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ABSTRACT 

Studiens syfte har varit att beskriva och analysera hur kuratorer vid psykosociala enheter 
inom primärvården hanterar sina känslor i patientarbetet. En kvalitativ forskningsmetod har 
genomförts med hjälp av intervjuer med fyra kuratorer vid tre olika psykosociala enheter 
inom primärvården. Resultatet har analyserats utifrån copingteori och existentiell teori. 
Resultaten visar att respondenterna använder sig av copingstrategier såsom att söka kunskap, 
söka lösningar, stöd och vägledning och upphäva stundens allvar i form av humor för att 
hantera känslor i patientarbetet. Dessutom förlitar respondenterna sig till sin kunskap och 
erfarenhet inom kuratorsyrket. De använder sig dessutom av reflektion och stöd av vissa 
kolleger som de känner sig trygga med. Vid sidan av copingstrategier använder sig 
respondenterna av existentiellt perspektiv i form av att finna mening, sammanhang och värde 
av sin handling i patientarbetet. Respondenter har beskrivit att deras ödmjukhet och empati 
till människor har fördjupats i samband med patientarbetet. De har även i samband med 
patientarbetet fått ökad medvetenhet för människans sociala sammanhang. Detta har därför  
påverkat deras inställning till egen livssituation och människor. De upplever även att 
vardagslivet har påverkats av patientarbetet. Respondenterna anser att det därför är viktigt att 
upprätta tydliga gränser mellan arbete och fritid för att orka med patientarbetet. Därför gör de  
fritidsaktiviteter som är roliga och avkopplande. 
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Inledning 

Bakgrund 

Mitt val av uppsatsämne uppkom under min andra praktiktermin vid en psykosocial enhet 

inom primärvården. Under den tiden fick jag uppleva och samtidigt vara delaktig i kuratorns 

patientarbete. Detta var mycket intressant och kunskapsberikande, vilket gav mig nya 

perspektiv på kuratorsarbetet och livet i allmänhet. Att dagligen genomföra många krävande 

patientarbeten och administrativa uppgifter är sannolikt mentalt påfrestande för var enskild 

kurator. Att över tid få ta del av patienternas tankar, känslor och upplevelser påverkar 

sannolikt en människas inställning till egen livssituation och människor i allmänhet. Under 

praktiktiden upplevde jag att kuratorerna sällan anförtrodde sig till varandra för att berätta om 

sina tankar, känslor, och upplevelser i patientarbetet. Jag funderar därför över om detta kan 

göra kuratorerna cyniska eller ödmjuka.  Ibland behöver en människa medvetet hålla tillbaka 

sina känslor, men det kan vara farligt över tid att hålla tillbaka känslor. Det är svårt för en 

människa att uppfatta sin identitet om hon inte kommer i kontakt med sina verkliga känslor 

(Engquist, 2000, s.213). Under mitt sökande efter tidigare forskning om hur  kuratorer 

hanterar sina känslor i patientarbetet har jag huvudsakligen funnit forskning om 

sjukvårdspersonal, omsorgspersonal och räddningspersonals sätt att hantera sina känslor i 

patientarbetet.  

 

Denna uppsats kommer att handla om hur kuratorer vid psykosociala enheter inom 

primärvården hanterar sina känslor i patientarbetet. En psykosocial enhet består av tre 

kuratorer med vidareutbildning i psykoterapi, en psykolog och en psykiatrisjuksköterska som 

har till uppgift att upprätthålla kommunikationen med den psykiatriska vården. Personalen 

vid enheten ger professionell korttidsinriktad samtalsbehandling ca åtta till tio tillfällen vid 

lättare depressioner, allvarliga stressrelaterade tillstånd, ångest, krisreaktioner, 

relationsproblem, sömnproblematik, psykosomatiska tillstånd och stödbehov till patienter och 

anhöriga. De allmänna förutsättningarna för att få behandling vid en psykosocial enhet utgörs 

av remiss från läkare. Patienten skall vara vuxen och vara motiverad till samtalsbehandling 

och visa förändringsbenägenhet under behandlingstiden. Familjeperspektivet beaktas dvs 

patienter med minderåriga barn prioriteras. Patienter som inte får remiss till enheten är de 

som är kliniskt färdigbehandlade inom psykiatrin och de som väntar på bedömning för/eller 

har beviljats psykoterapibehandling och de patienter som har ett pågående missbruk av 
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alkohol och/eller droger. Enheten bedömer dessutom patienter där psykologisk och 

psykosocial problematik förekommer samt medverkar vid rehabilitering av 

långtidssjukskrivna. Psykosociala enheter samarbetar också med försäkringskassan och 

medverkar i kontakter med andra samhällsaktörer såsom försäkringskassan och socialtjänst. 

Ökat förändringstempo på arbetsplatserna i samhället 
Förändringstempot har ökat och stressen har därmed höjts på arbetsplatserna i samhället.  

Alltfler människor känner sig stressade och upplever negativa effekter i samband med 

förändringar i deras arbetssituation och i livet i allmänhet (Angelöw,1999, s.11). För inte så 

länge sedan var vi alla övertygade att vi med hjälp av den moderna tekniken kunde se fram 

emot kortare arbetstid, mer fritid, mer tid för familj och vänner. Emellertid har det nya 

informationssamhället med teknologi såsom persondatorer, faxar, elektronisk post och 

mobiltelefoner i stället ökat stressen på arbetet och därmed förändrat människans arbetsmiljö 

såväl psykiskt som fysiskt. Förändringarna har lett till snabbare arbetstakt, krav på att skaffa 

sig nya kunskaper, arbetsmetoder och tekniker. Förändringar framkallar alltid stress och 

speciellt när den är påtvingad (Jones, 1997, s.100). Med ökad arbetsbelastning och stress ökar 

riskerna för att människor drabbas av olika kroppsliga sjukdomar såsom besvär och värk i 

musklerna, magen, hjärta (Angelöw, 1999, s.11). De vanligaste tecknen på stress är ett 

förändrat beteende, negativa tankar, svårt att sova, trötthetskänslor och utmattning. Andra 

tecken är också minnesstörningar och koncentrationssvårigheter. Dessa är utmärkande tecken 

på utmattningssyndrom som uppkommer vid långvarig stress i en arbetsmiljö, säger Bengt 

Arnetz professor i socialmedicin och stressforskare vid Uppsala universitet och Akademiska 

sjukhuset (Halldén, 2006, s. 34). Individuella, mellanmänskliga och organisatoriska faktorer 

kan också vara en orsak till att arbetsmiljön blir ansträngande för var enskild människa i 

deras arbetssituation.  

 

SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING 
Syfte 
Jag vill beskriva och analysera hur kuratorer på psykosociala enheter inom primärvården 

hanterar sina känslor i arbetet med patienter. 

 
Uppsatsens frågeställningar 
* Hur beskriver ett mindre urval kuratorer hur de hanterar sina känslor i patientarbetet? 
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* Vilka möjligheter och svårigheter innebär patientarbetet? 

* Hur upplever kuratorerna att patientarbetet påverkat deras inställning till sin livssituation? 

* Hur upplever kuratorerna att patientarbetet påverkar deras inställning till vardagslivet?  

 
Förförståelse 
Min förförståelse inför arbetet med denna studie utgår från tidigare erfarenheter och 

upplevelser under min andra praktiktermin som praktikant vid en psykosocial enhet inom 

primärvården. Jag har tidigare dessutom erfarenhet av somatisk - och psykiatriskt 

sjukvårdsarbete. Jag upplever att dessa erfarenheter underlättade mötet med människor i 

svåra livssituationer under min andra praktiktermin vid en psykosocial enhet.    

 

Centrala begrepp 

Coping Ett sätt att lära sig att leva med osäkerhet och ovisshet och på så sätt uppnå hälsa. 

Ett sätt för människan att bemästra problem i livet (Brattberg, 2004, s.262-263). 

 
Psykosocial Människan påverkas av sin sociala situation. Om individens situation är 

påverkad av en påfrestande social situation kan produktionen av stresshormoner öka vilket 

kan leda till magkatarr, magsår, förhöjt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, nedstämdhet, 

ångest, oro och sömnsvårigheter. Människans psykiska hälsa och personliga utveckling är 

påtagligt förknippad med sociala faktorer såsom arbetets struktur och organisation, arbetets 

meningsfullhet och kontroll över den egna arbetsinsatsen. ( Egidius, 1994, s. 447 ).  

 
Psykologisk stress “Psychological stress is a particular relationship between the person and 

the environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and 

endangering his or her well-being” ( Lazarus & Folkman 1984, s.19 ).  

 
Patientarbete Professionell korttidsinriktad samtalsbehandling ca åtta till tio tillfällen vid 

lättare depressioner, allvarliga stressrelaterade tillstånd, ångest, krisreaktioner, 

relationsproblem, sömnproblematik, psykosomatiska tillstånd och stödbehov till patienter och 

anhöriga. 
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TIDIGARE FORSKNING 
Under mitt letande i litteratur och sökningar i databaser efter tidigare forskning om hur 

kuratorer hanterar sina känslor i patientarbetet, har jag huvudsakligen funnit studier som 

handlar om hur sjukvårdspersonal, räddningspersonal och omsorgspersonal hanterar sina 

känslor i patientarbetet med hjälp av copingstrategier, stödåtgärder och sökandet efter 

meningsfullhet och sammanhang i livet.  

En studie om svåra möten i omsorgsarbete har genomförts av Astvik (2003). Studien tar upp 

relationerna mellan personal och patienter. Kränkningar i äldreomsorgen är skarpa signaler 

på att relationerna mellan personal och patienter är långt ifrån problemfria. Behovet av ökad 

kunskap och förståelse om personalens svåra möten, liksom kunskaper om vilken typ av stöd 

personalen behöver för att kunna leva upp till samhällets förväntningar på en god kvalitet och 

ett gott bemötande (Astvik, 2003, s.35-42). Personalen upplever otillräcklighetskänslor när 

tidsramarna är för snävt tilltagna såsom när de till exempel är hemma hos en patient som 

behöver mer tid, men ändå är tvungna att gå för att nästa patient väntar. I sådana situationer 

stänger personalen av sina känslor. Att inte få tillräckligt med behandling och omsorg väcker  

ångestkänslor hos patienterna. Patienternas ångest och utsatthet skapar ångestkänslor hos 

personalen (Astvik, 2003, s.37). 

 

Holm (1993) genomförde en studie om den psykiska arbetsmiljön för läkare. Studien 

omfattade fyrtio läkare från tre specialiteter såsom intermedicin, allmänmedicin och kirurgi 

Dessa följdes i sitt dagliga arbete vid forskningssjukhus, småstadssjukhus, storstad och 

glesbygd. Specialistgrupperna skiljer sig delvis åt i sina psykologiska strategier och synen på 

sig själva, omvärlden och den empatiska förmågan. Studien visade också att det fanns 

skillnad mellan kvinnliga och manliga läkares inställning. Skillnaden visade att kvinnliga 

läkare hade bättre förmåga till empati och hade en mer positiv syn på sig själva som 

privatpersoner. När det gäller besvärliga situationer och psykologiska strategier fanns det 

inga skillnader mellan manliga och kvinnliga läkare. De läkare som trivdes bäst var de som 

kände en hög grad av mening och sammanhang i sin tillvaro, vilka var allmänläkare och de 

läkare som arbetade vid småsjukhus. 

 

En studie handlar om reaktioner, handlingsmönster och erfarenheter hos räddningspersonal 

efter en svår insats i samband med diskoteksbranden i Göteborg 1998. Studien redovisar 

resultaten av stressreaktioner, copingstrategier och psykiska följdverkningar hos 
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räddningspersonalen under och efter brandkatastrofen. I insatsen arbetade 94 personer, 88 

män och 6 kvinnor. De totalt 94 personerna som ingick i räddningsarbetet var brandmän, 

ambulansförare och sjukvårdare av olika slag, varav 16 brandmän arbetade som rökdykare. 

Räddningspersonalen genomförde en professionell insats som präglades av fokusering, mod, 

psykisk och fysisk styrka och uthållighet tills räddningsinsatsen avslutades. Den psykiska 

mobiliseringen under räddningsinsatsen från den stund larmet följde kännetecknades av ett 

tydligt förlopp som präglades av uppladdning, fokusering av uppmärksamhet och 

bortkopplande av emotionella funktioner. Tankar och handlingar underställdes den akuta 

målsättningen att rädda liv. Ingen av räddningspersonalen visade några tecken på psykisk 

ohälsa efter räddningsinsatsen. Räddningspersonalen var emellertid nöjda och stolta över sin 

insats, vilket givit dem positiva särpräglade drag i form av självförtroende och 

erfarenhetsutveckling. Det allmänna hälsotillståndet bland räddningspersonalen var över lag 

bra eller mycket bra. Dock uppvisade sjukvårdspersonal något stegrade besvärsnivåer i 

jämförelse med brandmännen. En sannolik förklaring till detta är att brandmännen tillhörde 

ett arbetslag. Arbetslaget var den avgörande faktorn för brandmännen för deras 

genomförande av räddningsinsatsen och deras bearbetning efteråt. Brandmännen upplevde 

det som en styrka att de utgjorde ett lag som åkte ”hem” tillsammans efteråt. Flertalet av 

brandmännen påpekade att det var mest väsentligt direkt efter räddningsinsatsen att få mat, 

avlösning och ett allmänt omhändertagande. En av räddningsledarna berättar om att han 

pysslade om sitt lag och att omtanke och beröring var mycket betydelsefullt för att öka 

trygghetskänslan hos brandmännen (Folkesson, 2003, s. 81). 

  

En studie som handlar om utbrändhet inom vården har genomförts. I studien menar 

författaren till artikeln att ett socialt stöd är ett effektivt stödjande system för att motverka att 

personalen blir utbränd. Att han eller hon är omtyckt, älskad, uppskattad och värderad och 

dessutom ingår i ett nätverk av kommunikation med gemensamma skyldigheter, utgör ett 

mycket starkt socialt stöd för personalen och med andra ord den enskilda människan på sin 

arbetsplats. Det sociala stödet omfattar också ett antal funktioner såsom att lyssna aktivt med 

empati och förståelse, att ge erkännande för bra arbetsprestationer, att uppmuntra till nya 

utmaningar inom arbetet och att ge känslomässigt stöd och beröm i möten med människor 

som befinner sig i svåra situationer (Kantor, 1995, s.7) 
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En annan studie handlar om känslomässig utmattning bland kvinnor i offentlig sektor.  

Syftet med studien var att ta reda på hur vanligt det är med känslomässig försvagning bland 

kvinnliga anställda i offentlig sektor. I studien deltog bland annat kvinnor inom geriatrisk 

vård och kvinnor inom försäkringskassan. Syfte med studien var att studera deltagarnas 

självskattade arbetsmiljö med hänsyn till krav, kontroll, socialt stöd, deras emotionella, 

somatiska och kognitiva symtom. Resultatet av studien visade att deltagarna uppvisade 

tecken på känslomässig försvagning, kognitiva problem, sömnstörningar, trötthet. Studien 

visade också att en stor del av deltagarna i studien kan fortsätta att fungera tack vare hjälp 

och stöd utanför arbetet. Studien kom också fram till att det privata sociala stödet inte sällan 

är en buffert mot sjukliga stressreaktioner och känslomässig utmattning (Perski, m.fl., 2002) 

 

I engelska studier upplever vårdpersonal såsom läkare, sjuksköterskor och terapeuter att de 

emotionella kraven är påtagligt svåra när de har att göra med mycket svårt sjuka patienter och 

patienter med sociala problem.I sådana situationer upplever de att det är svårt att upprätthålla 

balansen mellan empati och den professionella hållningen. Emellertid hjälper det formella 

och informella stödet från kolleger, familjen och vänner dem att bemästra utmattning som 

uppkommit i möten med svårt sjuka patienter och patienter med sociala problem. (Chambers, 

Schwartz, Boath, 2003, s.19). 

 

Engelska studier har visat att sjuksköterskeyrket har stort ansvar och är mycket 

arbetsbelastade. Därtill måste de klara av olika konflikter som uppkommer på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskan är därmed utsatt för både emotionell och fysisk stress. Den emotionella 

stressen uppkommer i samband med patientarbetet. Den fysiska stressen kommer av risken 

att bli utsatt för infektioner, kemiska substanser och andra sjukdomar (Firth-Cozens, Payne, 

1999, s.34). Studier visar att mer eller mindre alla sjuksköterskor har svårt att skilja mellan 

arbete och hemliv. De har svårt att glömma arbetsdagen i slutet av ett skift. Ofta tar de oro 

och  problem med sig hem. Om det sociala stödet inte fungerar i hemmet såsom med en 

stödjande partner kan det vara en katastrof för sjuksköterskan (Hingley, 1989, s.83).   

 

En engelsk studie om stressade läkare visade att de inte valde att söka professionell hjälp när 

de drabbades av stressproblem, trots att de uppmanades att göra det. Merparten av läkarna 

sökte inte hjälp vid stressproblematik utan förlitade sig till familjen och vänner. En del av 

läkarna sökte hjälp men de flesta valde att få informell hjälp och rådgivning på arbetsplatsen. 
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De hade även möjlighet att få telefonrådgivning vilket tilltalade en del av läkarna. Orsaken 

till det var att de flesta läkarna inte ansåg sig vara sjuka eller annorlunda i förhållande till sina 

kolleger (Moss och Paice, 1999, s.215).   

 

En annan engelsk studie tar upp problem för de människor som arbetar inom vårdyrken. 

Dessa kallas för ”känsloarbetare” för att deras roll mestadels går ut på att ge stöd, omvårdnad 

och ömhet. En sådan välgörenhet har ett högt pris trots att de upplever arbetet initialt 

tillfredställande och utvecklande. Det visade sig att problemen med känslomässig utbrändhet 

gav tecken på ökad apati, cynism och själviskhet. Människor som drabbas av dessa symtom  

har svårt att hantera sociala relationer. Studien visade att det inte bara var vårdpersonal som 

drabbades av känslomässig utbrändhet utan även socialarbetare, lärare, bibliotekarier, 

serveringspersonal, sekreterare och receptionister kan också vara i riskzonen Ett annat 

problem som studien visade var att den känslomässiga utbrändheten oftast ledde till 

drogmissbruk och ökade rök – och dryckesvanor. Studien visade att medellivslängden bland 

sjuksköterskor var fyra år lägre än för den genomsnittliga arbetande kvinnan och 

självmordsfrekvensen bland läkare och tandläkare var mer än dubbelt så hög som 

genomsnittet (Jones, 1997, s124-125). 

 

Flera ansedda forskare har visat att socialt stöd minskar aktiviteten i människokroppens 

stressfysiologiska system. Hos apor har studier visat att dominanta hannar visar låg grad av 

stress om den sociala miljön är stödjande och trygg medan graden av stress ökar om miljön är 

fientlig och tävlingsinriktad. Studier har även visat att stress utvecklar åderförkalkning över 

tid. Omfattningen av socialt stöd påverkar inte bara risken för kroppslig stress, vilket mäts 

med olika blodprover. Studier har även påvisat att överlevnaden och sjukligheten påverkas 

positivt med socialt stöd. Studier har visat att motsatsen till socialt stöd, det vill säga isolering 

har risker för både hjärt – och hjärninfarkt ökat och i en annan svensk studie visade det sig att 

socialt stöd skyddar mot hjärtinfarkt (Währborg, 2002, s.75). Familjen är fortfarande den  

viktigaste institutionen för socialt stöd, vilket framkom i studien (Ibid., 75).  

 

METOD 
Utifrån studiens frågeställningar valdes en kvalitativ metod som omfattade fyra intervjuer. 

Den kvalitativa metoden baseras på intervjupersonens livsvärld och hur hon förhåller sig till 
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den (Kvale, 1997, s.34). I intervjuer beskriver intervjupersonen t ex sina tankar, attityder, 

känslor och kunskaper (Larsson, 2005, s.91). 

Vetenskapsfilosofisk position 

Denna studie har ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv. Fenomenologin strävar 

efter exakta beskrivningar av intervjupersonens upplevelser och livsvärld, vilket tonar ned 

intervjuarens personliga inblandning och förkunskaper (Patton, 1990, Larsson, 2005 s.93). 

Hermeneutiken syftar till att tolka och förstå hur människors liv och tillvaro kommer till 

uttryck i det talade och skrivna språket (Olsson och Sörenssen, 2001, s.98).Efter att empirin 

analyserats har tolkningsmöjligheter använts från det hermeneutiska perspektivet för att ta 

fasta på upplevelser och uttrycka, tolka och förstå sammanhang och möjligheten att kunna 

förklara (Ibid.,101). Tolkningen av empirin har genomförts genom en ständig växling mellan 

delar och helhet i texten som beskriv som den hermeneutiska spiralen (Kvale, 1997, s.51).  

Litteratursökning    

För att få kunskap om vad som tidigare skrivits och forskats i ämnet söktes litteratur i 

följande databaser: Artikelsök, Libris, PsycINFO, Medline PubMed och Arbline. Samtliga 

uppräknade databaser går att hitta på Stockholms universitetsbiblioteks hemsida. Dessutom 

söktes också litteratur vid Stockholms Universitetsbibliotek, Socialhögskolans eget bibliotek, 

Stockholms stadsbibliotek, Kungliga biblioteket i Stockholm, Arbetslivsbiblioteket i 

Stockholm och fyra andra bibliotek varav två stycken är stadsbibliotek och ett 

sjukhusbibliotek samt ett högskola bibliotek. Anledningen till att dessa fyra bibliotek inte 

namnges är att de ligger på samma orter som de psykosociala enheter där intervjupersonerna 

arbetar. De nyckelord som använts är kurator, stress, utbrändhet, copingstrategier, klient, 

socionom, socialarbetare, projektion, överföring och omsorgsarbete. 

Urval 

Kontakt togs med fyra kuratorer vid tre olika psykosociala enheter inom primärvården. 

Respondenterna tillfrågades om de var intresserade av att delta i en forskningsintervju som 

skulle utgöra grunden för denna forskningsstudie. Samtliga tillfrågade kuratorer ställde sig 

positiva till att medverka i forskningsstudien.  
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Datainsamling 
Avsikten med den kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla intervjupersonens livs – och 

upplevelsevärld i syfte att tolka centrala teman i intervjupersonens livsvärld (Kvale, 1997, s. 

35). Det empiriska materialet baseras på intervjuer med fyra kuratorer vid tre olika 

psykosociala enheter inom primärvården. Samtliga kuratorer kontaktades initialt per telefon, 

därefter togs ytterligare kontakt per e-post och telefon för att boka tid för intervju. Därefter 

skickades ett etikbrev (se bilaga 2) via e-post till samtliga kuratorer i studien. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en allmän intervjuguide (se bilaga 1) som omfattar fyra teman 

med tillhörande underfrågor som formulerats i förväg av författaren till denna studie. 

Samtliga teman och underfrågeställningar är i enlighet med studiens problemformulering. En 

allmän intervjuguide innebär ofta att undersökaren formulerar ett antal teman och frågor som 

behöver beskrivas mer detaljerat och som är kopplade till problemformuleringen. Frågorna 

behöver inte ställas i någon speciell ordningsföljd (Larsson, 2005,s 104). Med utgångspunkt 

från respektive underfrågor ställdes även följdfrågor som lagts till intervjuguiden vid samtliga 

intervjuer. Varje intervjutillfälle har tagit ca 1 timme och till hjälp har bandspelare använts. 

Alla intervjuer genomfördes på respektive kuratorers egna tjänsterum.  

 

Databearbetning och analys 
Två av intervjuerna genomfördes vid två olika dagar och transkriberades klart samma dag.  

De två resterade intervjuerna genomfördes på en och samma dag och transkriberades klart två 

dagar senare. Transkribering betyder att ändra från en form till en annan form, från talspråk 

till skriftspråk (Kvale, 1997, s. 152). Samtliga transkriberingar av intervjuerna har dessutom 

granskats vid ett tillfälle efter respektive transkribering. Detta för att eventuella felkällor skall 

kunna upptäckas och elimineras. Studiens fyra olika teman användes som utgångspunkt när 

empirin kategoriserades och materialet skulle analyseras. I arbetet med analysen valdes 

meningskoncentrering för på så sätt skapa en sammanfattning av texten. 

Meningskoncentrering avser att uttrycka mer kortfattat den mening som intervjupersonen 

uttryckt vid intervjutillfället. Med andra ord handlar det om att omformulera grundligare och 

längre intervjuuttalanden till kortare och mer sammanhängande formuleringar (Larsson, 

2005, s. 106). Därefter indelades empirin in under respektive tema i denna studie. För att 

ytterligare förstå intervjupersonens intervjuuttalanden användes meningstolkning. 

Meningstolkning innebär att ytterligare gå in på djupet för att ännu mera kunna förstå 

uttalanden från intervjupersonen (Ibid., 106). Tolkningen gjordes utifrån copingteori och 
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existentiell teori. Dessa två teorier är förklarade under rubriken teoretiska perspektiv. Fyra 

word-dokument har använts för varje respondent. Ett dokument har använts för 

transkribering, ett för tematisering och meningskoncentrering samt ett dokument för 

meningstolkning. Därefter har detta förts över till ett dokument där själva studien eller C-

uppsatsen skrivs i löpande text med tillhörande citat.  

 

Validitet 
Kerlinger (1997) menar att validitet ofta definieras genom frågeställningen: Mäter du vad du 

tror att du mäter? (Kvale, 1997, s.215). Elofsson (2005) menar att hög validitet avser att så 

nära som möjligt klara av att mäta det som åsyftas att mäta (Larsson, 2005, s.66). Att 

undersöka ett föremåls längd i cm förutsätter att undersökaren använder sig av ett 

mätinstrument som visar centimeter och inte i tum. Om inte kommer undersökaren att få ett 

få bristande validitet i underökningen. Det är svårt att utföra en studie utan att det 

uppkommer felkällor som kan påverka studiens slutliga resultat. Ett sätt att reducera felkällor 

är att vara medveten om eventuella felkällor. Den allmänna intervjuguiden innebär att 

forskaren formulerar ett antal betydelsefulla samtalsämnen som baseras på teman och 

frågeområden som bör beskrivas mer detaljerat vilka är kopplade till problemställningen  

(Larsson, 2005, s.104).  Det är väsentligt att intervjupersonen förstår frågorna i 

intervjuguiden.  Det är därför viktigt att frågorna skall vara lätta att förstå och korta utan 

akademisk jargong (Esaiasson et al., 2004, s. 290). Att vara uppmärksam, påläst, ställa 

följdfrågor och förtydliga oklarheter under intervjun är viktiga inslag i intervjun från 

intervjuarens sida. En annan form av att höja säkerheten och trovärdigheten i studien är 

triangulering. Triangulering innebär bla att en studie omfattar två teoretiska perspektiv som 

används vid analys av det insamlade dataunderlaget (Larsson, 2005, s.109). Denna studie 

omfattar två teoretiska perspektiv, vilket innebär en form av att triangulering. Ett annat 

begrepp är undersökartriangulering som betyder att det är fler forskare som deltar i 

datainsamling och analys av resultatet. Detta ökar säkerheten och trovärdigheten i resultatet i 

och med att fler forskare kan pröva varandras tolkningar i studien (Larsson, 2005, s.112). 

Denna studie har inte tillämpat undersökartriangulering med tanke på att det endast är en 

forskare som medverkat. Innan en intervju genomförs är det betydelsefullt att forskaren och 

intervjupersonen har kommit överens om att samarbeta. Det kan hända att intervjupersonen 

inte vill ge information om vissa omständigheter beroende på att det finns motstånd till 

forskaren, vilket reducerar validiteten (Ruth, 1991, s. 286). I denna studie har kontakter tagits 
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med fyra respondenter. Ett större urval kan sannolikt höja validiteten. Författaren kom i 

kontakt med samtliga fyra respondenter under andra praktikterminen. Detta bidrog sannolikt 

till att intervjuerna blev öppna och positiva, vilket sannolikt höjer validiteten i denna studie.  

 

Reliabilitet 
Reliabiliteten utgör graden av likhet mellan mätningar med samma mätinstrument, vilket 

innebär att vi kommer att få samma resultat vid varje gång vi mäter (Olsson och Sörensen, 

2001, s.73). Inom kvalitativ forskning används inga tester, frågeformulär eller instrument av 

teknisk karaktär för att genomföra datainsamling. Detta innebär att forskaren utgör det 

betydelsefulla ”mätinstrumentet” inom kvalitativ forskning (Ruth, 1991, s. 283). 

Tillförlitlighetsprövningen är ofta mycket komplicerad då insamlingen utgörs av mänskliga 

aspekter såsom värderingar och meningsskapande förhållanden (Kvale, 1987, Ruth, 1991, s. 

283). För att öka reliabiliteten är det önskvärt att två forskare som är oberoende av varandra 

skriver ut samma avsnitt av en bandad intervju, för att därefter genom ett dataprogram göra 

en lista över de ord som skiljer sig mellan de två utskrifterna. Detta tillvägagångssätt skapar 

en kvantifierad reliabilitetskontroll (Kvale, 1997, s. 150). Att göra enligt ovan nämnda 

tillvägagångssätt har inte varit möjligt i denna studie med tanke på att studien genomfördes 

av en forskare. Reliabiliteten hade sannolikt höjts om denna studie hade genomförts av två 

forskare. Intervjuerna bandades med bra ljudkvalitet och intervjuerna har granskats vid ett 

tillfälle efter transkriberingen för att eventuella fel skall kunna upptäckas och därmed kunna 

elimineras.  

Samtliga respondenter har genomgått samma intervjuprocedur och därmed fått samma 

förutsättningar dvs alla har fått ett etikbrev, samma intervjuguide och teman har använts vid 

de olika intervjuerna. Intervjuerna har genomförts på respektive respondents tjänsterum. En 

hög grad av likhet i mätningarna tyder på hög reliabilitet (Olsson och Sörensen, 2001, s.73).  

 

Generaliserbarhet 
I vardagen generaliserar människan mer eller mindre spontant. Vi skapar oss förväntningar 

om vad som eventuellt kommer att hända i andra likartade situationer eller med liknade 

människor i samhället (Kvale, 1997, s.209). Resultatet av denna studie går att generalisera till 

större urval av kuratorer inom alla områden där kuratorsverksamhet förekommer. Denna 

studie går med största sannolikhet att generalisera till alla yrkesgrupper i samhället som 
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arbetar med människor såsom t ex sjukvårds – och räddningspersonal och omsorgspersonal et 

cetera. Resultatet kan generaliseras till en annan tid, en annan plats eller en annan situation ( 

Esaiasson et al, 2004, s. 31). Denna studie baseras inte på något statistiskt utan ett strategiskt 

urval, vilket utgör ett mindre och icke slumpmässigt urval. Emellertid finns möjlighet till 

analytisk generalisering, vilket innebär att forskaren gör en väl planerad prövning om 

resultaten av studien som kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan 

situation (Kvale, 1997, s.210).   

  

Etiska överväganden  
Initialt och i samband med det inledande telefonsamtalet med respondenterna skickades ett 

etikbrev till samtliga fyra respondenter i studien. Etikbrevet (bilaga 2) baserades på de 

grundläggande individskyddande kraven som utgörs av information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjanderätt (Esaiasson et al., 2004, s.442).  

Innan intervjuerna informerades respondenterna om vilket syfte och sammanhang deras 

berättelser skulle presenteras samt att deltagandet i studien var frivilligt. De meddelades 

också om att de när som helst kunde avbryta intervjun utan någon förklaring. Respondenterna 

erbjöds också möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet och ge sitt 

godkännande. De informerades även om att de i efterhand kunde ta kontakt för eventuella 

ändringar i intervjun om de hade en känsla av att de lämnat ut sig för mycket vid 

intervjutillfället. Respondenterna informerades också om att tystnadsplikt och sekretess gäller 

för allt vad som omfattar intervjun såväl muntligen som skriftligen. Detta innebär att i all 

skiftlig dokument som gäller intervjun och senare den färdiga C- uppsatsen kommer 

respondenternas namn och personliga uppgifter att vara avidentifierat/avkodat så att ingen 

kan identifiera respondenterna som deltar i studien. Respondenterna informerades också om 

att de bandade intervjuer som gjorts kommer att förstöras efter examinationen. Till dess 

kommer banden att förvaras så att ingen obehörig har tillgång till banden än författaren till 

denna studie. Konfidentialitet i forskning innebär att privata data som identifierar 

respondenterna inte kommer att redovisas i forskningen (Kvale, 1997, s.109). Uppgifter om 

alla deltagare i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och sekretess och 

personuppgifterna skall därför förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem (Esaiasson et 

al., 2004, s.445). Respondenterna informerades vidare om att allt vad som omfattar uppsatsen 

och dess forskningskunskaper endast skall användas i detta utbildningssyfte som denna studie 
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utgör. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda deltagare i en forskningsstudie 

endast användas för forskningsändamål (Ibid., 446).  

 

Studiens begränsningar 
Begränsningarna i denna studie har först och främst handlat om yrkesgruppen kuratorer till 

skillnad mot annan sjukvård, räddnings - och omsorgspersonal. Dessutom har antalet frågor i 

problemformuleringen och antalet teman begränsats. Detta för att studien inte skall bli alltför 

omfattande och ohanterlig och dessutom riskera att gå utanför ämnet som jag valt att studera.  

 
TEORETISKA PERSPEKTIV 

Copingteori 
Coping handlar om människans förmåga att hantera stress. Förmågan att hantera stress beror 

på barndoms- och uppväxtförhållanden och vilken kultur människan har levt/lever i. Coping 

kan översättas med ord som överlevnadsstrategier och stresshantering. Teorin beskriver en 

process som innebär kognitiva och beteendemässiga ansträngningar i syfte att bemästra yttre 

och inre krav som individen uppfattar som svåra eller att de övergår individens resurser, 

vilket också kan definieras som psykologisk stress (Lazarus 1984). Lundälv (1998) anser att 

coping utgör på vilket sätt människan bemöter, försöker att bemästra och anpassa sig till ett 

inre eller yttre hot.  

 

Copingteorin introducerades av Lazarus inom stressforskningen under 1960-talet (Andrae, 

1996, s.30).  Det finns två olika centrala copingprocesser, såsom problemfokuserad och 

känslofokuserad. Problemfokuserad coping omfattar försök att precisera problemet och 

förändra det som är möjligt i situationen och att lära in nya sätt att hantera situationer i livet. 

Känslofokuserad coping avser att ta kontroll över den känslomässiga stressen.  

Detta kan ske genom att individen skjuter problemet ifrån sig och samtidigt förnekar 

problematiken. Denna variant används oftast när en situation inte går att förändra (Eriksson, 

m.fl. 2004, s. 62).  

Valet av copingstrategi är individuellt, vilket innebär att individen kommer att använda den 

copingstrategi som fungerar bäst (Ibid., 60). Coping pågår alltid i individens vardag, vilket 

innebär att vardagens små eller stora bekymmer varvas med frågor vad individen vill göra 

med sitt liv och vad hon värdesätter och vad som händer när döden infinner sig. Coping är ett 
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sätt att uppnå välbefinnande och att lära sig att leva med osäkerhet och ovisshet. Detta utan 

att vara förtvivlad och att istället inse att detta är ett högst mänskligt fenomen som tillhör 

livet (Brattberg, 2004, s.262).   

 

Här nedan följer några copingstrategier som har använts bland läkare inom cancervården  

(Andrae, 1996, s. 58-65). 

 
Söka kunskap  
Att söka kunskap strategin utgör en strävan att utveckla sin kompetens och kontroll. 

Kunskapssökande höjer självkänslan och säkerheten och reducerar därmed risken för att 

misslyckas.  

 
Söka lösningar  
Söka lösningar innebär inte bara att individen formulerar ett problem utan även en tydlig 

handling. I denna strategi konfronterar individen verkligheten och företar sig funktionella 

åtgärder. Individen handlar utifrån förståelsen. Individen tar sig an en sjukdom på ett 

intellektuellt sätt och stänger av känslan. Strategin innebär att individen huvudsakligen 

omformulerar situationen så att problemet går att lösa. Denna strategi kräver också att 

individen ändrar fokus i situationen.  

 
Söka stöd och vägledning  
Söka stöd och vägledning omfattar krav på en öppen och ömsesidig kommunikation med 

personer som är erfarna och betydelsefulla. Individen söker och använder konstruktiv hjälp 

och accepterar stöd och hjälp om det behövs. Individen talar med andra om sin oro, vilket är 

en form av tanke, känsla och handling som är jämförbar med individens strävan att rättfärdiga 

sig och skapa trygghet i sin kris.  

Skapa nära relation till patienten 
Skapa nära relation till patienten förutsätter ett möte med patienten. Behandlaren uppger att 

han eller hon kommer till centrala insikter och kunskaper i patientens aktuella sjukdom och 

om hur de kan hantera sjukdomen i positiv riktning till patientens fördel.  
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Upphäva situationens allvar  
Upphäva situationens allvar går ut på att glömma bort eller att skratta bort situationens allvar 

genom ironiska förvrängningar. Att försköna och att reducera allvaret och använda sig av 

humor är kännetecknande för denna strategi. Att uttrycka ”galghumor” vara ”hårdhudad” och 

cynisk är vanligt i denna strategi.  

 
Avledande aktivitet  
Avledande aktivitet innebär att läkaren medvetet eller omedvetet utför uppgifter som är fria 

från kontakt med patienten. I denna strategi ingår även flyktbeteende. En läkare kan undvika 

att tala om döden med patienten som står inför döden.  

 

Existentiell teori 
Det existentiella perspektivet handlar om frihetens ögonblick. Människan är inte bara den hon 

är, utan hon har även möjlighet att förhålla sig till den hon är. Hon är inte enbart maktlös, hon 

har även potential att förhålla sig till sin maktlöshet (Helleday m.fl., 1998, s. 47). 

Existentialismen utgår från människans subjektiva upplevelser som utgör den dynamiska 

kvalitet som människan uppvisar. Inom den existentiella teorin är människan en individ som 

alltid är i varande och som strävar efter mål och mening i livet (Stevens, 1998, s.166). 

Teorins fokus baseras på medvetenheten om människans villkor och vilka konsekvenserna 

blir av hennes förmåga att tänka över sina erfarenheter att vara människa (Ibid., 166). Orden 

existens, existere och existentialism har sina ursprung i det latinska ex-istere som betyder ut 

ur mörkret, visa sig och gå fram. Den förste person som använde sig av begreppet 

existentialism var den danske filosofen Sören Kirkegaard (Helleday m.fl. 1998, s.47). Här 

nedan följer fyra existentiella frågeställningar om tiden, ändligheten, val och beslut och 

meningsfullhet som kan utgöra problematik i en människas liv (Stevens, 1998, s.169). 
 
Tiden 
Människor innehar intentionalitet, vilket är en förmåga att agera med ett visst mål i tankarna 

som baserar sig på hur människan vill att framtiden skall gestalta sig. Människor har fullt 

ansvar för sina handlingar, vilket utgör en väsentlig del av existentialismens etik ( Payne, 

2002, s.258-259 ). Vi är medvetna om att vi inte kan vrida tillbaka tiden, vilket gör den 

oåterkallelig ( Stevens, 1998, s.212 ). Friedman (1990) anser att medvetenheten om tiden 
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verkar vara oskiljbar med den aktivitet individen sysslar med. En människa som är upptagen 

av en intressant aktivitet tycks tiden går fortare för. När livet är mer enformigt tycks tiden gå 

långsammare, vilket undersökningar visar är en vanlig upplevelse (Ibid., 207).  

Även hastigheten i individens tidsupplevelse inverkar på känsloläget såsom vid upphetsning 

och depression. När en människa blir äldre tycks åren gå fortare än när människan är yngre. 

En orsak till detta är att en bestämd tid utgör en allt mindre del av en äldre människas liv.  

(Stevens, 1998, s.208).  

 
Ändligheten 
Handlingar kan inte göras ogjorda, tillfällen som passerat kan vi därför inte få tillbaka. En 

människas livstid är utmätt och därmed ändlig. Yalom (1980) anser att fruktan för döden är 

ett påtagligt inslag i en människas inre upplevelsevärld. Den jäktar människan som inget 

annat och mumlar hela tiden under ytan. Det är en mörk kraft som ligger precis under 

medvetandets yta ( Stevens, 1998, s.212 ).Att bli fullständigt medveten om ändligheten i vårt 

liv kan öka glädjen i resterande del av vårt liv (Ibid., 215). Yalom (1980) anser vidare att det 

finns två former av försvarsmekanismer såsom människans tro på att vara osårbar och tron på 

den stora frälsaren. Djupt inom varje människa finns det en känsla av att döden inte gäller oss 

själva utan bara gäller andra. Med andra ord kan människan uppfatta sig själv undantagen 

från naturlagarna. Många människor tror också på den allsmäktiga gestalten som skyddar 

dem och som alltid vakar över dem (Jacobsen, 2000, s.120-121).  

 
Val och beslut  
Val och beslut kräver frihet och friheten medför att människan kan göra vad den vill i 

enlighet men vad som är rätt. Friheten innebär dessutom självbestämmande vilket utgör 

motsatsen till ofrihet och tvång. Valet medför ansvar när en människa säger ja till det ena och 

nej till det andra. Detta kan medföra konsekvenser för andra människor. Ett val eller beslut 

uppkommer när en människa har flera möjligheter och överväger att säga ja eller nej till en 

person. Valet betyder samtidigt att något annat väljs bort. När en människa har föresatt sig 

något aktualiseras hennes vilja vilket resulterar i att en handling verkställs (Jacobsen, 2000, 

s.182-183).  
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Meningsfullhet  

Meningsfullhet går ut på att hitta och söka efter livets mening och vår erfarenhetsvärld. Detta 

gäller framför allt att ha en känsla av att erfarenheter och upplevelser i livet är betydelsefulla  

(Stevens, 1998, s.124-125). Livets mening och livsmål väljer människan själv ut i enlighet 

med djupare livsvärden. Detta utgör människans grunduppfattning kring vad hon tror vara bra 

eller dåligt i livet. Livsvärdena kan vara kärlek, bilda familj, söka arbete, hjälpa 

medmänniskor eller sätta barn till världen (Jacobsen, 2000, s.14). Människans förmåga att 

reflektera gör det möjligt att ifrågasätta det meningsfulla i livet och att kritiskt undersöka våra 

uppfattningar och söka efter nya bättre värden och mål i livet (Stevens, 1998, s.203). Yalom 

(1980) anser att brist på mening i livet kan uttrycka sig i form av diffus håglöshet och 

bristande engagemang i de handlingar och upplevelser vi ställs inför i livet (Ibid., 225). Ett 

liv med bristande meningsfullhet är ett liv utan inriktning, syfte och livskraft och har till 

största delen blivit en formalitet (Ibid., 225).   

 
RESULTAT 
I denna del kommer intervjupersonernas känslor, tankar och upplevelser i patientarbetet att 

redovisas. Resultaten redovisas enligt fyra teman som ingår i denna studies intervjuguide. 

Studiens fyra teman utgörs av: Svårigheter och möjligheter i arbetet, att hantera svårigheter i 

arbetet, inställning till livssituation och inställning till vardagslivet. I anknytning till varje 

tema genomförs en delanalys som baseras på copingteori och existentiell teori. Samtliga 

respondenter har lång tids erfarenhet som kurator vid psykosociala enheter inom 

primärvården. Med tanke på etiska överväganden såsom konfidentialitet och tillhörande 

sekretess kommer respondenterna som deltar i studien inte att namnges med deras egentliga 

namn utan kommer därför att genomgående kallas för respondent 1, 2, 3, och 4. 

Respondenterna kommer därmed inte heller presenteras med tanke på konfidentialitet.  

Detta innebär att privata data som identifierar respondenterna inte kommer att redovisas 

(Kvale, 1997, s.109). 

 

Tema 1. Svårigheter och möjligheter i arbetet 
I detta tema kommer respondenterna att beskriva varför de valde att arbeta med människor. 

De kommer också att beskriva det positiva och negativa i mötet med människor samt känslor 

i arbetet. Respondenterna belyser dessutom hur närhet och distans skapas i patientarbetet. I 
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detta tema kommer också respondenterna att beskriva hur vanligt det är att kolleger berättar 

om sina tankar, känslor och upplevelser i arbetet. 

 
Val av arbete 
Samtliga respondenters val av arbete tycks vara ett medvetet val som präglats av uppväxt, 

uppfostran och ungdomstiden.  

 

Respondent 1 

Respondenten sökte arbete efter socionomutbildning vid socialtjänsten. I samband med 

arbetet vid socialtjänsten växte intresse fram att arbeta närmare människan. Detta ledde 

senare till en tjänst inom sjukvården. Respondenten upplever sig själv som mer behandlare än 

utredare. Intresset för människor och samhällsfrågor och att hjälpa de som har det svårt i livet 

har funnits hela livet, berättar respondenten. 

 

”Jag har alltid varit intresserad av människor och samhällsfrågor och av att kunna hjälpa människor 

med problem och svårigheter. Jag tycker det är otroligt intressant och spännande att lyssna på andra 

människor”. 

 

Respondent 2 

Respondenten växte upp i en stor familj en tid som inte alltid var bekymmersfri. Detta var en 

anledning till varför respondenten valde att utbilda sig till socionom.  
 

”Vi var ju många i min familj och jag upplevde att jag kunde se och fundera över så mycket redan 

som liten. Jag upplevde redan då att människor sade en sak och gjorde något annat i stället. Jag var 

liten när min pappa dog och det var ett stort trauma för hela familjen, vilket också innebar att vi fick 

sämre ekonomi. Det var då jag tänkte att jag vill hjälpa andra människor som har det svårt. Att 

hjälpa, stödja och ge trygghet till andra människor har sedan jag var liten varit min drivkraft”.   
 

Respondent 3 

Respondenten betonar att valet av arbete präglats av föräldrarnas ödmjuka uppfostran, vilka 

förmedlat att det finns människor som har det svårt i livet och därför behöver någon som 

hjälper dem. 
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”Mitt val av arbete kommer mycket från mamma och pappa och uppfostran och uppväxt i våran 

familj. Pappa arbetade inom kyrkan och hade i samband med det många samtal med ungdomar. 

Mamma och pappa förmedlade ödmjukt till mig att det finns människor som har det svårare än jag 

och som därför behöver hjälp av någon medmänniska”. 

 

Respondent 4 

Respondenten har i sin ungdom varit med om en tid som präglats av ett samhälle med 

medvetenhet, solidaritet och socialt sammanhang, vilket påverkade respondentens yrkesval. 

 

”Jag tror det berodde på den tid jag befann mig i när jag var ung. Under den tiden fanns det en 

medvetenhet för människor som var utsatta, vilket jag påverkades av. Jag har stor solidaritet och är 

intresserad av sociala frågor. För mig har det alltid funnits ett socialt sammanhang och hur detta 

påverkar människan, vilket gjorde att jag sökte till socialhögskolan”. 

 
Positivt i mötet med människor 
Samtliga respondenter tycker att det är mycket positivt att få ta del av människors olika 

livshistoria. Att få vara med i deras svåra stunder och få vara med på deras inre resa och 

förändringsprocess är mycket givande och spännande, upplever respondenterna. 

Respondenterna upplever att mötet med människan är mest positivt när patienterna kommer 

till insikt i förändringsarbetet. Detta innebär att de inser att det är ingen annan än de själva 

som kan förändra deras situation.  

 

Respondent 1 

Respondenten upplever intresset och spänningen av att få ta del av och lyssna på andra 

människors livshistoria, och på så sätt konkret hjälpa dem så att de själva kan gå vidare i 

livet. 

 

”Spontant upplever jag att det känns otroligt bra när patienterna fått hjälp av mig och vet hur de 

skall gå tillväga och arbeta vidare med sin problematik”.  

 

Respondent 2 

Respondenten upplever att det är spännande och intressant att möta människor som befinner 

sig i kris och att få arbeta med människors känslor. Vid alla möten med människor är det 
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viktigt att skapa en miljö så att patienten kan känna tillit och inte minst när det gäller 

patienter som befinner sig i kris utan några försvar och förnekelser.   

 

”Jag tycker alltid det har varit spännande att möta människor i kris, även om det handlar om hemska 

händelser. Att få möta människor utan försvar och förnekelser är spännande. Det mest positiva i 

arbetet med människor är när människor inser att det är ingen annan än de själva som kan göra 

något åt sin situation”.  

 

Respondent 3 

Respondenten anser att det mest positiva är att få vara med i patientens förändringsprocess.  

 

”De mest positiva tillfällena i arbetet är när jag möter patienter som är förändringsbenägna. Även de 

patienter som jag följt under en längre tid och som jag haft en riktigt bra allians med. De patienter 

som förstår att de har utfört förändringsarbetet och att jag har varit vid sidan om och hjälpt dem i 

deras arbete ger glädje i arbetet”. 

 

Respondent 4 

Respondenten anser att det är positivt att få ta del av människors livshistoria och samtidigt få 

vara med i deras förändringsprocess.    

 

”Jag tycker det är väldigt positivt att få ta del av människors livshistoria och deras svagheter och 

problem. Det tycker jag är en gåva att få göra. Att få vara med i deras svåra stunder och få vara med 

på deras resa och förändringsprocess alldeles oavsett vad det leder till tycker jag är positivt i mötet 

med människor”. 

 
Negativt i mötet med människor 
Negativa aspekter i arbetet upplever respondenterna bero på flera orsaker såsom att de själva 

inte har en bra dag eller att de befinner sig i en tyngre period i livet. Det kan även uppkomma 

negativa inslag i arbetet de möter, alltför många patienter på en dag. Patienter som innehar 

stor del av förnekelse i livet, det vill säga att patienterna anser att deras problem inte beror på 

dem själva och i stället skyller på alla andra människor i sin omgivning är också ett negativt 

inslag i mötet med människan. Respondenterna upplever också negativa inslag i arbetet när 

de inte når sin målsättning med behandlingen i brist på kommunikation med patienten. Det 

blir då svårt för patienten att uppnå insikt i livet och gå vidare i förändringsprocessen. 
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Problemet blir ju påtagligt när behandlingen bygger på samtal, vilket utgörs av en dialog 

mellan kurator och patient. Även svåra och tragiska händelser ger upphov till besvärligheter i 

arbetet.  

 

Respondent 1 

Att inte nå fram till målsättningen i behandlingen är negativt i mötet med människan, berättar 

respondenten. 

 

”Jag kan tycka att det är negativt när jag inte når fram dit jag vill i behandlingen trots att jag 

verkligen lutar mig mot mina kunskaper och erfarenheter. Jag tänker, hur kan jag hjälpa patienten? 

Men när jag märker att patienten inte går framåt i behandlingen, då känns det inte bra. Patienter som 

är väldigt tysta och inte säger mycket är väldigt besvärliga, då är det svårt att få ett fungerande 

samtal. Behandlingen bygger ju på samtalet, alltså en dialog mellan kurator och patient”. 

 

Respondent 2 

När patienterna har mycket förnekelse och försvar och anklagar andra människor för det liv 

de har. Detta utgör negativa inslag i mötet med människan, anser respondenten.  

 

” Det är väldigt många människor i dagens samhälle som har mycket förnekelser.  Jag anser att livet 

har en mening. Därför är det vikigt att stanna upp och reflektera över livet.  På något sätt i dagens 

samhälle är det fult att visa sina känslor. 

Det är besvärligt när jag inte når patienten och när patienten inte lyssnar vad jag har att säga. När 

patienten inte är förändringsbenägen är det också besvärligt. Ibland verkar det som om patienterna 

har ett behov av att stanna kvar i sina problem”. 

 

Respondent 3 

När respondenten inte kan hjälpa patienten i mötet med människan utgör det ett negativt 

inslag i arbetet, upplever respondenten. 

 

”Om jag känner att jag inte kan hjälpa patienten och om jag kände att mötet inte gick bra, känns det 

inte bra. Att möta människor som inte är förändringsbenägna och som har svårt att öppna sina 

sinnen, då upplever jag att patientarbetet är negativt”. 
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Respondent 4 

Att vara arbetsbelastad och samtidigt ha svåra patientarbeten är negativt i mötet med 

människor, berättar respondenten. 

 

”Det kan vara dagar som jag själv känner mig belastad. Det kan ju vara i en viss period i livet som 

jag själv har det tyngre. Vi är ju inga övermänniskor. Generellt sett tycker jag att det är besvärligt 

när man inte får kontakt med patienten i samtalssituationen. Men mest besvärligt är det när barn har 

dött och få ta emot föräldrarnas förtvivlan”. 

 
Känslor i arbetet 
Av resultaten framgår det att respondenternas känslor varierar inför mötet, under mötet och 

efter mötet. De upplever alltifrån anspänning, osäkerhet, känsla av glädje, att vara nöjd, 

känna meningsfullhet och rädslor för att inte orka med arbetet med tanke på många 

patientmöten per dag. Inför ett möte med patienten uppger respondenterna att det finns en 

viss anspänning, osäkerhet och ovisshet. De upplever att det är viktigt att få en stund för 

reflektion innan mötet. Känslorna kan variera beroende på vilken patient och patientärende 

som stundar. Respondenterna upplever att vara för mycket förberedd är inte heller bra. Detta 

kan skapa kontroll hos behandlaren, vilket kan leda till att behandlaren tappar fokus på den 

aktuella behandlingssituationen. Under mötet anser respondenterna att det är vikigt att vara 

fokuserad på vad som händer i samtalet, både beträffande patientens känslor och egna 

känslor. Efter mötet kan känslorna variera alltifrån att vara nöjd och glad över mötet till 

osäkerhet över hur behandlingen skall hanteras i fortsättningen.  

 
Inför mötet 
Inför mötet med patienten varierar känslorna delvis. Respondent 1 vill vara förberedd och 

påläst inför mötet. Respondent 2 förlitar sig till utbildning och erfarenhet och förbereder sig 

inte inför mötet. Respondent 3 vill vara förberedd och ha tid för reflektion inför mötet. 

Respondent 4 upplever att förberedelserna beror på vilken patient som kommer för 

behandling och hur patientärendet innan har gått. 

Respondent 1  

Respondenten upplever en viss anspänning inför mötet och speciellt ett nybesök. Att vara 

mentalt förberedd och påläst är viktigt för respondenten.  
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”Jag känner en viss anspänning inför ett möte och speciellt ett nybesök. Det är ju en helt obekant 

människa som jag möter. Det är viktigt att vara mentalt förberedd. Det sitter som i ryggmärgen på 

mig att inte bara kasta mig in i ett patientärende utan en viss förberedelsetid”. 

 

Respondent 2 

Efter flera utbildningar och lång erfarenhet inom yrket gör respondenten inte några 

förberedelser inför mötet. 

 

”Jag tycker om att jobba med akuta kriser och trauma och då gäller det att verkligen vara här och 

nu.  Jag försöker i stället vara i den aktuella situationen inför mötet med patienten”. 

 

Respondent 3  

Respondenten föredrar att vara förberedd inför mötet för att få tid för reflektion, känna och 

tänka efter. 

 

”Det idealiska är att jag kan få tid för reflektion innan mötet. Detta innebär att jag får tid att känna 

och tänka efter inför mötet”. 

 

Respondent 4 

Respondenten beskriver att det är beroende på vilket patientärende det gäller. Det är också av 

betydelse för respondenten vilket patientärende som varit innan och hur det har haft sin gång. 

 

”Det beror på vilken patient som skall komma. Då gäller det att jag är fokuserad på vem som skall 

komma. Det kan ju hända att jag haft ett positivt möte och det kan ju hända att jag har ett negativt 

möte innan, detta påverkar mina känslor inför mötet”.  

 
Under mötet 
Respondenterna har varierande beskrivningar om känslor under mötet med patienten.  

Respondent 1 känner sig glad över att få möjlighet att hjälpa patienten. Respondent 2 visar 

sina känslor i mötet med patienten. Respondent 3 är uppmärksam på betydelsen av patientens 

ord under samtalet. Hos respondent 4 varierar känslorna beroende på vad patienten har att 

säga. 
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Respondent 1 

Respondentens känslor varierar under mötet och upplever en upprymdhet över att få hjälpa 

den utsatta människan. 

  

”Känslorna varierar under mötet. Ibland kan jag känna mig exalterad. Jag vill få så mycket 

information om patienten som möjligt för att kunna hjälpa. Ibland får jag en känsla av att jag ställer 

för många frågor, istället för att lyssna mera, men detta bottnar i en välvilja att hjälpa patienten”. 

 

Respondent 2 

Respondenten är inte rädd för sina egna känslor i mötet med patienten. Respondenten 

reagerar och sitter därför inte och nickar och säger ingenting under mötet. Ett sådant 

förhållningssätt i mötet med patienten är gammalt och förlegat, anser respondenten. 

 

”Mina känslor varierar. Det beror på vad som händer under mötet. Reagerar jag så reagerar jag. 

Sitter inte och nickar och säger ingenting. Den formen av bemötande tror jag inte på. Efter många 

års erfarenhet som kurator vet jag att patienterna uppskattar att jag visar mina känslor. Det är viktigt 

att visa att jag är en medmänniska och att visa att känslor tillhör livet och människan”. 

 

Respondent 3  

Respondenten är uppmärksam på vad patienten säger under mötet för att kunna strukturera 

den information som patienten förmedlar. 

 

”Jag är observant på vilka signaler som patienten sänder ut under mötet, vilket gör att mina känslor  

varierar under mötet”. 

 

Respondent 4 

Känslorna varierar beroende på vad patienten väcker hos respondenten. 

 

”Mina känslor skiftar beroende på vad patienten väcker hos mig, vilket kan göra mig väldigt berörd. 

Så länge jag känner mig berörd är arbetsuppgiften meningsfull”.  

 

Efter mötet 
Även efter mötet beskriver respondenterna olika känslor i likhet med känslor under mötet. 
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De beskriver att de upplever glädje, tillfredsställelse, trötthet och en oro för att inte känna och 

bekräfta patienten med tanke på många patientmöten per dag. Respondent 1 behöver en 

stunds reflektion för att återhämta sig efter mötet. Respondent 2 behöver återhämta sig 

genom en stunds avkoppling efter mötet. Respondent 3 behöver reflektera efter mötet för att 

skapa återhämtning. Respondent 4 upplever osäkerhetskänslor för att inte orka med 

patienterna, med tanke på många patientmöten per dag. 

 

Respondent 1 

Reflektion är viktigt för respondenten och inte minst när tröttheten faller på efter mötet. 

Emellertid känner sig respondenten mestadels nöjd efter mötet. 

 

”Känslorna är varierande men för det mesta känner jag mig nöjd med mig själv efter mötet. Ibland 

blir jag trött efter mötet men efter en stunds reflektion och vila blir allt återställt igen”. 

 

Respondent 2 

Med tanke på alla tankar som uppkommer i samband med ett möte är det viktigt med en 

stunds avslappning efter mötet, anser respondenten. 

 

”Efter mötet väcks känslor om avslappning för att på så sätt göra mig redo för nästa patient”. 

 

Respondent 3 

Reflektion är ett moment efter varje möte för att på så sätt få struktur och förståelse för vad 

som blev sagt under mötet. 

 

”Ibland efter mötet kan jag känna mig mycket trött då försöker jag reflektera över mötet med 

patienten för att på så sätt kunna sätta ord på mina känslor och gå vidare i patientärendet”. 

 

Respondent 4 

Under en dag genomförs många arbetsmoment och inte minst möten med patienter. För 

många arbetsmoment och patientmöten väcker osäkerhetskänslor och rädslor för att tappa 

känslan för patienterna. 

”Jag kan känna en osäkerhet och rädsla för att inte orka med arbetet med tanke på många 

patientmöten varje dag”. 
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Närhet i patientarbetet 
Här berättar respondenterna hur de skapar närhet till patienten i arbetet. De upplever att det är 

viktigt att vilja hjälpa patienten. Detta skapar en god allians mellan patienten och 

behandlaren. Dessa faktorer ger möjlighet för klienterna att bli bekräftad och på så sätt kunna 

känna tillit till behandlaren i patientarbetet, beskriver respondenterna. 

 

Respondent 1  

Respondenten upplever att det är viktigt att patienten känner att behandlaren har en hjälpande 

inställning. 

 

”Vid sidan av min kunskap och erfarenhet är det viktigt att patienten känner min hjälpande och 

bekräftande inställning till patienten”. 

 

Respondent 2 

Respondenten upplever att det är viktigt att skapa tillit i behandlingssituationen så att 

patienten kan känna att det är mänskligt att drabbas av kris i livet. 

 

”Det är viktigt att vara ärlig, uppriktig och bekräfta patienten i behandlingssituationen. Detta skapar 

tillit i mötet med människan”. 

 

Respondent 3 

Respondenten upplever att närhet i mötet med patienten skapas av en god behandlingsmiljö. 

 

”Att skapa en god allians i mötet med patienten skapar tillit och förtroende i patientarbetet”. 

 

Respondent 4 

Respondenten upplever att empati är en förutsättning för ett bra patientarbete. 

 

”Det är viktigt att bekräfta och känna i patientens lidande för att skapa en god 

behandlingssituation”. 

 
Distans i patientarbetet 
Respondenterna beskriver att det är mycket väsentligt att hålla distans i arbetet för att orka 

med arbetet som kurator. De berättar att det är vikigt att skilja på arbete och ledighet. 
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Respondent 1 

Respondenten berättar att distansen är mycket betydelsefull att beakta i patientarbetet. 

 

”Jag måste ha distans i arbetet för att annars skulle jag inte orka med jobbet som kurator”. 

 

Respondent 2 

Respondenten beskriver att det är mycket viktigt att separera arbete och ledighet från 

varandra. 

 

”Är jag ledig så är jag ledig. Då arbetar jag inte som kurator”. 

 

Respondent 3 

Respondenten beskriver att det är viktigt att skilja på arbete och fritid. Det är betydelsefullt 

att upprätta ett förhållningssätt som tydligt talar om för patienten att det är skillnad på arbete 

och fritid. 

 

”Det är viktigt att tala om för patienten att kuratorsarbetet sker på mitt tjänsterum och inte vid något 

annat tillfälle”. 

 

Respondent 4 

Det är viktigt för respondenten att göra sig själv medveten om vad som är arbete och ledighet. 

Detta skapar respondenten genom reflektion och kan på så sätt upprätta gränser i arbetet. 

 

”Jag anser att det är mycket viktigt att reflektera både under och efter arbetsdagen”.  

 
Kollegers vilja att delge tankar, känslor och upplevelser i arbetet 
Här följer respondenternas erfarenheter av kollegernas vilja att dela med sig av sina känslor i 

arbetet. Samtliga uttrycker att det inte är vanligt att kollegerna anförtror sig till varandra och 

berättar om sina tankar, känslor och upplevelser i arbetet.  

Respondent 1 

Respondenten tror att kollegerna uppfattar att det är oprofessionellt att dela med sig av sina 

tankar och känslor och att det kan uppfattas som kunskapsbrist.   
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”Nej det är inte så vanligt att man anförtror sig till varandra. Man kanske tror att det är 

oprofessionellt att visa sina känslor. Man kanske tror att det är ett tecken på att man inte klarar av 

patientarbetet och därför inte vill tala om sina känslor. Jag tycker det är mycket viktigt och otroligt 

bra att kunna anförtro sina kolleger om känslor i samband med patientarbetet”. 

 

Respondent 2 

Det är inte vanligt att dela med sig av sina känslor till kollegerna. Det är mer vanligt att tala 

om andras problem, vilket bottnar i kollegernas osäkerhet och rädslor, tror respondenten. 

 

”Det har verkligen inte varit vanligt under alla år som jag jobbat som kurator. Det är vanligare att 

prata om andras problem, känslor och fel”.  

 

Respondent 3 

För att dela med sig av sina känslor är det viktigt att befinna sig i en arbetsgrupp som förstår 

betydelsen av att delge sina känslor som uppkommer i arbetet, anser respondenten. 

 

”Det är olika på olika arbetsgrupper. Jag har varit med i arbetsgrupper som jag inte vågat säga 

saker, för säger jag något så kommer jag att få det emot mig. Då vill jag heller inte dela med mig av 

tankar, känslor och upplevelser i arbetet. Men i vissa arbetsgrupper finns det kolleger som jag kan 

säga vad jag tycker och tänker till. Jag får då råd och tips hur jag skall gå vidare i olika 

patientärenden som är svåra. På så sätt får jag nya perspektiv på patientärendet och arbetet i övrigt, 

vilket är mycket utvecklande både för mig och inte minst patienten. Kolleger som visar empati och 

medmänsklighet förstår att det är okey att inte kunna allt här i livet. Att inte kunna allt tillhör 

människa., Ingen människa är felfri”.  

 

Respondent 4 

Det är inte vanligt att kollegerna berättar om sina känslor som uppkommer i arbetet. Detta är 

en brist. Risken finns att det är många kolleger som går hem med obearbetade känslor efter 

en arbetsdag, upplever respondenten. 

 

”Det är inte vanligt och det tycker jag är en brist. Vi jobbar ju med otroligt tunga problem som vi 

verkligen skulle behöva prata med varandra om”. 
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Sammanfattning och delanalys av tema 1 
Av resultatet framgår att samtliga respondenters val av arbete baserades på erfarenheter från 

uppfostran, uppväxt och ungdomstid. Utifrån ett existentiellt perspektiv visar respondenterna 

genom sina val av arbete att de vill påverka sin framtid. Våra val kan påverka oss själva, 

vilket leder till att vi får en känsla av att vi är med och skapar vår egen framtid  

(Stevens, 1998, s. 216). Respondenternas val tyder på att de vill följa sina livsvärderingar 

som skapar meningsfullhet i livet. En källa till meningsfullhet i livet är att känna ett värde 

och ändamål med en viss handling (Stevens, 1998, s. 226).  

Livsvärden kan vara att hjälpa människor, ge kärlek, bilda familj, söka arbete eller sätta barn 

till världen (Jacobsen, 2000, s.14). Respondenterna upplever att mötet med människan är 

mest positivt när patienterna kommer till insikt i förändringsarbetet. Detta innebär att de inser 

att det är ingen annan än de själva som kan förändra situationen. Detta tyder på att 

respondenterna uppnår sina mål med behandlingen och finner samtidigt mening och glädje 

med sin uppgift som kurator och medmänniska. Att hjälpa andra människor i livet skapar 

samhörighet, vilket utgör ett viktigt livsvärde i livet för en människa (Ibid., 18). 

Respondenterna upplever negativa inslag i arbetet när inte kommunikationen med patienten 

fungerar, vilket innebär att respondenten inte når sin målsättning med behandlingen.  Den 

mest negativa och största svårigheten i arbetet är trots allt när barn dör och att då få ta emot 

föräldrarnas förtvivlan är svårt och tungt, upplever respondenterna.  

 

Utifrån ett existentiellt perspektiv behöver inte människan alltid uppnå mål här i livet. Det 

väsentliga är att de kan se ett sammanhang med vad de gör (Engquist, 2000, s. 15).  

Respondenterna, menar att ingen människa är felfri och kan klara av allt i livet. Detta visar att 

respondenterna har förståelse för att de inte alltid kan uppnå eller klara av patientarbetet. Att 

möta människors sorg och förtvivlan är inte någon enkel uppgift, vilket gör att 

respondenterna känner rädslor, osäkerhet, anspänning och trötthet i samband med 

patientarbetet. Detta tyder på att de påverkas känslomässigt av de patienter som de möter. Det 

verkliga mötet med en människa påverkar alltid och skakar om vår egen värld  (May, 1999, s. 

21). Människan kan stå ut med ganska många prövningar i livet bara de känner meningen 

med prövningarna (Ibid., 15). Av resultaten framgår också att respondenternas känslor 

varierar inför mötet, under mötet och efter mötet. Respondenterna upplever alltifrån 

anspänning, osäkerhet, känsla av glädje, att vara nöjd, känna meningsfullhet och rädslor för 

att inte orka med arbetet med tanke på många patientmöten per dag. Detta tyder på att 
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respondenterna observerar och är medvetna om sina känslor som uppkommer i samband med 

patientarbetet. Utifrån ett existentiellt perspektiv är det väsentligt att förstå vad känslorna har 

att säga om ens liv. På vilket sätt man lever och hur man eventuellt skulle kunna leva  

(Jacobsen, 2000, s.59).   

För att skapa närhet i patientarbetet berättar respondenterna att det är viktigt med en god 

allians mellan patienten och behandlaren, så att patienten kan bli bekräftad och känna tillit, 

beskriver respondenterna. Detta tyder på att respondenterna är medvetna om vad som utgör 

grunderna för ett bra patientarbete. Respondenterna beskriver att det är väsentligt att hålla 

distans i arbetet för att orka med arbetet som kurator. Människan behöver inte alltid uppnå 

mål här i livet, det väsentliga är att de kan se mening med vad de gör (Engquist, 2000, s. 15). 

Resultatet visar att det inte är vanligt att kolleger emellan berättar om sin tankar, känslor och 

upplevelser i arbetet. Detta är tråkigt och en brist i arbetet, anser respondenterna. Resultatet 

visar att det finns tankegångar om att det skulle kunna var oprofessionellt att berätta om sina 

tankar, känslor och upplevelser i arbetet för sina kolleger. Respondenterna beskriver att det 

finns en risk att berätta om sina känslor i arbetet för andra kolleger. Man kan få det emot sig 

vid ett senare tillfälle, förklarar respondenterna. Detta beskrivs som mycket tråkigt, vilket 

tyder på en brist i samhörigheten ibland kollegerna. Tidigare forskning visar att brandmännen 

klarade sig bättre än övrig personal vid brandkatastrofen i Göteborg. Tack vare att de höll 

ihop som ett lag skapades gemenskap och trygghet bland brandmännen (Folkesson, 2003, s. 

81). 

Tema 2.  Hantera svårigheter i arbetet  
I detta tema beskriver respondenterna vad de behöver för att orka med att arbeta som kurator. 

De beskriver också känslofokuserade strategier för att hantera svårigheter i arbetet och 

problemfokuserade strategier för att hantera svårigheter i arbetet. 

 
Orka med arbetet 
Respondenterna tar upp många olika egenskaper som är betydelsefulla för att orka med 

arbetet. Egenskaper såsom tålamod, empatisk förmåga, förmåga att lyssna, vara ödmjuk, 

nyfikenhet och intresse för andra människor, vara intresserad av samhällsfrågor och att kunna 

stå ut med sorg och svårigheter och kunna se livets svarta sidor. 
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Respondent 1 

Att ha tålamod och viljan att hjälpa människor som har det svårt är en förutsättning för att 

orka med arbetet som kurator, anser respondenten. 

 

”Tålamod och viljan att hjälpa andra människor bör man ha och dessutom vara intresserad av 

samhällsfrågor. Jag upplever också att det är viktigt att ha förmågan att lyssna till vad patienten har 

att säga. Att ha tålamod och aldrig lämna patienten och istället stå kvar och ge människan chansen”. 

 

Respondent 2 

Erfarenhet, kunskaper och självreflektion är några egenskaper som gör att respondenten orkar 

med sitt arbete.  

 

”Utbildning, tillit, ödmjukhet, självreflektion och tron på mig själv och patienterna i arbetet som 

kurator”. 

 

Respondent 3 

Att vara observant på sina känslor och inte undertycka dem är viktigt för att kunna arbeta 

som kurator, menar respondenten. 

 

”Att lyssna, ta sig tid, att vilja, att reflektera och att känna efter. Att vara tillåtande mot sig själv och 

patienten och vara beredd på att jobba med sig själv. Att orka stå ut med tung smärta och att få bli 

berörd är viktigt”. 

 

Respondent 4 

Att vara lyhörd för sina känslor och ha förståelse och empati för andra människor är 

betydelsefullt i kuratorsarbetet, upplever respondenten. 

 

”Först och främst är det empatisk förmåga och att ha en förståelse för andra människors liv och 

känslor och till viss mån distansera sig. Nyfikenhet för andra människors liv och kunna stå ut med 

sorg och svårigheter och kunna se det svarta i livet”. 

 

Känslofokuserade strategier för att hantera svårigheter i arbetet 

Respondenterna använder sig av olika sätt för att hantera de känslor som väcks i samband i 

arbetet. De använder copingstrategier för att hantera sina svårigheter i patientarbetet. Detta 
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genom att söka lösningar och upphäva situationens allvar. Dessutom hanterar de sina känslor 

med hjälp av reflektion. Genom reflektion finner de mening, sammanhang och värde i 

patientarbetet.  

 

Respondent 1 

Respondenten kan ibland uppleva att samtalet med patienten är väldigt svårt och det känns 

som det bästa skulle vara att avbryta samtalet med patienten. I sådana situationer beskriver 

respondenten att helt plötsligt dyker en lösning upp på problemet. De förlitar sig också till sin 

kunskap och erfarenhet och reflektion i arbetet som kurator. Ibland kan respondenten 

använda sig av lite humor för att underlätta samtalssituationen. 

 

”Jag kan ibland känna att nu bryter vi samtalet, det här fungerar inte. I sådana situationer är det som 

om jag får någon kraft, vilket till slut leder till att jag hittar någon annan infallsvinkel som löser 

problematiken i samtalet och patientärendet i sin helhet. Reflektion skapar struktur och perspektiv i 

patientarbetet och gör att jag kan hantera svårigheter i arbetet. Ibland kan jag använda mig även av 

lite humor för att lätta upp situationen”.  

 

Respondent 2 

Respondenten upplever att efter många års erfarenhet av arbetet som kurator finns det inte 

några svårigheter. Reflektion är en viktig del för att få sammanhang och mening i 

patientarbetet, beskriver respondenten. 

 

”Efter många års kuratorsarbete inom sjukvården så tänker och känner jag att det inte är något som 

är svårt i patientarbetet”. För mig är det viktigt att reflektera i livet och patientarbetet”. 

 

Respondent 3 

Respondenten reflekterar över situationen och erkänner för sig själv att kuratorsarbetet inte är 

något lätt yrke. Trots detta finner respondenten mening och glädje med sin arbetsuppgift. 

 

”Känslan av att faktiskt acceptera att kuratorsarbetet är svårt är viktigt för mig i situationer som är 

svåra. Att acceptera de situationer som är svåra och inte kämpa emot. Jag tycker det dessutom är 

viktigt med tid för reflektion”. Jag känner mening och glädje att få hjälpa människor som har det 

svårt i livet” 
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Respondent 4 

Respondenten använder sig av tid för reflektion när situationer i patientarbetet är svåra. Detta 

för att få struktur i patientarbetet och därmed finna sammanhang, värde och mening med 

patientarbetet, beskriver respondenten. 

 

”När jag stöter på svårigheter i patientarbetet försöker jag att reflektera. På så sätt skapar jag 

struktur och perspektiv på patientarbetet. Detta ger mig glädje och mening i arbetet med 

patienterna”.   

 
Problemfokuserade strategier för att hantera svårigheter i arbetet 
Här beskrivs aktiviteter och handlingar som respondenterna gör för att kunna påverka sin 

situation när det uppkommer svårigheter i patientarbetet. De beskriver hur de söker kunskap, 

lösningar och stöd och vägledning hos kolleger när problem i patientarbetet uppkommer. 

Utöver copingstrategierna så använder de sig av stöd från kolleger som de kan anförtro sig 

till, handledning, fysisk aktivitet och reflektion. För samtliga respondenter är det 

betydelsefullt att reflektera i samband med patientarbetet och inte minst när det uppkommer 

problem i arbetet.  

 

Respondent 1 

Respondenten studerar för att skaffa sig ytterligare kunskaper och pratar med kolleger och 

uppskattar handledningstillfällena. Vid svåra fall skulle respondenten önska få hjälp av 

organisationen i övrigt. Respondenten känner sig arbetsbelastad när patientärendena ökar. 

Det är viktigt att få prata med kollegerna men det är inte alltid lätt att säga att man inte klarar 

av en patientuppgift men trots allt vågar respondenten göra det. 

 

”Jag fräschar upp mina kunskaper och pratar med kolleger. Det tycker jag är mycket värdefullt och 

dessutom att få hjälp av handledningstillfällena. Det är väldigt viktig för mig att prata med 

kollegerna och få handledning. I svåra patientfall skulle jag vilja ha råd av min chef eller kollegerna. 

När trycket av remisser ökar och samtidigt svåra patientärenden inkommer på en och samma dag 

känner jag mig stressad och arbetsbelastad. Jag vågar säga att jag inte klarar av en arbetsuppgift 

men det är inte alltid så lätt. Genom reflektion skapar jag mening med patientarbetet, vilket i sin tur 

gör att jag finner lösningar på problematiken”. 
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Respondent 2 

Respondenten förlitar till sin kunskap och tar lärdom av möten med människor. Att säga att 

man inte klarar av en arbetsuppgift vågar respondenten. Reflektion skapar struktur och 

perspektiv i arbetet med patienterna, vilket därmed skapar mening och sammanhang i 

patientarbetet.  

 

”Tilliten till mig själv och ta lärdom av de människor jag möter. Jag vågar absolut säga att jag inte 

klarar av en arbetsuppgift.. Jag reflekterar mycket under arbetsdagen för att skapa mening och 

sammanhang i arbetet med patienterna och livet i övrigt”.   

 

Respondent 3 

Respondenten använder sig av sin kunskap, erfarenhet och fantasi för att hantera svårigheter i 

arbetet, handledning och stöd från arbetskamrater är också viktigt i arbetet. Det skulle finnas 

mer hjälp och stöd när det inkommer svåra patientärenden. När inte arbetssituationen går att 

påverka uppstår arbetsbelastning. Fysisk aktivitet, sömn och att sköta om sig själv är viktigt 

för att klara av problematik i arbetet. I vissa arbetsgrupper går det att säga att man inte klarar 

av en arbetsuppgift. Reflektion är betydelsefullt för att skapa struktur och finna mening och 

sammanhang i arbetet, berättar respondenten. 

 

”Då tänker jag på en triangel, kunskap, erfarenhet och fantasi. Att söka kunskap är viktigt för mig,  

jag känner mig tryggare i det jag gör. För mig är det också viktigt med fysisk aktivitet, att jag sover 

och äter ordentligt och sköter om mig själv i livet i sin helhet. Handledning och reflektion och stöd 

från kollegerna är stöd och hjälp för mig. Vid svåra patientärenden skulle jag behöva mer hjälp och 

stöd från kollegerna.  Det beror på vilken arbetsgrupp som jag kan säga att jag inte kan klara av en 

arbetsuppgift”.  

 

Respondent 4 

Respondenten beskriver att utbildning, handledning och kommunikation med kollegerna är 

betydelsefullt för patientarbetet. Handledningen är bra men borde vara lite oftare. När 

föräldrar har mist sitt barn och när kommunikationen i patientarbetet är mindre bra, då 

behövs det mer hjälp och stöd. Vid de tillfällen som respondenten har många patientärenden 

upplever respondenten sig belastad av arbetet. Att säga att man inte klarar av en arbetsuppgift 

vågar respondenten, men det är inte helt enkelt med tanke på den konkurrens som råder 

mellan kuratorerna.  
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”Vidareutbildning, handledning, reflektion och samtal med mina kolleger ger hjälp och stöd när 

problem uppkommer i patientarbetet”. Handledningen är bra med den skulle behövas lite oftare. Jag 

skulle vilja ha mer hjälp och stöd när det gäller patienter med svår problematik och när barn har dött 

och då få ta emot föräldrarnas förtvivlan. Jag vågar säga att jag inte klarar av en arbetsuppgift, men 

det är inte enkelt med tanke på konkurrens och prestationskrav inom organisationen”.  

 

Sammanfattning och delanalys av tema 2 
För att orka med att arbeta som kurator uppger respondenterna flera olika egenskaper såsom 

att vara empatisk, ha tålamod, vara nyfiken, ha ödmjukhet och förmågan att lyssna på andra 

människor. Att dessutom vara intresserad av människor och samhällsfrågor är också 

betydelsefulla egenskaper i arbetet som kurator. Att kunna stå ut med sorg, svårigheter och 

kunna se livets svarta sidor är ytterligare egenskaper som behövs i arbetet, uppger 

respondenterna. Av respondenternas beskrivningar framgår vilja att hjälpa patienterna och 

samtidigt själv söka mening och sammanhang i arbetet med patienterna. Detta tyder på att 

respondenterna är medvetna om vilka egenskaper som krävs för att orka med arbetet. 

Meningen med livet betyder att människan kan se mönster och sammanhang och på så vis 

kan de uppleva ett syfte med sina uppgifter och handlingar (Jacobsen, 2000, s.14).  

För att hantera känslor i patientarbetet använder sig respondenterna av olika copingstrategier. 

Respondenterna söker lösningar när känslomässiga problem uppkommer i patientarbetet. 

Emellertid använder sig respondenterna även av humor i patientarbetet. Detta tyder på att de 

vill reducera stundens allvar i mötet med patienten. Respondenterna använder sig dessutom 

av reflektion där det existentiella perspektivet utgör fokus för att finna mening, sammanhang 

och värde i patientarbetet. Detta tyder på att de är berörda av situationen och vill på så sätt 

hantera sina känslor i patientarbetet. 

 

När svårigheter uppkommer i patientarbetet hanterar respondenterna detta genom att söka 

kunskap, stöd och vägledning hos kolleger. Utöver dessa problemfokuserade copingstrategier  

använder sig respondenterna av handledning, fysisk aktivitet och reflektion. För samtliga 

respondenter är det betydelsefullt att reflektera i samband med patientarbetet. Detta tyder på 

att respondenterna har ambitionen och viljan att klara av arbetet. Att söka kunskap reducerar 

risken för att misslyckas i arbetet, vilket samtidigt höjer individens säkerhet och självkänsla  

(Andrae, 1996, s. 58). Med denna strategi kan de intellektualisera situationen och handla 

utifrån vad de förstår (Ibid., 59). De söker också stöd och vägledning i sitt arbete hos andra 

kolleger. Detta visar att respondenterna inser att de ibland måste ha hjälp i patientarbetet. 
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Denna copingstrategi bygger på att få hjälp av erfarna och betydelsefulla kolleger som de kan 

kommunicera med (Ibid., 61). Detta tyder på att respondenterna använder sig av åtgärder som 

är anpassade för problemen i arbetet. Detta visar att de vill se verkligheten och svårigheterna 

i patientarbetet. Respondenterna frågar dessutom kolleger om hjälp när svårigheter 

uppkommer i arbetet och önskar att det fanns mer möjligheter till handledning. Detta tyder på 

att respondenterna har insikt och är målmedvetna i arbetet med patienterna. En källa till 

meningsfullhet i livet är att känna ett värde och ändamål med en viss handling (Stevens, 

1998, s. 226). Respondenterna berättar även att de använder sig av fysisk aktivitet när det 

uppkommer svårigheter i arbetet. Detta visar att respondenterna använder sig av aktiviteter 

som är avledande och långt ifrån patientarbetet. Människan gör sig medvetet eller omedvetet 

fri från kontakten med patienten (Andrae, 1996, s. 64).   

Tema 3 Inställning till livssituation 
I detta tema berättar respondenterna om deras inställning till sin livssituation och om den 

förändrats på grund av patientarbetet. Under detta tema beskriver respondenterna också om 

deras inställning till människor har påverkats på grund av patientarbetet.  

Inställning till livssituation och människor 

Här beskriver respondenterna om och hur patientarbetet påverkat inställningen till deras 

livssituation. De beskriver även hur de hanterar detta för att inte deras livssituation skall 

påverkas i allt för stor utsträckning. Här beskriver också respondenterna hur uppväxt, arbete 

och patientarbetet påverkat deras inställning till människor.    

 

Respondent 1  

Respondenten upplever att patientarbetet har påverkat inställningen till livssituationen. 

Respondenten har behov av att göra praktiska sysslor när arbetet är slut för dagen, med tanke 

på kuratorsarbetets akademiska och teoretiska prägel. 

Respondenten upplever att inom socialtjänsten finns det en påtaglig risk att bli cynisk. Detta 

på grund av att man väldigt lätt försvarar myndighetens regler och normer emot klienten. 

Däremot som kurator inom landstinget är närheten mer påtaglig till patienten än vad den är 

inom socialtjänsten, beskriver respondenten. 
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”Ja, arbetet har påverkat inställningen till min livssituation. Jag har ett behov av att göra praktiska 

uppgifter när jag är ledig. Det blir en form av vila från arbetet för mig. 

Som kurator syftar man till att komma närmare patienten och försöker att se utifrån hennes synvinkel 

och problematik. Inom socialtjänsten kan den enskilde människan vara ett stort hinder när de inte 

förstår klientens problematik”. 

 

Respondent 2 

Respondenten upplever att inställningen till livssituationen har påverkats. För respondenten 

går livet numera ut på att se en helhetsbild av livet och på så sätt kunna hjälpa människor som 

har det svårt i livet. Att ta lärdom av alla möten med människor ger kunskap och erfarenhet, 

anser respondenten. 

 

”Absolut, för mig går livet ut på att på något sätt såsom att se, reda ut, uppmärksamma förändringar, 

hur kan jag ta reda på, hur kan jag hjälpa, vad har jag lärt mig och vad har människor sagt? 

Jag försöker ta lärdom av människor i mötet med människor i mitt arbete. Vi är alla till för varandra. 

det är min övertygelse”. 

 

Respondent 3  

Respondenten beskriver att patientarbetet har påverkat inställningen till livssituationen. 

Respondenten beskriver att under ungdomstiden hade man bestämda åsikter och hade 

lösningar och svar på hur man skulle hantera och reagera i krissituationer. Respondenten 

beskriver att arbetet som kurator har skapat ödmjukhet i livet. Respondenten anser att 

föräldrarnas ödmjuka prägel under uppväxttiden i kombination med yrket som kurator har 

förstärkt ödmjukheten till människor. 

 

”Arbetet har gjort mig mera ödmjuk. Det skulle faktiskt kunna vara jag som var den som befann mig i 

patientsituationen. Med tanke på mammas och pappas ödmjukhet upplever jag att patientarbetet har 

förstärkt min ödmjuka inställning till människor”. 

 

Respondent 4  

Respondenten upplever att patientarbetet snarare har fördjupat empatin för människor.  

Respondenten kan idag känna sig mycket mer berörd än under ungdomstiden och upplever att 

det har blivit en fördjupning av empatin över tid, och tror det har med mognad att göra. 
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Respondenten anser att alla människor påminner om varandra även om vi har olika försvar 

och skydd. Alla vill vi bli omtyckta och rädslan för att bli ensam finns hos alla människor.  

 

”I dag kan jag känna mig mycket mer berörd än under ungdomstiden. Jag tror det har att göra med 

mognad. Jag har fått en fördjupad empati under årens lopp. Jag har fått en ökad förståelse för 

sociala processer och det mänskliga lidandet och hur det kan påverka människan, och inte minst för 

mig själv och inte minst att vi är människor som inte är perfekta.”  

 
Sammanfattning och delanalys av tema 3 
Respondenterna upplever att patientarbetet har påverkat deras inställning till sin livssituation.  

De beskriver att deras ödmjukhet och empati till människan har förstärkts i samband med 

patientarbetet. Respondenterna menar att alla människor liknar varandra trots att vi har olika 

skydd och försvar. De beskriver att alla andra människor har fel och brister och vi kan alla 

hamna i svåra livssituationer i likhet med de patienter som de möter i arbetet.  Ur ett 

existentialistiskt perspektiv utgör meningen i livet för en människa att hon kan se mönster 

och sammanhang i det och uppleva ett syfte med sina uppgifter och handlingar. (Jacobsen, 

2000, s. 14). Även medvetenheten för människans sociala sammanhang har ökat, beskriver 

respondenterna. Detta tyder på att respondenterna har ödmjukhet, empati och förståelse för 

människor och deras sociala sammanhang. Den sociala människan skapar samhörighet med, 

kärlek och ödmjukhet till andra människor, vilket utgör det viktigaste livsvärdet för dem  

(Ibid., s. 18). 

 
Tema 4 Inställning till vardagslivet 
I detta tema beskriver respondenterna hur deras vardagsliv påverkas av patientarbetet. De 

beskriver dessutom hur de skapar balans mellan arbete och fritid. Alla respondenterna 

upplever att patientarbetet påverkat deras vardagsliv i form av stress och trötthet.  

Respondenterna upplever att patientarbetet skapat tydlighet i vardagslivet. Detta genom att 

upprätta tydliga gränser för sig själv för vad som är arbete och fritid. På så sätt upplever 

respondenten att det skapas balans mellan arbete och fritid. 
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Hur påverkas vardagslivet av patientarbetet och hur skapas balans 
mellan arbete och fritid 
 

Här beskriver respondenterna hur deras vardagsliv påverkats av det krävande patientarbetet. 

Respondenterna beskriver hur viktigt det är att göra aktiviteter på fritiden som är 

avkopplande, kravlösa och upprätta tydliga gränser för vad som är arbete och fritid. 

 

Respondent 1  

Respondenten berättar att patientarbetet är krävande och mentalt påfrestande vilket påverkat 

vardagslivet i form av stress och trötthet. Därför är det viktigt att göra aktiviteter som är 

avstressande och samtidigt roliga att utföra, berättar respondenten.  

Att få göra aktiviteter som är avslappnande och aktiviteter som är av intresse skapar balansen 

mellan arbete och fritid, berättar respondenten. Att dessutom få vara för sig själv en stund 

under fritiden är betydelsefullt. 

 

”Jag väljer att arbeta med praktiska uppgifter då jag inte arbetar som kurator. Jag tycker om att vara 

för mig själv en stund på min fritid, för att på så sätt få tid för återhämtning efter arbetsdagen”. 

 

Respondent 2  

Respondenten upplever att kuratorsarbetet under årens lopp skapat ett intresse för att hitta på 

nya aktiviteter vid sidan av arbetet. Respondenten upplever att arbetet framkallat stress och 

trötthet. För att skapa balans mellan arbete och fritid gäller det att finna aktiviteter på fritiden 

som är roliga, avkopplande och kravlösa såsom meditation, massage och avslappning, 

berättar respondenten. Det är mycket viktigt att inte vara kurator på fritiden. Det handlar om 

distans till patientarbetet och kuratorsrollen, förklarar respondenten.  

 

”Jag tror på alternativa behandlingsformer som meditation och massage”. För att på så sätt finna 

avkoppling och att kunna återhämta sig mentalt.  

 

Respondent 3  

Respondenten upplever att kuratorsarbetet förändrat synen på vardagslivet genom att tydligt 

avgränsa arbete och ledighet. Det är viktigt att upprätta tydliga gränser och på så sätt skapa 

distans mellan arbete och fritid. Att få tid för sig själv och då kunna motionera och koppla av 

är väsentligt för att kunna utföra kuratorsarbetet, berättar respondenten.  
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”Jag försöker att göra skillnad mellan arbete och privatliv i form av gränssättning och distans till 

arbetet”. 

 

Respondent 4  

Respondenten upplever att det är viktigt att inte planera in för mycket aktiviteter än det finns 

utrymme för. Att upprättar balans mellan arbete och fritid genom att bara vara, att läsa samt 

träffa vänner och motionera. Det måste få finnas kravlösa stunder då man inte arbetar, 

berättar respondenten. 

 

”Om jag känner mig arbetsbelastad känner jag mig stressad och pressad på fritiden. Då läser jag, 

träffa vänner, motionera och försöker i allmänhet koppla av så mycket som möjligt. 

Sammanfattning och delanalys av tema 4 

Respondenterna upplever att patientarbetet leder till stress och trötthet, vilket påverkat deras 

vardagsliv. De upplever även att patientarbetet skapat tydlighet i vardagslivet. Det är viktigt 

att upprätta struktur i patientarbetet och kuratorsrollen för att på så sätt skapa tydliga gränser 

mellan arbete och fritid, beskriver respondenterna. Att göra aktiviteter som är avkopplande, 

kravlösa och roliga är väsentligt. Detta skapar balans mellan arbete och fritid. Även ensamma 

och kravlösa stunder för sig själv är betydelsefullt för att fördjupa avkopplingen och 

kravlösheten. Att medvetet eller omedvetet göra uppgifter som är fria från kontakter med 

patienter är en copingstrategi som kallas avledande aktivitet (Andrae, 1996, s. 64). Detta 

tyder på att respondenterna är medvetna om vilka mentala påfrestningar kuratorsarbetet 

innebär. De använder sig av copingstrategin avledande aktivitet såsom motion, meditation, 

massage eller att bara vara en stund för sig själv på sin fritid. Respondenterna förklarar 

tydligt hur de avgränsar förhållandet mellan arbete och fritid.  

 
DISKUSSION 
Under denna rubrik sammanfattas resultatet utifrån denna studies frågeställningar. Därefter 

följer resultat och metoddiskussion och avslutningsvis följer slutsats och förslag till fortsatt 

forskning i ämnet. 

Sammanfattning av resultat 

Hur beskriver ett mindre urval kuratorer hur de hanterar sina känslor i patientarbetet. 
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Respondenterna använder sig av copingstrategier såsom att söka lösningar och upphäva 

situationens allvar genom humor för att hantera känslor i patientarbetet.  Respondenterna 

använder sig även av reflektion där det existentiella perspektivet utgör fokus för att finna 

mening, sammanhang och värde av sina handlingar i patientarbetet. 

 

Vilka möjligheter och svårigheter innebär patientarbetet? 

Respondenterna tycker att det är positivt och givande att få hjälpa människor som befinner 

sig i svåra situationer i livet. Att få vara med i deras svåra stunder och få vara med på deras 

inre resa och förändringsprocesser är mycket givande och spännande. Att få ta del, få uppleva 

när patienterna kommer till insikt i sin förändringsprocess är mycket positivt, upplever 

respondenterna. Detta innebär att de inser att det är ingen annan än de själva som kan 

förändra deras livssituation, vilket är mycket positivt berättar respondenterna. Svårigheterna i 

patientarbetet kan bero på att det kan vara svårt att kommunicera med patienten. Detta kan 

leda till ett mindre bra behandlingsresultat. Svårigheter i arbetet kan även uppstå när 

respondenten själv inte har en bra dag eller befinner sig i en tyngre period i livet. Patienter 

som innehar en stor del av förnekelse i livet utgör också svårigheter i arbetet, vilket innebär 

att patienterna anser att deras problem inte beror på dem själva och i stället skyller på hela sin 

omgivning. Den största och värsta svårigheten uppkommer när barn dör, att då få ta emot 

föräldrarnas förtvivlan är svårt och tungt, upplever respondenterna.   

 

Hur upplever kuratorerna att patientarbetet påverkat deras inställning till sin livssituation? 

Respondenterna beskriver att patientarbetet har påverkat deras inställning till egen 

livssituation. De beskriver även att deras ödmjukhet och empati till människan har förstärkts i 

samband med patientarbetet. Respondenterna menar att alla människor liknar varandra trots 

att vi har olika skydd och försvar. De beskriver att alla människor har fel och brister och att vi 

alla kan hamna i svåra livssituationer i likhet med de patienter som de möter i arbetet.   

 

Hur upplever kuratorerna att patientarbetet påverkat deras inställning till vardagslivet? 

Respondenterna upplever att patientarbetet har påverkat deras vardagsliv. Det är viktigt att 

upprätta tydliga gränser mellan arbete och fritid. Att göra aktiviteter som är avkopplande och 

roliga aktiviteter som inte minner om arbetssituationen är mycket betydelsefullt. Att utföra 

praktiska sysslor, motionera, meditera, få massage eller att inte göra någonting med andra 

ord, bara vara som människa är aktiviteter som ger avkoppling från patientarbetet, upplever 
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respondenterna. Detta skapar på så sätt balans mellan arbete och fritid. Emellertid är det 

också viktigt att få en kravlös stund för sig själv under ledigheten. Vilket ytterligare 

förstärker ledighetskänslan, beskriver respondenterna. 

Resultat och metoddiskussion 

Den här studien är en kvalitativ studie som beskriver respondenternas livsvärld. Genom  

intervjuer med fyra kuratorer har jag försökt analysera och beskriva deras verklighet och 

erfarenheter i patientarbetet. Jag har bland annat gjort det genom en induktiv metod som  

innebär att forskaren studerar ett visst fenomen utan förutfattade hypoteser, där begrepp och 

teorier växer fram ur observations- och intervjuarbetet (Larsson, 2005, s. 95). Jag har 

dessutom använt mig av två olika vetenskapsfilosofiska perspektiv, fenomenologiskt och  

hermeneutiskt perspektiv. Det fenomenologiska perspektivet beskriver respondentens 

upplevelse och livsvärld (Larsson, 2005, s. 93). Hermeneutiken syftar till skapa förståelse av 

en texts mening ( Ibid., s. 93 ). Man kan tex spela in ett samtal på band som i sin tur kan 

omformas till en text. Texten kan sedan kan tolkas och på så sätt skapa förståelse för textens 

mening (Ibid., s.93). De teoretiska perspektiv som jag använt mig av i denna studie är 

copingteori och existentiell teori.   

 

Mitt val av uppsatsämne bottnar i mitt intresse för mötet med människan. I mitt sökande efter 

tidigare forskning fann jag mycket om hur sjukvårdspersonal såsom hur läkare och 

sjuksköterskor hanterar sina känslor i patientarbetet. Om räddningspersonal och 

omsorgspersonal finns tidigare forskning i hur de hanterar sina känslor i arbetet med 

patienter. Däremot fann jag inte så mycket tidigare forskning om kuratorer, psykologer och 

psykoterapeuter. Detta gjorde mig ännu mer intresserad av att göra en studie om hur kuratorer 

hanterar sina känslor i patientarbetet. Har denna studies frågeställningar kunnat besvaras med 

en kvantitativ metod? Elofsson (2005 s. 61) menar att inom kvantitativa metoder används 

kvantiteter när man tolkar och analyserar empirin. Inom kvantitativ forskning studerar 

forskaren t ex hur många av populationen som har vissa egenskaper eller åsikter. Det kan 

också handla om medelvärden och medianvärden för att till exempel studera inkomst för en 

viss population i samhället (Larsson, 2005, s. 61). Det är därför betydelsefullt att välja en 

forskningsmetod som är anpassad till det ämne forskaren avser att forska om. En kvantitativ 

ansats hade därmed inte varit anpassad för denna studie som söker respondentens 

upplevelser, erfarenheter och livsvärld. Emellertid hade det varit intressant att få göra en 
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studie med ett betydligt större urval respondenter än vad jag gjort i denna studie. En större 

studie med fler respondenter hade sannolikt kunnat uppvisa ett mer omfattande empiriskt 

resultat och förmodligen fler perspektiv. Detta hade antagligen i likhet med ett större urval av 

respondenter resulterat i mer omfattande och detaljerade beskrivningar av upplevelser med 

relevans för studiens syfte.   

Slutsats 

Jag upplever att respondenterna uppskattar sitt arbete som kurator. Genom sina val av arbete 

har de möjlighet att påverka sin framtid och därmed finna mening i livet. Deras val av arbete 

går därmed sannolikt i linje med deras livsvärderingar. Att få hjälpa människor i utsatta 

situationer i livet är en grundläggande värdering som samtliga respondenter har. Utan  

livsvärderingar i linje med att hjälpa utsatta människor skulle det antagligen varit mycket 

svårt för respondenterna att utföra kuratorsarbetet. Detta med tanke på att de dagligen utsätts 

för många och svåra mentala påfrestningar i samband med patientarbetet. Respondenterna 

uppger att det är väldigt sällan som kolleger berättar om sina tankar, känslor och upplevelser i 

arbetet, vilket är tråkigt, anser respondenterna. Detta utgör en brist i samhörigheten med 

övriga kolleger och skapar därför ingen laganda som är så viktig i arbetet med människor, 

inte minst inom kuratorsyrket.  

 

Tidigare forskning om brandkatastrofen i Göteborg 1998, tyder på att den räddningspersonal 

som klarade sig bäst i räddningsarbetet var brandmännen. Detta för att de var ett lag med 

samhörighet under hela räddningsarbetet. Jag upplever att detta skulle kunna vara en förebild 

för psykosociala enheter att ta lärdom av. Att på så sätt skapa ett utrymme för samhörighet i 

den mindre arbetsgruppen är väsentligt med tanke på det svåra och komplicerade 

patientarbetet som kuratorn dagligen ställs inför. En samhörighet bland kuratorerna skapar 

dessutom möjligheter för patienterna i deras förändringsprocess. Resultaten visar att 

respondenterna använder sig av copingstrategier såsom att söka kunskap, söka lösningar, stöd 

och vägledning och upphäva stundens allvar i form av humor för att hantera känslor i 

patientarbetet. Dessutom förlitar respondenterna sig till sin kunskap och erfarenhet inom 

kuratorsyrket samt reflektion och stöd av vissa kolleger som de känner sig trygga med. Att 

arbeta som kurator kräver en positiv grundinställning till människan. Emellertid kräver det 

också att respondenterna upprättar tydliga gränser mellan arbete och fritid för att orka med 

patientarbetet över tid. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Det finns tidigare forskning om sjukvårds- och räddningspersonal och omvårdnadspersonal 

och om hur de hanterar sina känslor i patientarbetet. Emellertid finns det mindre antal 

forskning om hur kuratorer hanterar sina känslor i patientarbetet. Därför skulle det vara 

intressant, spännande och inte minst viktigt att ytterligare studera kuratorers känslor och 

deras sätt att hantera känslor i patientarbetet. Fortsatt forskning skulle t ex fokusera på 

kvantitativa kartläggningar av kuratorers stressnivå, att jämföra mäns och kvinnors 

copingstrategier för patientarbetet, att jämföra vilka copingstrategier som tillämpas när det 

gäller å ena sidan svåra ärenden och å andra sidan lätta, samt på att skapa klarhet i varför 

kuratorer inte tycks vilja diskutera eventuella svårigheter i patientarbetet med kollegor. Att få 

insikt om detta gör det dessutom möjligt att hjälpa de kuratorer som behöver stöd i ett 

krävande patientarbete. Detta kan sannolikt förebygga stress och ohälsa, vilket i sin tur 

resulterar i ökad psykosocial hälsa, arbetsglädje och välbefinnande i livet i sin helhet för var 

enskild kurator.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
Svårigheter och möjligheter i arbetet  

* Hur kommer det sig att du valde att arbeta med människor? 

* Beskriv vad som är positivt i mötet med människor?  

* Beskriv vad som är negativt i mötet med människor? 

* Beskriv dina känslor före mötet?  

* Beskriv dina känslor under mötet?  

* Beskriv dina känslor efter mötet? 

* Hur skapar du närhet i patientarbetet? 

* Hur skapar du distans i patientarbetet? 

* Beskriv tillfällen i arbetet med människor som du upplever vara mest besvärliga? 

* Beskriv tillfällen i arbetet som du upplever vara mest positiva? 

* Hur vanligt är det att kollegerna anförtror sig till varandra och berättar om känslor, tankar 

och upplevelser på arbetet? 

 

 Hantera svårigheter i arbetet 

* Vilka mänskliga egenskaper hos kuratorer tror du är betydelsefulla för att orka med att 

arbeta? 

* Hur tänker/känner du, när du försöker hantera situationer som känns svåra för dig? 

* Beskriv aktiviteter och handlingar som hjälper dig hantera svårigheter?  

* Vilken form av hjälp och stöd får du i ditt arbete? 

* I vilka situationer skulle du behöva mer hjälp och stöd? 

* Vid vilka tillfällen känner du dig belastad av arbetet? 

* Vågar du säga att du inte kan klara av en arbetsuppgift för kollegerna? 

 

Inställning till livssituation   

*Har patientarbetet påverkat din inställning till din livssituation och människor? 

 

Inställning till vardagslivet  

*Hur påverkas ditt vardagsliv av patientarbetet och hur skapar du balans mellan arbete  

och fritid?  
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Bilaga 2  Stockholm 060222 

Etikbrev 
Hej ! 
 
Jag heter Fredrik Dehner och går sjunde terminen på Socialhögskolan vid Stockholms 
Universitet. Denna termin skall jag skriva mitt examensarbete, det vill säga C-uppsatsen. Jag 
vill beskriva och analysera hur kuratorer vid psykosociala enheter inom primärvården 
hanterar sina känslor i patientarbetet. Studien kommer bland annat att innehålla en 
intervjuguide, vilken omfattar fyra teman såsom svårigheter och möjligheter i arbetet, 
hantera svårigheter i arbetet och inställning till livssituation och inställning till vardagslivet. 
 
För att intervjun skall kunna genomföras måste jag få Ditt samtycke. Självklart har Du 
rättigheten att inte samtycka till intervjun, om så är fallet önskar jag att Du så snart som 
möjligt meddelar mig detta. Intervjun kommer att ta 45-60 minuter och till min hjälp kommer 
jag att ha en bandspelare. 

  
Intervjun  
Du kan när som helst avbryta intervjun utan någon förklaring. 
Du kan i efterhand välja att inte låta mig använda intervjumaterialet. 
Detaljer om Din person kommer inte att omfatta intervjun och uppsatsen, detta för att 
förhindra att någon kan känna igen Dig. 
Kassetter och utskrift av intervjun kommer att förvaras så att ingen annan än jag har tillgång 
till materialet. 
Jag kommer att använda mig av en intervjuguide som innehåller fyra olika teman, vilka 
består av ett antal frågor som jag i förväg har formulerat. 
Tystnadsplikt och sekretess gäller för allt vad som omfattar intervjun. 
I alla skiftliga dokument som gäller intervjun och uppsatsen kommer Ditt namn vara 
avidentifierat/avkodat så att ingen kan identifiera Dig som intervjuperson.  
När jag tar examen kommer allt material som rör intervjun att förstöras. 
Uppsatsen och dess forskningskunskaper skall endast användas i detta utbildningssyfte. 
Om Du vill, kommer jag att skicka Dig ett exemplar av den slutgiltiga uppsatsen. 
 

 
Om Du undrar över något kan Du alltid ringa eller skicka mig ett mail. 
   
 
Tack på förhand 
 
Vänlig hälsning 
Fredrik Dehner S7D  
 
                    
 
 
 
  
    

 52


	Innehållsförteckning
	Inledning
	Bakgrund

	Mitt val av uppsatsämne uppkom under min andra praktiktermin
	Ökat förändringstempo på arbetsplatserna i samhället

	SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING
	Syfte
	Uppsatsens frågeställningar


	Centrala begrepp
	TIDIGARE FORSKNING
	METOD
	Vetenskapsfilosofisk position
	Litteratursökning
	Urval
	Datainsamling
	Databearbetning och analys
	Validitet
	Reliabilitet
	Generaliserbarhet
	Etiska överväganden
	Studiens begränsningar

	TEORETISKA PERSPEKTIV
	Copingteori
	Söka kunskap
	Söka lösningar
	Söka stöd och vägledning
	Skapa nära relation till patienten
	Upphäva situationens allvar
	Avledande aktivitet

	Existentiell teori
	Tiden
	Ändligheten
	Val och beslut
	Meningsfullhet


	RESULTAT
	Tema 1. Svårigheter och möjligheter i arbetet
	Val av arbete
	Positivt i mötet med människor
	Negativt i mötet med människor
	Känslor i arbetet
	Inför mötet
	Under mötet
	Efter mötet
	Närhet i patientarbetet
	Distans i patientarbetet
	Kollegers vilja att delge tankar, känslor och upplevelser i 
	Sammanfattning och delanalys av tema 1


	Tema 2.  Hantera svårigheter i arbetet
	Orka med arbetet
	Känslofokuserade strategier för att hantera svårigheter i ar
	Problemfokuserade strategier för att hantera svårigheter i a
	Sammanfattning och delanalys av tema 2


	Tema 3 Inställning till livssituation
	Inställning till livssituation och människor
	Sammanfattning och delanalys av tema 3


	Tema 4 Inställning till vardagslivet
	Hur påverkas vardagslivet av patientarbetet och hur skapas b
	Här beskriver respondenterna hur deras vardagsliv påverkats 
	Sammanfattning och delanalys av tema 4


	DISKUSSION
	Sammanfattning av resultat
	Resultat och metoddiskussion
	Slutsats
	Förslag till fortsatt forskning

	Referenslista
	Bilaga 1
	Intervjuguide
	Etikbrev



