenskapliga studier förutsätter god forskningssed. För att säkerställa att så blir fallet ska följande 

fyra huvudkrav tillämpas- informationskravet, samtyckesavtalet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet innebär 

att berätta för informanten om vem som utför studien och till vilket syfte. Detta har gjorts genom 

utformandet av ett missivbrev (bilaga 1) där syftet med studien och presenterades. I brevet 

informerades deltagarna om att en medverkan är frivillig, att den kan avbrytas när som helst av 

deltagaren och att informanten kan avstå att svara på valda frågor under det att forskningsprocessen 

pågår. Genom att underteckna samtyckesavtalet har informanterna gett sina medgivanden att delta 

(bilaga 2). Informanterna har också försäkrats om att inspelat och transkriberat material förvaltas 

otillgängligt för obehöriga där valda delar återges i resultatredovisningen. Kuratorerna är anonyma 

men de fackliga personerna namnges enligt överenskommelse med dem. Innan denna studie har 

gått i slutgiltigt tryck har de fackliga representanterna fått läsa och godkänna de citat och de delar 

av arbetet som berör dem direkt eller indirekt, enligt överenskommelse med dem. Resterande citat 

är avidentifierade och går inte att knyta till informanterna. Kravet om konfidentialitet är därmed 

uppfyllt. Ljudfilerna och intervjumaterialet kommer att förstöras när uppsatsen är färdig och på det 

viset är också nyttjandekravet uppfyllt.  

 

5.7 Metoddiskussion och begränsningar  

Eftersom det undersökta fenomenet så att säga sker i realtid, men har en lång historia blev en 

presentation av kontexten (det sociala arbetets historia, professionalisering och 
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legitimationsfrågan) allt viktigare för att kunna förstå själva legitimationsfrågans betydelse för 

kuratorer idag. Kapitel tre och fyra har därför blivit relativt omfångsrika vilket kan uppfattas 

negativt.  

 

Om studiens ändamål varit att fånga ett större antal kuratorers åsikter kunde en enkätstudie ha 

genomförts. Dessa fångar dock inte personliga åsikter och funderingar och tillåter inte som den 

semistrukturerade intervjun, följdfrågor utan utgår och stannar vid färdiga frågor. Å andra sidan 

är en nackdel med en liten intervjustudie att den inte går att generalisera utan ger endast en inblick 

i det undersökta fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

De oplanerade vändningar som studien genomgått har medfört att metodvalet inte varit alltigenom 

självklart. Inhämtning av ny empiri gjorde att innehållet i uppsatsen med tiden bytte karaktär. De 

avgränsningar som har skett, mestadels p.g.a. studiens ändrade genomförande och syfte, är att två 

intervjuer som genomförts gemensamt med annan kollega inte ingår i denna studie. En annan 

avgränsning är att det fjärde legitimationskriteriet p.g.a. platsbrist inte ingår i denna studie.  
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6. RESULTAT och ANALYS 

För att besvara studiens syfte har följande tillvägagångssätt använts. Avsnitt 6.1 besvarar 

frågeställning ett och bygger på litteratur, dokument och forskning. Till avsnitt 6.2 kopplas 

intervjuerna för att svara på frågeställning två och tre. Resultaten och analyserna tar stöd i 

professionsteori och den begreppsapparat som är kopplad till professioner. 

 

6.1 Aktörer och strategier i professionaliseringen och legitimationsförfarandet 
 

6.1.1 Utbildning och statens roll 

Det sociala arbetets professionalisering kan sägas börja redan i slutet av 1800-talet på andra sidan 

Atlanten i och med organiseringen av det sociala arbetet (Olsson, 1999). Från att vara ett kall kom 

det sociala arbetet att genom en rad personers engagemang stegvis professionaliseras genom 

strukturering och utbildning. Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) var startskottet, ett 

samarbetsorgan för ett stort antal organisationer med olika sociala inriktningar. De kom att påverka 

socialpolitiken både teoretiskt och praktiskt då de var involverade på flera sociala områden (Lundin 

et.al., 2011; Swärd & Edebalk, 2017). Deras från början korta föreläsningar växte till terminslånga 

kurser. Dessa kom att resultera i etablerandet av Institutet för socialpolitik och kommunal 

utbildning och forskning. Staten övertog med tiden ansvaret för institutet och 1977 byttes namnet 

till Socialhögskolan och blev en del Stockholms universitet med egna professurer (Swärd & 

Edebalk, 2017).  

 

Akademiseringen av socialt arbete blev ett faktum och den formella kompetensen kröntes genom 

examina. Forskningsanknytning och masterprogram är numera väl etablerat och några av dessa 

professorers kunskap är bidragande litteratur i denna studie. En rad personer har bidragit teoretiskt 

och metodmässigt i utvecklingen av det sociala arbetets identitet och begreppsapparat, vilket 

dagligen implementeras i det sociala arbetets praktik. Handledning ses numera som ett 

obligatoriskt inslag för yrkesverksamma (Meeuwisse et al., 2016). Socialstyrelsen framhåller, som 

nämnts tidigare att kuratorer tagit betydande ansvar för sin egen professionsutveckling och är en 

välutbildad yrkesgrupp (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Kuratorns arbetsuppgifter har utvecklats i takt med ökad medvetenhet och i samklang med 

kommunernas och välfärdsstatens. Staten har haft en viktig roll i att tillsätta socialarbetare av typen 

kuratorer i de nya välfärdsprofessionerna. Staten har också, genom att inte godkänna flera av SSRs 

ursprungliga ansträngningar att få till stånd legitimation för socionomer, varit styrande i vad som 



 

32 

 

 

krävs för att erhålla yrkeslegitimation för en yrkesgrupp. Ett av kraven är att utbildningen ska vara 

väldefinierad, kvalificerad och leda till ett särskilt yrke (Socialstyrelsen, 2014). Socionomer har 

nekats legitimation med argumentet att socionomgruppen inte är specialiserade (Wingfors, 2004). 

Socionom kan utifrån denna ståndpunkt betraktas som en titel, inte ett yrke.   

 

Gränsdragning gentemot andra yrkesgrupper, legitimitet och yrkesidentitet har varit ständiga 

utmaningar i strävan att uppnå autonomi. Kuratorernas position har som redan beskrivits i Olssons 

(1999) avhandling utmanats av närliggande professioner som psykologer och psykoterapeuter. I 

praktiken har kuratorerna stegvis professionaliserats men kollegors legitimering och därmed större 

befogenheter har delvis utestängt kuratorerna.  

 

6.1.2 Yrkessammanslutningars roll 

Fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Vision har parallellt med yrkes- och 

intresseföreningar bidragit till medlemmarnas organisering och skapandet av en yrkesidentitet. De 

förra har utarbetat etiska riktlinjer för socialt arbete (SSR, 2015) och policydokument för kuratorer 

(SSR, 2017) vilket är en viktig del i professionaliseringsprocessen. År 1998 instiftades ett 

auktorisationssystem av Akademikerförbundet SSR som alternativ till den legitimation man inte 

lyckades införliva (SSR, 2019). Auktorisationer av socionomer var också en del av målet att från 

SSR:s sida att stärka kuratorernas position. Dock resulterade auktorisationer inte i något speciellt 

omfattande intresse bland kuratorer (Wingfors, 2014). Vid centrala löneförhandlingar 1980 

gjordes ett namnbyte från socialassistent till socialsekreterare och vid några tillfällen gjordes 

försök att skydda titeln för kuratorer (Olsson, 1999).  

 

Som framkommit i studien har kuratorer och det sociala arbetet inom framförallt sjukhusvärlden 

erfarit en viss kamp om legitimitet i förhållande till det medicinska paradigmet (Olsson, 1999; 

Pettersson, 2004). Parallellt med den kampen har en professionaliseringsprocess pågått vilken 

slutligen och sist av alla professioner inom hälso- och sjukvården resulterat i den förestående 

legitimeringen av hälso- och sjukvårdskuratorer. Från tidigt stadium var kuratorn den sociala 

experten med stort handlingsutrymme, status och kontaktnät. Trots en ofta gedigen utbildning med 

påbyggnadskurser så blev kuratorernas position med tiden försvagad. De omgivande 

professionerna med sina högre löner och stärkta behörigheter samt legitimationer resulterade i 

sjukhuskuratorernas eftersatthet. I avsaknad av formell behörighet har hon dessutom kunnat 

ersättas av vilken andra personer (Olsson, 1999). De professionella organisationerna Vision och 

SSR har i varierande omfattning haft betydande roll i det sociala arbetets mål att uppnå legitimitet, 
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anseende och förtroende. Deras arbete har bland mycket annat bestått i att bedriva 

utvecklingssamtal med staten samt medverka vid utredningar, reformer och ny lagstiftning. Det 

professionella projektets strategier har nått en vägs ände i och med kommande legitimation för 

hälso- och sjukvårdskuratorer för en del av socionomgruppen.  

 

6.2 Legitimationens betydelse enligt representanter två fackförbund och tre 

kuratorer  

Från den historiska delen övergår nu studien till att beskriva hur professionsstrategen Johansson 

på Akademikerförbundet SSR, ordförande Magnusson på Vision samt tre sjukhuskuratorer 

resonerar kring innebörden av legitimation för yrkesgruppen. Utgångspunkter för analysen är tre 

av Socialstyrelsens legitimationskriterier, patientsäkerheten, yrkesrollens innehåll och 

utbildningens innehåll och nivå.  

 

6.2.1 Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet genomsyrar alla kriterierna och är enligt Socialstyrelsen (2014) det främsta skälet 

för att införa legitimation. Bakgrunden är att höja vårdkvaliteten och minimera vårdskader. 

Axelsson (2011) har i sin studie beskrivit det paradoxala i att trots att hälso- och sjukvårdens 

huvudsyfte är att förbättra individers hälsa så utgör vården en högriskverksamhet med över 

100 000 tusen vårdskader årligen.  

 

Socialstyrelsen menar att en legitimerad kurator med specialistutbildning är av stor betydelse för 

att stärka säkerheten inom vården och även förbättra patientens förmågor att bli frisk och dess 

närståendes möjligheter att klara situationen på bästa sätt (Socialstyrelsen, 2014). Sociala faktorer 

kommer framöver ges större tyngd och patientens problem ska inte riskera att bli medikaliserade, 

menar de. I direktiven tas risk för felbedömning i behandling med som en riskfaktor vilken ska 

elimineras genom säkerställande av väl definierad kunskap utifrån kvalificerad utbildning för 

kuratorer. Hänsyn till kuratorernas arbetsförhållanden ska tas då risken för att begå misstag i på 

arbetsplatsen är en stressfaktor och kan upplevas som en stor påfrestning. Socialstyrelsen 

formulerar att med en legitimation och tillhörande påbyggnadsutbildning med medicinsk 

grundkunskap och gemensam terminologi med övriga professioner inom sjukhusvärlden, utgår 

beslutsfattarna från att kuratorn kommer få en starkare ställning och att deras kompetens och 

insatser tillvaratas fullt ut. En kurator uttrycker sig på följande vis gällande medicinsk terminologi:  
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I början var det lite jobbigt med all medicinsk terminologi, även om jag var intresserad av 

det så tog det tid att lära sig om sjukdomar och hur det påverkar patienterna psykologiskt. 

På det sättet tycker jag det känns säkrare om man hade pluggat det där innan jobbet började 

som kurator på sjukhus. Mer professionellt och rättssäkrare helt enkelt […].  

Johansson arbetar inom SSR med yrkesfrågor för kuratorer inom hälso- och sjukvården och 

skolkuratorer och är en samtida aktör i professionaliseringen av det sociala arbetet. Intervjun med 

Johansson gjordes ett par veckor innan officiellt beslut togs om legitimeringsinförande. 

”Framtidens kuratorer kommer med den nya utbildningen att ha mer kunskap om hälso- och sjukvård, och 

den nya utbildningen kan innebära att man blir mer säker och trygg i sin profession”, säger Johansson. 

Hon beskriver det uppställda kravet att även privat vård ska omfattas av dokumentationskrav, att 

offentlig och privat vård framöver ska omfattas av samma regelverk gällande patientsäkerhet, 

vilket inte är fallet idag. Hon förklarar vidare:  

 

Skälet till att frågan nu gått igenom är patientsäkerheten. Politiken ser behovet av en 

starkare patientsäkerhet då vi numera har en växande privat driven hälso- och sjukvård. 

Och där är kuratorerna och eftersom de inte har någon legitimation är de inte skyldiga att 

föra journal.  

 

I dagsläget innebär det skillnader i hantering av patientdata mellan privata och offentliga 

vårdgivare. I och med legitimation kommer hälso- och sjukvårdskuratorer omges av 

dokumentationskrav och samma krav ställas på patientsäkerhet hos privata vårdgivare, enligt 

patientdatalagen (2008:355). En sjukhuskurator säger ”patienter ska inte behöva oroa sig för om deras 

vårdcentral är privat eller inte gällande dokumentation...”. Socialstyrelsen (2014) menar att individer 

inom vården ska känna sig säkra på att få en likvärdig behandling och bemötande oberoende vem 

som finansierar verksamheten. Detta uppskattas av en sjukhuskuratorer inom offentlig 

verksamhet, hon säger ”dokumentationsplikten medför att det går att utvärdera arbetet. Vi inom det 

allmänna fältet vet detta men nu är det dags att privatanställda kommer erfara det också. En 

kvalitetshöjning av våra arbeten”. 

 

Ytterligare nämner Johansson det faktum att kuratorsyrket inte är en skyddad titel vilket den 

kommer bli med legitimation inom sjuk- och hälsovård. Detta antas leda till högre patientsäkerhet 

och kvalité i och med att kuratorer går specialistutbildningen, alternativt omfattas av 

övergångsregler med uppställda kunskapskrav. Vid händelse av grov oaktsamhet eller om kuratorn 

bedöms vara olämplig för uppgiften kan legitimation fråntas (Socialstyrelsen, 2014). Följande 

kurator uttrycker sig positiv till utvecklingen och syftet med legitimationen:  
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Det innebär en skillnad för patienten då man faktiskt kan bli av med sin legitimation om 

man inte sköter sitt yrke eller är lämplig att utföra det. Det blir skönt att veta att med 

legitimation följer specialistkompetens, patienterna kan räkna med det.  

 

Ytterligare en sjukhuskurator är mån om kvalitet och säkerhet och säger ”Ja, jag tycker att vi ska 

vara utsatta för samma kvalitetsgranskning som andra i sjukhuset.”. Det går att tolka att för denna 

kurator är legitimation en klargörande säkerhetsaspekt och välkomnar möjligheten att bli granskad. 

Det kan också betyda att hon redan idag har en trygg förankring i sin kunskapsbas och att kan sitt 

arbete. Informanternas syn på status kopplat till legitimation och kvalitet varierar. Det tycks vara 

ett begrepp med olika referenser. Följande kurator kopplar inte legitimation till status utan till 

kvalitet och uttrycker” […] legitimation, inte på grund av status utan som en kvalitetssäkring”.  

 

6.2.2 Yrkesrollens innehåll 

Denna aspekt handlar om innehållet i kuratorsuppdraget. Yrkesutövaren bör ha ett direkt 

patientansvar och ha arbetsuppgifter som att ställa diagnos och besluta om olika former av 

behandling, samt ska rollen ha en viss bredd och innefatta ett visst mått av självständighet skriver 

Socialstyrelsen (2014). De formulerar vidare att det bör beaktas hur riskfyllt yrkesutövandet kan 

vara för den enskilde patienten, det vill säga hur stor risknivån vid felbehandling är. Vid 

bedömning ska hänsyn tas till om rollen innefattar egen förskrivnings-, remiss- och intygsrätt. 

Återigen är också patientsäkerheten ett bärande skäl.  

 

I förhållande till de professioner som omgärdar kuratorn förväntas en legitimation innebära ökad 

tydlighet beträffande dess jurisdiktion, kunskaps- och ansvarsområde (Socialstyrelsen, 2014). 

Kuratorn ska få ökat patientansvar, befogenheter och dokumenterad kunskap, få ställa diagnos och 

besluta om olika former av behandling vilket förmodas leda till ökad och eftertraktad 

självständighet. De behöver inte vända sig till legitimerade kollegor för remiss och intygsrätt. 

Kuratorerna ser fördelar med legitimation i form av stärkt kompetens, ansvar och ökat 

handlingsutrymme och en utrycker sig: ”Jag kan remittera, skriva remisser och intyg. Jag kan ordinera 

recept[…]göra mer i mitt arbete. Legitimation innebär att jag får ett direkt patient- och 

behandlingsansvar”. Det visar sig här att legitimationen kommer innebära ökad autonomi för 

kuratorerna i förhållande till teamet och kan ses som en professionsstärkande konsekvens för 

yrkesgruppen. En kurator säger: ”Absolut ska vi ha legitimation. Det är rätt provocerande att vi är den 

enda gruppen som inte har det”.  
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I intervjuer med kuratorer framkommer att det emellanåt finns en irritation och otydlighet och även 

konkurrens mellan kuratorer och kollegor om vem som ska göra vad på arbetsplatsen, i förhållande 

till klienter och patienter, till exempel när det gäller behandling och diagnos. En sjukhuskurator 

beskriver ” […]särskilt med vissa kollegor, alltså yrkesfolk, där är det konkurrens, vi har ju hand om 

samma grupper”. På frågan om konkurrensen handlar om att kuratorerna inte har legitimation, 

svarar kuratorn ”nej, det kan man inte påstå”. Men fortsätter: 

 

[…] eller, jo med psykologer. Dom är väldigt närliggande yrkesmässigt, men ändå med 

annan utbildning[…] dom kan hävda det i vissa sammanhang, faktiskt. De gör mest likt vårt 

arbete, men de jobbar inte med närstående. Det är en vattendelare. 

 

 En annan kurator säger: Det jag tycker ska bli skönt med legitimation är att slippa att mitt jobb ska bli 

bedömt av psykologer. Det är så hos oss.  Olsson (1999) beskriver att tjänstgöra inom hälso- och 

sjukvården är en specifik arbetsplats som kräver mycket. Då kollegorna är både fler, har 

närliggande yrken och högre status finns det en risk att socialt arbete och kuratorn ”försvinner” 

och utvecklas till en ”sub-profession”. En kurator beskriver:  

 

En situation som kan uppstå, det är när vi inte får skriva remiss utan måste gå via 

psykologer för att göra det. Ibland känns det som om vi är underställda psykologerna. 

Också när det kommer till att besluta om stödsamtal.  

 

Webers teori om stängning vilket existerar åt två håll i form exkludering och inkräktning handlar 

om monopolisering av sektorer av arbetsmarknaden (Brante, 2009) där kvalificering oftast sker 

via utbildning. Weber kallar exkluderingsstrategin ”att ta patent på ett yrke” vilket förekommer 

inom akademiska yrken med lång utbildning. Exklusion innebär att ha kontroll över utbildning och 

legitimationer nedåt i hierarkin (Brante, 2016). Detta skulle i denna studie kunna exemplifieras 

med att (vissa) psykologer (en klassisk profession) med tydlig roll och status ”markerar sitt 

yrkesområde” och stänger det gentemot kuratorn. Kuratorer å andra sidan beskrivs enligt teorier 

om semiprofessioner som en yrkesgeneration som kan vara mindre specialiserade och sakna egen 

kunskapsbas och monopol på sina arbetsuppgifter, vilket stämmer med kuratoryrket inom hälso- 

och sjukvård. Inkräktning uppåt handlar om undergruppers strävan att ta del av överordnade 

gruppens resurser. Enligt Brante (2016) sker detta just bland semiprofessioner gentemot de 

klassiska professionerna.  

 

Tydliggörandet av hur befintliga och nya arbetsuppgifter reglereras, avgränsas och samt fördelas 

mellan yrkesgrupper kan också betraktas som del av en professionaliseringsprocess. I Sjöströms 
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(2013) jämförande studie har det åskådliggjorts hur kuratorer hanterar professionellt gränsarbete 

och kontroll över vissa arbetsuppgifter i relation till omgivande professioner. Till skillnad mot vad 

några kuratorer i denna studie erfar, det vill säga att i vissa sammanhang uppfatta sig vara i 

underläge gentemot vissa omgivande professioner, så har de tyska kuratorerna lyckats erhålla 

autonomi och tillhörighet till det sociala arbetet och dess yrkesidentitet. De hävdar snarare än 

svenska kuratorerna närheten och tillhörigheten till det sociala arbetet trots att de befinner sig i en 

kontext där de statusmässigt och antalsmässigt är underordnade andra sjukvårdsprofessioner. De 

tyska kuratorerna står fast vid det sociala uppdraget, identiteten med dess akademiska bas, med 

stöd av sitt förbund. De svenska kuratorerna däremot smälter in i den medicinska kontextens 

kunskapsbas och har en så kallad mimetisk (”härmande”) strategi. Sjöström (2013), Olsson (1999) 

och andras studier beskriver hur det psykosociala perspektivet i den svenska sjukhusvärlden inte 

sällan absorberas av det medicinska.  

 

Legitimation avser att medverka i att sociala perspektivet får en större tyngd och motverka att 

psykosociala problem medikaliseras (Socialstyrelsen, 2014). Även Bywaters (1986) tar upp detta 

faktum att kuratorer är underställda det medicinska paradigmet. Han går ett steg längre och tror att 

det krävs ett villkorat samarbete. Han menar att socialt arbete inom hälso- och sjukvård måste vila 

på ett antal principer som arbetsmodell för att inte domineras av det medicinska.  

 

Under tidigare remissrunda (Prop.2017/18:138) fick frågan om gränsdragning kritik från flera 

instanser och ur flera perspektiv varav ett var att det behövs klargörande för huruvida skolkuratorer 

inom elevhälsan ska räknas som hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas av tillsynsansvar. 

Gränsdragning har varit ett stående dilemma för kuratorer. Johansson bekräftar följande:  

 

När du är legitimerad är det du gör hälso- och sjukvård per definition eftersom man är 

dokumentationsskyldig, enligt HSL. Detta är något vi kommer behöva diskutera när 

legitimerade kuratorer kommer in i skolan -var gränsen går. Det kan bli en utmaning.  

 

6.2.3 Utbildningens innehåll och nivå 

Fackförbunden Akademikerförbundet Socialstyrelsen (2014) framför att utbildningen bör vara 

väldefinierad, kvalificerad och leda till ett särskilt yrke. Det ska bli tydligare för patienterna vilken 

utbildning kuratorn har, vilket kan leda till att patienterna får större tilltro till hälso- och 

sjukvårdskuratorernas kompetens och deras förmåga att ge evidensbaserad vård som i sin tur kan 

medföra att patienter reagerar bättre på den behandling som de får. Utbildningens vetenskapliga 

förankring betonas också. I denna stund (september 2019) är det oklart vilka ämnen som kommer 
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ingå i det extra studieåret. På UKÄs hemsida (UKÄ, 2019) står det att områden som belyses är 

kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förhållningssätt.  

 

Kuratorerna i denna studie uppger att de upplever förtroende från patientgrupper. De har 

självförtroende efter att ha jobbat länge i vården. Men samtidigt tror några att en legitimationsskylt 

kan skapa ytterligare trygghet bland klienter som ett ”bevis” på att kuratorn har den kunskap som 

krävs. En sjukhuskurator säger ”jag tror för övrigt att klienter nog förväntar sig mer av en med 

legitimation”. En annan som arbetat i fält en längre tid ser dock inte nödvändigtvis någon nödvändig 

fördel med legitimation när det kommer till patienters förtroende för kåren utan tycks ha gott 

självförtroende oavsett legitimation eller inte vilket uttrycks på följande vis:  

 

Jag har aldrig genom mina arbetsår blivit ifrågasatt som kurator av patienter, trots 

avsaknad av legitimation. Men jag tycker ändå att det är självklart att vi ska ha legitimation. 

Att vi nu är de enda som inte har det, det förstår jag inte. 

Rollen som hälso- och sjukvårdskurator innefattar också att se individer och grupper i hela sina 

sammanhang och veta vilka faktorer som påverkar att människor hamnar i utsatthet. Med 

legitimation ställs tydliga kunskapskrav som att behärska och kombinera olika metoder och 

arbetssätt och ha kunskap om juridik och samhällets stödsystem. Kuratorn arbetar ofta ensam men 

tillhör dock ett team av något slag beroende på hemvist. Många har vidareutbildat sig på eget 

initiativ, vilket bl.a. Socialstyrelsen (2014) bekräftar, för att fylla i kunskapsluckor eller av rent 

intresse, som denna kurator på en palliativ avdelning: 

Utbildningen ja – det var lite tur för arbetsgivaren. Det var ju ingenting de sökte när jag 

kom hit. Men de tyckte det var bra att jag har den här biten. Men de skulle inte ha bekostat 

utbildningen, det vet jag.  

 

Denna kurator har vidareutbildat sig under årens lopp och bekostat det själv. Hennes kunskaper 

krävdes inte av arbetsgivaren men det var uppskattat att hon hade dem. En yrkeslegitimation avser 

att hälso- och sjukvårdskuratorer nationellt förfogar över samma baskunskaper. Som det ser ut nu 

tycks kuratorer ha lite olika specialistkunskaper utifrån eget intresse och engagemang.  

 

Det visar sig att flera av informanterna har erfarenheten att vidareutbildning och förkovring inte 

alltid lönar sig ekonomiskt. Huruvida legitimerade kuratorer med ett års extra studier kommer få 

märkbart högre lön än tidigare är oklart. En sjukhuskurator säger ”[…]jag har magisterutbildning 

men det syntes inte alls i lönekuvertet. Jag blev bara rikare på kunskap”. Enligt vad kuratorerna önskar 
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behöver ytterligare studier synas i lönekuvertet, särskilt då det hos arbetsgivare kommer krävas 

legitimation. Men detta ser inte ut att vara aktuellt utifrån SKL:s formulering: 

 

Införandet av legitimation innebär inte i sig förändrade arbetsuppgifter och därmed inte 

heller ökad svårighetsgrad, ökat ansvar och befogenhet i arbetsuppgifterna. Frågor om 

lön bör därmed hanteras utifrån enskild arbetsgivares lönepolitik utifrån lokal 

lönebildning, arbetsgivarens arbete med verksamhetsmål och verksamhetsutveckling, 

prioriteringar och ekonomiska förutsättningar samt utifrån principen om individuell och 

differentierad lönesättning. (SKL, 2019/Frågor om löneöversyn) 

 
 

Utöver att högre lön inte anses som en självklarhet, är SKL:s formulering att legitimation inte 

innebär förändrade arbetsuppgifter och därmed inte heller ökad svårighetsgrad, ökat ansvar och 

befogenhet, motsägelsefull. Socialstyrelsen skriver nämligen ”Yrkesutövaren bör ha ett direkt 

patientansvar och ha arbetsuppgifter som att ställa diagnos och besluta om olika former av 

behandling...” (Socialstyrelsen, 2014:23). Ansvar och ökade befogenheter och uppgraderade 

arbetsuppgifter är en del av syftet med legitimationen. En kurator bekräftar: ”Legitimation kommer 

höja nivån. De skulle lyssna mer på oss”. Peter Dellgran (2016) menar att specialisering på sikt kan 

vara positivt för yrkeskåren i form av en mer välutbildad och kompetent yrkesgrupp. Och detta 

menar han, kan stimulera till såväl en ökad löneutveckling som ett ökat förtroende och status. 

Magnusson poängterar att legitimation är förknippat med kostnader för arbetsgivarna och att det 

är en omfattande process på flera plan. Magnusson:  

Sen är det ju så att legitimation är en omfattande process med lagstiftning, utbildning, 

behörighetsproportionen och den processen. Utbildning, gränsdragningsutmaningar, vilka 

arbetsuppgifter som ingår i gruppen i professionen som har legitimationen. Det kan 

innebära stora kostnader för arbetsgivarna. Om staten kräver det, alltså legitimation, 

behöver de skjuta till medel.  

 

Införandet av yrkeslegitimation för kuratorskåren är en genomgripande process vilken är 

förknippad med kostnader och logistik. Kritik från remissinstanser (Prop.2017/18:138) indikerar 

också att det finns utmaningar att vänta i och med genomförandet. Den nya utbildningens längd 

och kravet att studera ytterligare ett år och nämns som skäl vilka några av instanserna menar kan 

leda till att färre kommer vilja utbilda sig till hälso- och sjuvårdskurator. Ytterligare kritiker 

uttrycker att legitimation utöver socionomexamen inte med säkerhet leder till ökad 

patientsäkerhet, och menar att utbildningen i sig snarare borde vara garant för den kompetens som 

krävs för att arbeta som kurator. En instans saknade en så kallad inremarknadstest kring huruvida 

en mindre restriktiv åtgärd än krav på legitimation skulle kunna vara ett alternativ.  



 

40 

 

 

6.3 Sammanfattande analys av resultatet  

Studien har kunnat identifiera de aktörer och strategier som kan sägas ligga bakom utvecklingen 

som lett fram till dagens yrkeslegitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Vägen har stakats ut 

via organisering, utbildning, yrkessammanslutning, etiska riktlinjer och statens roll. Ett flertal 

individer och deras engagemang, utbildningssystemet, SSR och staten kan sägas vara 

huvudspelare i denna process. Utmaningar kan uppfattas vara svårigheten att skapa tydlighet, 

gränser och ringa in identiteten i kuratorsyrket där den befinner sig i en medicinsk kontext. Nu är 

dock snart kuratorerna framme vid sjösättningen av en yrkeslegitimation vilket de intervjuade 

kuratorerna anser är välkommet. SSR skriver att kuratorerna och professionen kommer ha 

genomgått en professionalisering på både individuell och kollektiv nivå genom erhållande av 

yrkeslegitimation (SSR, 2019). Det professionella projektet är på god väg att lyckats med målet 

att uppnå legitimitet, anseende, yrkesmonopol och förtroende för kuratorsgruppen men också 

autonomi och kontroll över yrkesutbildning och utbildning. Här har professionella organisationer, 

särskilt SSR haft en central roll.  

 

I avsnittet som följde diskuterades legitimationskriterierna i förhållande till kuratorernas yrkesroll 

och uppfattningar. Kriterierna har speglats mot professionsteoretiska begrepp och teorier. Grunden 

i kriterierna kommer utifrån myndigheters behov av att säkra patienters situation. 

Patientsäkerheten är som nämnts det primära motivet och har genomsyrat alla kriterier.   

Kuratorerna som intervjuats har liknande sätt att betrakta frågan om legitimation. De menar att de 

redan gör det som ska göras, med eller utan legitimation. Samtidigt välkomnas legitimation ur både 

statussynpunkt och som ett sätt att få ökat handlingsutrymme och auktoritet. Johansson fick frågan 

vad som kommer förändras i och med legitimation för kuratorer. Hon svarar att utvecklingsarbeten 

inom hälso-och sjukvård ofta görs av de med legitimation och att förhoppningen är att kuratorer 

framöver i och med legitimationen blir mer involverade i verksamheten. Kuratorerna tvivlar dock 

på att ett års ytterligare studier kommer synas på lönen.  

 

För att förtydliga legitimationens betydelse med utgångspunkt i studiens resultat, presenteras 

nedan en tabell (figur 1). Innehållet i tabellen bygger på uppsatsens utvalda litteratur, dokument, 

forskning samt intervjuresultat och har tolkats och tagits fram med stöd av professionsteori och 

tillhörande begreppsapparat. Syftet med tabellen är att belysa på vilket/vilka sätt 

legitimationsinförandet kan komma att påverka kuratorerna inom hälso- och sjukvård. Begreppen 

synliggör på detaljnivå de förväntade konsekvenserna för patienter och klienter, de omgivande 

teamen (offentliga kontra privata) samt uppdragsgivare och staten. Tabellen kan läsas utifrån de 
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tre nivåerna mikro-, meso- och makronivå. Det översta blocket (+) är de förväntade positiva 

följderna, och nedanför (-) framkommer eventuella negativa konsekvenser, eller om man så vill, 

utmaningar som kan komma att inträffa. Men först en sammanfattning om eventuella utmaningar 

med yrkeslegitimation för hälso- och sjukhuskuratorer.  

 

Utmaningar med legitimation 

Som synes är de flesta förväntade konsekvenserna till fördel för kuratorerna och ger en ökad 

professionaliseringsgrad. Lagstiftarens intentioner är att öka patientsäkerheten genom 

förstärkande åtgärder i form av förtydligande av kuratorers arbetsinnehåll och en 

specialistutbildning (Socialstyrelsen, 2014). Ett extra studieår kan dock vara kostsamt under 

studietiden för studenter både i form av extra studielån o.s.v. men dessutom oattraktivt om det inte 

visar sig lönemässigt, vilket SKL signalerar att så kan bli fallet (SKL, 2019). I det nedersta blocket 

i figuren nedan synliggörs ytterligare några farhågor vilka även några remissinstanser påtalade 

(Prop.2017/18:138).  

 

Kullberg (2011) diskuterar i sin avhandling huruvida socionomprofessionen kan ses som en 

sammanhållen profession kontra en splittrad. Hon ser den ökande specialiseringen inom socialt 

arbete som en utmaning för professionen och resonerar att om bara vissa socionomer, t.ex. 

kuratorer inom hälso- och sjukvården, legitimeras kan följden bli en ökad stratifiering och 

splittring av socionomernas arbetsfält eftersom en legitimation kan ge dessa kuratorer en högre 

professionaliseringsgrad och högre status. Denna betänklighet tas även upp av remissinstanser 

(Prop.2017/18:138). Det går även att jämföra med den studie Fransson gjort om lärarlegitimation 

ovan, där Fransson beskriver ett riskscenario om att legitimation för en del av gruppen kan 

resultera i en hierarkisering mellan kuratorer (Fransson, 2012). Även Wingfors (2004) tar upp 

aspekten om statusskillnader och skilda karriärmönster och menar att den ökande specialiseringen 

på arbetsmarknaden riskerar att förstärka den interna differentieringen vilket kan komma att 

påverka professioner kollektivt.  

 

Socialstyrelsen (2014) har som studien beskrivit föreskrivit att vårdåtgärder ska klassificeras och 

registreras (KVÅ) för att kunna jämföras inom landet och tydliggöra kuratorns arbete. Diagnoserna 

kopplas till en åtgärdskod/behandlingsinsats vilket avses tydliggöra kuratorernas arbete. Denna 

eventuella standardisering kan ses som en influens av New Public Management (Dellgran & Höjer, 

2005; Swärd & Edebalk, 2017). NPM har influerat i stort sett alla människobehandlande 

professioner, skriver författarna. Politiska direktiv, målstyrning, byråkratiska regler och 

efterkontroller kan medföra en förskjutning från de professionella gruppernas kvalitetskriterier och 
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ambitioner, till förvaltningsledningars målsättningar. En ökning av manualer och standardiserade 

dokument bidrar till en ökad kontroll och styrning och i värsta fall en utarmning av det sociala 

arbetet, vilket kan uppfattas ”deprofessionaliserande” för kåren. SSR kommer att följa denna 

utveckling, skriver Socialstyrelsen (2014), i såväl Sverige som internationellt. Fransson (2012) 

uppmärksammade i sin studie aspekterna kring organisations- kontra yrkesprofessionalism, där 

det förra anknyter till standardisering och kontroll uppifrån. Yrkesutövarens handlingsutrymme 

och autonomi är fundamentala byggstenar för yrkesverksamma i människobehandlande 

organisationer. Om det minimeras, utarmas också det professionella i yrkesrollen.  

 

Magnusson poängterar att legitimation är en omfattande process med lagstiftning och ny 

specialistutbildning, på vilket kan följa gränsdragningsutmaningar, som vilka arbetsuppgifter det 

är som ingår för just den som har legitimationen. Hon menar att det är viktigt att inte denna stora 

process tar fokus från yrkesutövarna och säger att det finns många sätt att arbeta på för att förbättra 

för yrkesutövarna. ”Jag förstår att man ser legitimation som en väg”, säger hon, ”jag tror det kan vara 

en pusselbit, men det är otroligt viktigt att arbeta för att förbättra arbetsvillkoren”. Slutligen kan 

kompetensförsörjningsproblem uppstå menar remissinstanser och även Magnusson. Hon beskriver 

att behoven inom offentlig sektor är stora och säger vidare: 

 

Vi vet att det kommer behövas jättemycket bra personal, men att behoven ändras över tid. 

Det kan också skapas inlåsningseffekter om vi blir för snäva i vad en yrkesgrupp kan göra, 

vilket i sin tur bidrar till omställningsutmaningar.  

 

Magnusson vet att yrkesgrupperna och Visions medlemmar är positiva till att införa legitimation,  

särskilt de som arbetar i verksamhet där andra har legitimation, där bildas ett ökat tryck i frågan.  

 

Tabell över möjliga konsekvenser i och med legitimation för kuratorerna 

Figuren på nästa sida (s. 43) visar på ett möjligt resultat av införandet av yrkeslegitimation för 

hälso- och sjukvårdskuratorer och bygger på uppsatsens intervjuresultat, litteratur, dokument samt 

forskning och författarens bedömning.  

 

De eventuella konsekvenserna delas i tabellen upp på mikro- meso- och makronivå för att 

tydliggöra de olika områden som kan komma att beröras. I kolumnen till vänster står ett plus- och 

minustecken vilket anspelar på införandets möjliga för- och nackdelar. 
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Längst ner i tabellen står ”Det sociala perspektivet kontra det medicinska”, vilket anspelar på 

frågan om kuratorerna i och med legitimation, enskilt, inom teamet eller på övergripande nivå 

kommer att klara av utmaningen att behålla, förstärka, alternativt implementera det sociala 

perspektivet i den medicinska kontexten som hälso- och sjukvården utgör. Litteraturen visar att 

det historiskt varit en återkommande utmaning för kuratorerna (Olsson, 1999; Pettersson, 2009).  
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Figur 1. 
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7. SLUTSATS och AVSLUTANDE DISKUSSION  

Syftet med studien var att undersöka bakgrunden till beslutet att införa yrkeslegitimation för 

kuratorer inom hälso- och sjukvård och att undersöka hur kuratorer och fackliga representanter 

resonerar kring innebörden av denna yrkeslegitimation. Införandet av legitimation kan ses som ett 

led i en professionaliseringsprocess för (vissa) kuratorer, vilket tydliggörs i figur 1.   

 

Intentionen med legitimation från samhällets håll 

Intentionen med den kommande legitimationen så som den formuleras av Socialstyrelsen (2014) 

går ut på att stärka patientsäkerheten. Det vill säga det är patienters hälsosäkerhet som är i fokus 

med utgångspunkt i det stora antal vårdskador som sker årligen (Axelsson, 2011). För att höja 

kvaliteten inom hälso- och sjukvården ska lagstiftarna i och med legitimation se till att rutiner, 

kunskapsläget och det operationella sammanhanget håller tillräckligt hög nivå för att säkerställa 

kvaliteten. Detta är även en gemensam global målsättning i och med instiftandet av en 

internationell patientsäkerhetsdag med start 17 september 2019 (WHO, 2019). Därmed planeras 

det att kuratorer ska specialiseras för att passa in i hälso- och sjukvårdssammanhanget. I och med 

att kuratorernas ställning stärks ska det sociala perspektivet få större utrymme för att inte riskera 

en medikalisering av patienterna (Socialstyrelsen, 2014). Så parallellt med legitimationens primära 

syfte, vilket är att stärka patientsäkerheten, så lutar det starkt åt att ett erhållande av 

yrkeslegitimation på samma gång är professionsstärkande för kuratorer.  

 

Aktörer och strategier som strävat efter kuratorers legitimitet 

Processen att försöka erhålla legitimitet har pågått under lång tid, närmare bestämt mer än 100 år, 

det vill säga om vi utgår från det sociala arbetets historia i Sverige från 1903 då Centralförbundet 

för socialt arbete (CSA) bildades (Olsson, 1999). Och vad gäller kuratorers kamp på området har 

det tagit 60 år att erhålla denna status inom hälso- och sjukvården där de allra flesta yrkesgrupper 

uppbär legitimation. Aktörerna har varit många som strävat mot det gemensamma målet att höja 

det sociala arbetets status och förutsättningar och ge kuratorer legitimitet. Bland strategier som har 

använts kan organisering, utbildning och akademisering samt forskning sägas vara primära för att 

uppnå en betydande position och professionalisering i yrkessammanhang. Dock har det visat sig 

att kuratorerna ”är i händerna”, på vissa av de omgivande professionerna, i avsaknad av egen 

autonomi och expertis. Här har Tysklands sjukhuskuratorer lyckats bättre med att försvara, 

kontrollera, bevara och förvalta sin expertis (Sjöström, 2013). De ser sig som en jämbördig och 

kompletterande tvärprofession med tydliga gränser i relationen med den medicinska expertisen. 
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Kanske kommer kuratorer i Sverige uppnå liknande status i och med legitimation och medföljande 

gränsdragning.  

 

Hur det kan bli för kuratorerna och socionomgruppen 

Sammantaget är kuratorerna som intervjuats positiva till legitimation för hälso- och 

sjukvårdskuratorer när det kommer till gränsdragning gentemot andra inom teamet, avseende 

erhållande av spetskompetens, rutiner och patientsäkerhet, både i förhållande till omgivande 

professioner samt gentemot patienter, klienter och anhöriga. Kuratorerna önskar, men tror inte att 

det kommer löna sig ekonomiskt att vidareutbilda sig. Även om kuratorerna ser framemot 

legitimation anser någon sig redan vara kompetent och menar att patientsäkerheten redan är 

säkrad. I professionssammanhang har det som nämnts i uppsatsen visat sig att kuratorsyrket 

emellanåt uppfattas som otydligt, både av kuratorerna själva, och av omgivande professioner. En 

fråga som väcks är därför om yrkeslegitimation troligtvis kommer resultera i att kuratorer får en 

tydligare och mer självständig yrkesroll med ökad autonomi och handlingsutrymme.  

 

Huruvida socionomprofessionens kollektiva identitet kommer att stärkas, försvagas eller inte 

förändras alls, i och med att en yrkesgrupp inom socionomgruppen kommer kunna legitimeras, 

återstår även att se. Legitimation innebär en form av horisontell karriärutveckling med trolig högre 

status som resultat (Kullberg, 2011). Detta kan medföra en uppdelning inom socionomgruppen, 

eller mellan kuratorer då en del av gruppen specialiserar sig vilket kan förstärka den bild somliga 

har av socionomgruppen som heterogen. Å andra sidan kan legitimation och expertis öppna för 

nya karriärvägar vilket kan bidra till att professionen blir mer attraktiv för individer som är 

intresserade av ytterligare professionalisering. Legitimation kan enligt Kullberg (2011) innebära 

att fler individer under sin karriär söker sig till kuratorsyrket och bort från de områden som saknar 

legitimation.  

 

Specialiseringar antas också på sina håll leda till fördjupade kunskaper och färdigheter om hur 

psykosociala synsätt påverkar synen på hälsa, ohälsa och sjukdom, en av kärnfrågorna i socialt 

arbete. Att socionomer även på andra håll tenderar att gå mot specialisering, med bland annat 

ökade behörighetskrav resulterar som helhet i socionomer som en mer välutbildad och kvalificerad 

yrkesgrupp, hävdar vissa, med möjlighet att söka andra tjänster än som kurator, medan andra 

menar att det bidrar till hierarkisering inom gruppen (Dellgran & Höjer, 2005; Olsson, 1999).  
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De motioner och artiklar som presenterats i studien visar på en viss strävan bland både makthavare 

och professionella att införa legitimation för andra yrkesgrupper inom socialtjänsten. Kanske har 

den kommande yrkeslegitimationen lagt grunden för detta och en boll satts i rullning? T.ex. för 

gruppen skolkuratorer.  

 

Metoddiskussion 

Valet att göra en kvalitativ studie byggd på intervjuer med kuratorer och representanter för 

fackförbund bedömdes vara relevant när väl beslutet om vad som skulle undersökas hade tagits, 

likaså beslutet att ge tidigare studier, statliga dokument, historik m.m. en stor plats. Men om 

omständigheterna hade varit annorlunda hade arbetet troligtvis skett mer effektivt och strukturerat 

och avgränsningar skett på ett tidigare stadium. Mycket tid har gått åt till att producera och 

organisera material som sedan ändå inte kommit till användning. Onekligen har den stora volymen 

material varit stimulerande och spännande att ta del och visserligen har studien varit explorativ 

vilket kan upplevas kreativt, men det har också varit extremt tidskrävande. En från början smalare 

frågeställning hade nog gett en mer stringent uppsats. Kanske hade studien kunna gjorts i två delar, 

en litteraturstudie och en intervjudel. På så vis hade uppdelningen i resultatet varit enklare att 

presentera och eventuellt varit tydligare för läsaren. Då denna studie är kvalitativ är min 

bedömning att intervjufrågorna hade mått bra av att vara mer mångsidiga. T.ex. hade det varit 

intressant att undersöka hur informanterna definierar status och handlingsutrymme.  

 

Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra internationella studier liknande Sjöströms (2013) om kuratorer 

i medicinska kontexter utifrån syftet att se hur andra länder hanterar det sociala perspektivet i 

medicinsk kontext. Det vore även intressant med en studie kring konsekvenserna av införandet av 

legitimation, för kuratorer och socionomprofessionen, om kanske fem-tio år framåt. Sist skulle en 

studie av skolkuratorernas framtid vara värdefullt att ta del av. Kommer de att legitimeras? Vilka 

kommer driva den processen och ur vilket syfte? Indikationer i samhället bland skolkuratorer och 

hos förbunden gör gällande att just skolkuratorerna ser ut att vara en grupp som är utsatta för det 

som Brante m.fl. kallar preprofessioners inkräktning på semiprofessioners område och 

arbetsuppgifter. Här skulle en legitimation kunna skydda skolkuratorerna, stärka professionen och 

höja deras status. Kanske vore det på sin plats att motsvarande vägledande begrepp som 

patientsäkerhet utformas men för elever? Som elevsäkerhet?  
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Bilaga 1- Missivbrev                                               

 

Hej,  

 

Jag är student från Socionomprogrammet på högskolan i Gävle och skriver en C-uppsats. Min 

studie syftar till att utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv studera legitimationsinförandet och 

dess betydelse för hälso- och sjukvårdskuratorer och att undersöka hur kuratorer inom hälso- och 

sjukvården och fackföreningsrepresentanter diskuterar kring detta. Studien är kvalitativ och jag 

önskar genomföra intervjuer med informanter som berörs direkt eller indirekt av att hälso-och 

sjukhuskuratorer fått lagenligt tillträde till att ansöka om en legitimation den 1 juli 2019.  

 

Forskningsfrågor 

- Vilka aktörer och strategier kan identifieras i legitimationsförfarandet för kuratorer?   

- Vad innebär legitimation för kuratorer som yrkesutövare och som yrkesgrupp? 

- Hur diskuterar yrkesverksamma kuratorer kring innebörden av en legitimation?  

- Hur diskuterar fackföreningsrepresentanter kring innebörden av en legitimation?  
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Bilaga 2- Samtyckesavtal                       

  

 

Härmed bekräftas att jag som informant har fått tillräcklig information om studiens syfte och dess 

utformning med möjlighet till att kontakta Katarina Bramme vid behov av ytterligare 

upplysningar. Jag har fått information om vilken hänsyn som kommer att tas utifrån etiska 

aspekter. Jag är klar över att mitt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när så önskas. Jag ger 

mitt frivilliga samtycke till att delta i studien som informant och att förmedlade uppgifter som 

framkommer under intervjun får användas till denna studie och forskningsändamål. 

 

 

Stad/datum  

 

Underskrift  

 

Kontaktuppgifter 
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Bilaga 3- Frågeområden        

    

Till dig som är fackförbundsrepresentant 

Till dig som är kurator inom hälso- och sjukvård 

 

Frågeområden inför intervjun om införande av yrkeslegitimation för kuratorer inom hälso- och 

sjukvård kommer att vara om legitimationens betydelse i förhållande till:  

 

● Arbetsinnehåll  

● Utbildning 

● Arbetsteam 

● Klient, patient, anhöriga 

● Profession, professionalisering 

● Yrkesidentitet, status 

● Handlingsutrymme och gränser 

● Patientsäkerhet 


