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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka vilka erfarenheter kuratorer inom somatisk hälso- 

och sjukvård har av sympatistress samt undersöka hur kuratorerna upplever 

arbetssituationen utifrån KASAM. Syftet var också att förstå kuratorernas 

erfarenheter av sympatistress i relation till kuratorernas arbetssituation utifrån 

KASAM. Metoden som använts i studien var en kvalitativ intervju där sex kuratorer 

inom somatisk hälso- och sjukvård har intervjuats enskilt. 

Studien visade att kuratorerna har erfarenheter av sympatistress. Studien 

visade också flera indikationer på att det fanns arbetssituationer där kuratorerna hade 

vissa svårigheter att känna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Det 

framkom även flera indikationer på att det fanns arbetssituationer där kuratorerna 

kände hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Studiens slutsats var att kuratorerna är utsatta för situationer i arbetet som kan 

leda till att de utvecklar symptom för sympatistress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: sympatistress, sekundär traumatisk stress, utbrändhet, 

KASAM, hanterbarhet, begriplighet, meningsfullhet 

  



 

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate hospital social workers experiences of 

compassion fatigue as well as examine how they feel and think about their work 

situation based on KASAM. The purpose was also to understand the hospital social 

workers experiences of compassion fatigue in relation to the hospital social workers 

feelings and thoughts about their work situation based on KASAM. The method that 

was used is a qualitative interview in which six hospital social workers were 

separately interviewed. 

The study showed that several hospital social workers have experiences of 

compassion fatigue. The study also showed several indications that there were work 

situations where hospital social workers had some difficulties in feeling 

manageability, comprehensibility and meaningfulness. It also showed several 

indications that there were work situations where hospital social workers felt 

manageability, comprehensibility and meaningfulness. 

The study concluded that the hospital social workers are exposed to situations 

in their work that can lead to the development of symptoms for compassion fatigue. 
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1. Bakgrund och problemformulering 

Badger, Royse och Craig (2008, s. 63) menar att kuratorer inom hälso- och sjukvården är i 

kontakt med människor som har upplevt trauma eller sjukdomar, och kuratorerna måste kunna 

hantera patienternas smärta och trauma men också sina egna reaktioner och känslor. Detta kan 

bli svårt i en sjukhusmiljö där det inte finns tid till sådan bearbetning och personliga behov 

utesluts ofta på grund av jobbets snabba takt. Bride (2004, s. 30) menar att det är stor 

sannolikhet att professionella som arbetar med psykosociala tjänster kommer i kontakt med 

personer som har erfarit traumatiska händelser. Dessa individer assisteras med att gå igenom de 

traumatiska upplevelserna, och i samband med detta exponeras de professionella upprepade 

gånger för traumatiska återberättelser vilket kan leda till symptom för sekundär traumatisk 

stress. 

Arbetsmiljöverket (2016) gjorde en studie om arbetsorsakade besvär. Studien visade att 

17,8% av socialsekreterarna och kuratorerna hade upplevt sömnbesvär någon gång under de 

senaste 12 månaderna. Vidare stod det i rapporten att 15,2% av socialsekreterarna och 

kuratorerna hade upplevt oro, ångest eller depression under de senaste 12 månaderna (s. 110). 

I rapporten kategoriserades kuratorer och socialsekreterare som en enda grupp att studera. 

Vidare skriver Akademikerförbundet SSR (2016, s. 3) att allt fler individer söker till 

primärvården för psykiska problem. Enligt Akademikerförbundet SSR visar olika 

undersökningar att andelen patienter som söker primärvård för psykiska problem står för en 

tredjedel av besöken hos läkarna. Trots undersökningar ökar inte det totala antalet kuratorer och 

i flera landsting sker istället minskningar av antalet tjänster. 

Vidare menar Cohen och Gagin (2005, s. 85) att kuratorer exponeras för somatiska 

sjukdomar, människor med kroniska tillstånd och människor vid livets slutskede vilket innebär 

att kuratorerna måste hantera traumatiserade patienter. Detta innebär en hög risk för utbrändhet. 

Wagaman, Geiger, Shockley och Segal (2015, s. 202) menar att människobehandlande arbete 

överlag är den största riskfaktorn för att utveckla utbrändhet bland professionella. Andra 

riskfaktorer för utbrändhet är om den professionella har en personlig traumahistorik, ångest 

eller förstämningssyndrom. 

I en kunskapsöversikt av Vingård (2015) framgick att det finns ett vetenskapligt samband 

mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Riskfaktorer för att hamna i psykisk ohälsa 

som leder till sjukskrivning är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans 

mellan ansträngning och belöning, samt rollkonflikter (s. 6). Vidare kan psykisk ohälsa 
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förebyggas genom olika friskfaktorer som förebygger och främjar den psykiska hälsan. De 

faktorer som kopplas till psykiskt välbefinnande är ett gott ledarskap, kontroll i arbetet, balans 

mellan arbete och fritid, balans mellan arbetsinsats och belöning, tydliga mål och 

anställningstrygghet (s. 7). I kunskapsöversikten beskriver de att det inte finns någon klar 

definition av begreppet psykisk ohälsa. Vanligtvis inkluderas allt från nedsatt psykiskt 

välbefinnande, till exempel i form av oro eller nedstämdhet, till allvarliga sjukdomar som 

förstämningssyndrom (s. 8). 

Sympatistress är enligt Stamm (2010, s. 12) ett begrepp som innefattar två andra begrepp. 

Det första begreppet är utbrändhet som innefattar utmattning, frustration, ilska och depression 

som är typiska för utbrändhet. Det andra begreppet är en negativ känsla, sekundär traumatisk 

stress, som orsakas av rädsla och jobbrelaterad trauma. Motsatsen till sympatistress är 

tillfredsställande medkänsla och uppstår när man gör ett bra jobb. Exempelvis att man känner 

en positiv känsla av att hjälpa andra i sitt arbete. 

Kuratorns arbete kan tänkas innebära en hög risk för att drabbas av sekundär traumatisk 

stress, utbrändhet och därigenom psykisk ohälsa. Med anledning av denna bakgrund finns det 

intresse att undersöka kuratorers situation inom hälso- och sjukvård utifrån Stamms (2010, s. 

12) begrepp om sympatistress (compassion fatigue). 

I Badger, Royse och Craig (2008) artikel skriver de att det saknas forskning i USA inom 

området sympatistress hos socialarbetare rent generellt och specifikt kuratorer inom hälso- och 

sjukvård (s. 64). Vidare saknas det forskning inom området kuratorer i hälso- och sjukvård och 

sympatistress i Sverige. Vi har inte hittat någon forskning kring sympatistress och kuratorer i 

en svensk kontext, vilket innebär att det finns en kunskapslucka inom detta område i Sverige. 

Utifrån denna bakgrund ställer vi oss frågan: Vilka erfarenheter har kuratorerna av 

sympatistress i sitt arbete, samt hur upplever kuratorerna arbetssituationen? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter kuratorer inom somatisk hälso- och sjukvård 

har av sympatistress samt undersöka hur kuratorerna upplever arbetssituationen utifrån Känsla 

Av Sammanhang (KASAM). Syftet är också att förstå kuratorernas erfarenheter av 

sympatistress i relation till kuratorernas upplevda arbetssituation utifrån KASAM. 
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1.1.2 Frågeställningar 
• Vilka erfarenheter har kuratorerna av sympatistress? 

• Hur upplever kuratorerna arbetssituationen utifrån KASAM? 

• Hur kan man förstå kuratorernas erfarenheter av sympatistress i relation till 

kuratorernas upplevda arbetssituation utifrån KASAM? 
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2. Centrala begrepp 

I detta kapitel redogörs de centrala ord som vi använder oss av i denna studie. 

 

2.1 Sympatistress 
Det mest centrala av våra begrepp är compassion fatigue, och den svenska översättningen är 

medkänsla trötthet. Istället för medkänsla trötthet kom vi fram till att använda oss av ordet 

”sympatistress” efter diskussion med Peter Nilsson (personlig kommunikation, 19 oktober 

2016). Sympatistress är ett vidare begrepp som består av begreppen sekundär traumatisk stress 

och utbrändhet (Stamm, 2010, s. 12). 

 

2.2 Kurator 
En kurator inom hälso- och sjukvården arbetar med det psykosociala, vilket innefattar utredning 

bedömning och behandling i form av till exempel krisstöd och samtal. Kuratorn ställer en 

psykosocial diagnos där sociala och psykosociala faktorer som kan ligga till grund för ohälsa 

identifieras (Akademikerförbundet SSR, 2016, s. 4-5). 

I behandlingsarbetet med patienter samverkar kuratorn i team med andra 

yrkesprofessioner, till exempel sjuksköterskor och läkare. En kurator har en samordnande 

funktion och handleder också annan vårdpersonal i psykosociala frågor (Akademikerförbundet 

SSR, 2016, s. 5). 
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3. Teoretiska tolkningsramar 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka erfarenheter kuratorerna har av sympatistress, samt 

kuratorernas upplevelse av deras arbetssituation utifrån KASAM. Syftet är också att förstå 

kuratorernas erfarenheter av sympatistress i relation till kuratorernas upplevda arbetssituation 

utifrån KASAM. Således blir det centrala i vår studie kuratorernas erfarenheter, känslor och 

tankar. Vi har använt oss av Stamms (2010) definition av begreppet sympatistress för att 

beskriva och tolka kuratorernas erfarenheter av sympatistress. Stamm (2010, s. 21) använder 

specifika skalor i sitt protokoll för att mäta sympatistress. Vi har använt Stamms (2010) teori 

för att se om kuratorerna har symptom av sekundär traumatisk stress eller utbrändhet, och 

därmed sympatistress. Med hjälp av Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang, 

KASAM, har vi tolkat kuratorernas känslor och tankar om arbetssituationen. 

I de följande delkapitlen ges det en redogörelse för begreppen sympatistress och KASAM. 

 

3.1 Sympatistress 
Sympatistress är enligt Stamm (2010, s. 12) ett vidare begrepp som består av begreppen 

sekundär traumatisk stress och utbrändhet. Sekundär traumatisk stress är en känsla som 

uppkommer av rädsla och arbetsrelaterad trauma. Utbrändhet kännetecknas av utmattning, 

frustration, ilska och depression. 

 

3.1.1 Sekundär traumatisk stress 
Sekundär traumatisk stress, som är ett av begreppen inom sympatistress, uppstår enligt Stamm 

(2010) i samband med ens arbete när man arbetar med personer som har upplevt extrema eller 

traumatiskt stressande situationer (s. 13). Vidare kan trauma uppstå genom både primär och 

sekundär exponering. Primär exponering sker när man själv upplever en traumatisk händelse, 

till exempel när man arbetar som medicinsk personal, akutvårdspersonal eller katastrofarbetare. 

Sekundär exponering innebär att man utsätts för andra människors traumatiska händelser i 

samband med ens arbete, såsom att erbjuda vård till människor som har ådragit sig emotionella 

eller fysiska skador (s. 17). Med sekundär traumatisk stress syftar Stamm endast på den 

sekundära exponeringen av traumatiska händelser. Vidare förklarar Stamm (2010, s. 28) att 

symptomen för sekundär traumatisk stress ofta kan uppstå snabbt och associeras med en 

särskild händelse. Symptomen som uppstår kan vara att man har svårt att sova, rädsla, 

tillbakablickar eller ett undvikande beteende från saker som påminner om händelsen. Stamm 
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(2010, s. 21) berättar att sekundär traumatisk stress också kännetecknas av att man har svårt att 

separera sitt arbete från sitt privatliv. Det kan också vara att man är frånvarande då man är 

upptagen med att tänka på människor man har hjälpt. Vårdgivare har rapporterat att de känt sig 

fångade, nervösa, utmattade, överväldigade eller att dem har blivit smittade av andras trauman. 

 

3.1.2 Utbrändhet 
Utbrändhet som är det andra begreppet inom sympatistress kan enligt Stamm (2010) 

kännetecknas av känslorna att vara isolerad, olycklig och likgiltig för den egna arbetsmiljön. 

Utbrändhet kan också kännetecknas av utmattning, att man känner sig överväldigad, att man 

känner sig hindrad att göra framsteg i arbetet, samt att individen känner att man inte är den 

person han eller hon vill vara samtidigt som individen inte har en vidmakthållande tilltro (s. 

21). Vidare kännetecknas utbrändhet av känslor av hopplöshet och svårigheter att hantera och 

utföra sitt jobb effektivt. Dessa negativa känslor ökar oftast gradvis i styrka, och de kan spegla 

att man känner att ens ansträngningar inte gör någon skillnad. Vidare kan de negativa känslorna 

kopplas till en alltför hög arbetsbelastning eller en arbetsmiljö som inte är stöttande (ibid., s. 

17). 

 

3.2 Tillfredsställande medkänsla 
Compassion satisfaction är enligt Stamm (2010, s. 12) den positiva motpolen till det negativa 

begreppet compassion fatigue, vilket vi på svenska har översatt till  tillfredsställande 

medkänsla. Stamm (2010, s. 21) menar att begreppet tillfredsställande medkänsla kännetecknar 

känslan av att vara nöjd med sitt jobb och av att vara behjälplig. 

Vi har valt att inte använda oss av detta begrepp i studien eftersom det tangerar 

Antonovskys (2005) teori om KASAM. Med andra ord så handlar båda begreppen om liknande 

områden. Tidsbrist var en ytterligare orsak till att vi uteslöt begreppet tillfredställande 

medkänsla. 

 

3.3 KASAM’s bakgrund 
Antonovsky (2005) menar att alla förr eller senare utsätts för påfrestningar, dessa kan vara 

kroppsliga såväl som psykiska och/eller sociala. Vidare menar Antonovsky att vissa av dessa 

påfrestningar kan göra människor sjuka. Många människor blir också sjuka medan andra i 

liknande eller värre situationer förblir friska (s. 9). Utifrån detta intresserar sig Antonovsky för 
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det salutogenetiska perspektivet, vars fokus ligger mot den friska polen i dimensionen hälsa-

ohälsa, vilket är en annan slags infallsvinkel än (s. 19) det patogenetiska synsättet där man 

fokuserar på förklaringen till varför människor blir sjuka (s. 16). Det salutogenetiska 

perspektivets syfte är att ta reda på vilka faktorer som främjar och vidmakthåller ökad hälsa. 

Man intresserar sig för hur copingmekanismer mot stressorer används för att bidra till ökad 

hälsa (ibid, s. 31). 

Teorin KASAM växte fram då Antonovsky (2005, s. 16-17) formulerade en 

arbetshypotes om generella motståndsresurser (GMR) som bekämpar olika stressorer som 

uppstår i den mänskliga tillvaron. Antonovsky förklarar GMR på följande vis, ”… generella 

motståndsresurser (GMR) – pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd och liknande – 

d.v.s. allt som kan ge kraft till att bekämpa en mängd olika stressorer.”. Vidare berättar han att 

det saknades en särskild regel för att identifiera och förstå en GMR utan att behöva vänta och 

se om en viss resurs fungerade som en GMR. Genom att skapa teorin KASAM, känsla av 

sammanhang, hittade Antonovsky en regel för att identifiera och förstå en GMR. För att en 

resurs ska identifieras som en GMR måste den bidra till att göra de ständiga stressorerna i livet 

begripliga (ibid, s. 16-17). 

 

3.3.1 Känsla av sammanhang 
KASAM, känsla av sammanhang, består enligt Antonovsky (2005, s. 43) av tre centrala 

komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky fann att individer 

med hög KASAM hade höga värden på de tre centrala komponenterna medan individer med 

lågt KASAM hade låga värden av de tre centrala komponenterna. 

Begriplighet handlar enligt Antonovsky (2005, s. 44) om hur väl man kan förklara och 

förstå inre och yttre stimulus. Dessa stimuli blir begripliga genom information som är ordnad 

sammanhängande, strukturerad och tydlig. Vidare blir stimuli mindre begripliga när 

informationen är kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig. Till exempel 

förväntar sig en människa med hög känsla av begriplighet att de stimuli individen möter i 

framtiden är förutsägbara, och de stimuli som är överraskande går åtminstone att ordna och 

förklara. Således innebär detta att personer med hög KASAM upplever att de kan handskas med 

erfarenheter av livets skeenden och möta kommande utmaningar (s. 45). Däremot ser individer 

med låg KASAM sig själva som individer som ständigt råkar ut för negativa händelser och de 

räknar med att det kommer fortsätta på samma vis i resten av deras liv (ibid, s. 44). 
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Hanterbarhet grundas enligt Antonovsky (2005, s. 45) på till vilken grad man upplever 

att resurser står till ens förfogande för att bistå i hanteringen av de stimuli som man ständigt 

utsätts för. Antonovsky menar att resurserna kan kontrolleras av en själv eller av andra behöriga 

som man kan lita på, exempelvis ens make eller maka, vänner, kollegor, Gud, historien, 

partiledaren eller läkaren. Vidare menar Antonovsky att man inte känner sig som ett offer för 

omständigheterna eller känner sig orättvist behandlad av livet om man har en hög grad av 

hanterbarhet. Individen känner således att han eller hon kommer att klara sig och sörjer inte för 

alltid när olyckliga saker händer. 

Meningsfullhet syftar enligt Antonovsky (2005) till vilken grad man känner att livet har 

en känslomässig innebörd. Antonovsky beskriver meningsfullhet som KASAMs 

motivationskomponent, de individer med hög KASAM är motiverade att engagera sig 

känslomässigt och kognitivt i områden som är viktiga för dem. Individer med lågt KASAM 

känner att de har ett eller annat viktigt livsområde, de nämner dock området med missnöje, att 

de ser området som en börda de helst skulle vilja slippa (s. 45-46). Faktorer som ger händelser 

meningsfullhet är att man känner att delar av ens problem och krav i livet är värda att lägga 

energi på, att man välkomnar utmaningar istället för att fly från dem. Även om en individ med 

högt värde på meningsfullhet är med om en negativ händelse så gör han eller hon sitt bästa för 

att söka mening i händelsen och ta sig igenom den (ibid, s. 46).  

 

3.3.2 KASAM i verksamheten 
Antonovsky (2005, s. 130) menar att vi som människor reduceras till objekt när någon annan 

bestämmer allting åt oss och vi inte får vara delaktiga i besluten. Det vill säga att någon annan 

bestämmer individens uppgifter, skapar reglerna och åstadkommer resultaten. När individen 

tycker sig bli reducerad till ett objekt upplever denne att världen är likgiltig för hans eller hennes 

handlingar. Därigenom upplever individen att världen saknar mening. Vidare menar 

Antonovsky (2005, s. 130-131) att individens känsla av meningsfullhet inte bara styrs av 

huruvida den blir reducerad till ett objekt eller inte. Om individen är socialt värdesatt inom en 

subkultur eller de närmaste kan detta räcka för att skapa känsla av meningsfullhet. Det 

viktigaste är att social uppskattning finns. Detta gäller inom både arbetet och andra sfärer inom 

individens gränser. 

Antonovsky (2005, s. 152-53) menar att känslan av meningsfullhet i arbetet är beroende 

av den sociala värderingen på två nivåer. Den ena är den sociala värderingen av verksamheten. 

Den sociala värderingen görs av samhället på kollektivet i verksamheten, och denna värdering 
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uttrycks i resurser som makt, belöningar och prestige. Den andra nivån är hur man upplever att 

den sociala värderingen överensstämmer med individens kriterier för rättvisa. Ju mer dem 

överensstämmer, desto större chans att individen känner att ”detta är mitt”, vilket också infinner 

sig när det finns glädje och stolthet i arbetet. 

Enligt Antonovsky (2005, s. 153) är meningsfullhet i arbetet också förknippat med 

individens bestämmanderätt. Det vill säga att individen känner att han har möjlighet att välja 

uppgifterna, arbetsordningen och arbetstakten. När man har inflytande över det man gör ökar 

också ens vilja att engagera sig och lägga energi på det. Antonovsky (2005, s. 153-154) menar 

att inflytande både innefattar det inflytande man har över sina egna handlingar och det som 

pågår i dennes närhet. Det innebär också att individen nödvändigtvis inte är ensam att 

kontrollera det som pågår i hans närhet och sina egna handlingar. Det viktiga är att kontrollen 

som utövas uppfattas som legitimt utövad och att man själv, som en del av kollektivet, har 

tillräckligt inflytande på de beslut som fattas. 

Det avgörande för känslan av hanterbarhet är enligt Antonovsky (2005, s. 154) individens 

upplevelse av en riktig belastningsbalans. I likhet med inflytande så är det troligare att man 

känner att man har resurser för att lösa problem när det är en själv eller andra som man anser är 

behöriga som formulerar problemen. Hanterbarheten handlar om huruvida man har resurser till 

sitt förfogande. Med resurser syftar Antonovsky i första hand på kunskap, färdigheter, material 

och utrustning. För att känna hanterbarhet i arbetet krävs ytterligare två saker. Dels måste 

individen känna en upplevelse att den formella sociala strukturen i arbetet förser individen med 

rätt miljö och utrustning för att utföra ett bra arbete. Individen måste även känna att man i 

arbetets informella sociala strukturer får stöttning, till exempel från sina kollegor när man mår 

dåligt eller misslyckas. När man upplever att ens resurser inte är tillräckliga uppstår 

överbelastning. Orsaken till kronisk överbelastning är att man inte har fått möjlighet till att vila 

och återhämta sig tillräckligt. Således menar Antonovsky (2005, s. 155) att känslan av 

hanterbarhet kan stärkas genom att individen får arbetserfarenheter som är anpassade efter sin 

förmåga i förhållande till de resurser man förfogar över. Hanterbarheten stärks ytterligare 

genom att utsättas för tillfällig överbelastning och samtidigt ha möjlighet att dra sig tillbaka för 

vila och återhämtning.  

Begriplighet handlar enligt Antonovsky (2005, s. 158) om att det finns en tydlighet och 

förutsägbarhet i arbetets struktur. Rollkomplexitet i arbetet ökar individens begriplighet av 

världen. Antonovsky (2005, s. 157) menar att en sådan rollkomplexitet kan vara att man är 

”Förtrogen med andra roller i den aktuella miljön, med alternativa lösningar på problem, med 
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de övergripande målen och med planeringen…”. Antonovsky (2005) menar att det mest 

grundläggande för individens begriplighet är att man känner trygghet i arbetet. 

Arbetstryggheten måste ses utifrån olika nivåer, till exempel att man inte får sparken om man 

följer de legitima reglerna eller att ens yrkesroll inte upplevs överflödig (s. 158). Vidare 

påverkar arbetsgruppens sociala relationer individens känsla av förutsägbarhet i arbetet. 

Förutsägbarheten ökar om det finns gemensamma värderingar, tydliga normativa förväntningar 

och en känsla av grupptillhörighet. Antonovsky menar således att man i en sådan arbetsgrupp 

ger varandra adekvat feedback (ibid, s. 159). 
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4. Tidigare forskning 

Resultaten vi fann i den tidigare forskningen beskrev kuratorers erfarenheter av sympatistress 

och kuratorers upplevelse av arbetssituationen utifrån en amerikansk kontext. Ingen av den 

tidigare forskningen kunde appliceras till en svensk kontext, men som tidigare nämnts saknas 

det forskning om sympatistress utifrån en svensk kontext. Vi ansåg ändå att den tidigare 

forskningen kunde hjälpa oss besvara våra frågeställningar. 

 

4.1 Erfarenheter av sympatistress 

4.1.1 Individuella symptom för sekundär traumatisk stress 
I en amerikansk studie undersökte Bride (2007) den allmänna förekomsten av sekundär 

traumatisk stress genom att undersöka frekvensen av individuella symptom för sekundär 

traumatisk stress hos socialarbetare (s. 63). Bride uttrycker att det är uppenbart att socialarbetare 

utsätts indirekt för trauma utifrån deras arbete med klienter och därmed riskerar att uppleva 

symptom för sekundär traumatisk stress. Studien visar att 70.2 % av socialarbetarna, en vecka 

innan studien utfördes, upplevde åtminstone ett symptom av sekundär traumatisk stress (s. 67). 

Det mest frekventa individuella symptomet var inkräktande tankar (40.5 %), att de omedvetet 

började tänka på arbetet med traumatiserade klienter. Andra symptom som var mycket mindre 

frekventa var vaksamhet (13.8 %) oroliga drömmar (5.8 %) och en känsla av att återuppleva 

traumat som klienten berättat om (5.0 %) (ibid, s. 65-66). 

Population i Brides (2007) studie bestod utav 282 socialarbetare varav 20 % av dessa 

socialarbetare arbetade inom sjukvården (s. 64-65). Vidare var studiens population begränsad 

till licenserade socialarbetare med en Masters examen i en enda stat och kunde därmed inte 

generaliseras till en bredare population med Bachelors examen. Eftersom populationen kom 

från en enda stat så kunde studiens resultat inte generaliseras till andra delar i USA eller till 

andra länder (ibid, s. 68). 

 

4.1.2 Utbrändhet 
I en amerikansk studie av Kim och Stoner (2008) undersökte man de huvudsakliga och 

interaktiva effekterna av rollstress, självständighet i arbetet och socialt stöd på utbrändhet bland 

socialarbetare (s. 20). Studiens population bestod av 346 socialarbetare varav 23.5% arbetade 

inom medicinsk hälsa och 43% inom mental hälsa (s. 13). I studien fann Kim och Stoner att 

socialarbetare med hög rollstress upplevde relativt hög utbrändhet (s. 20). Rollstress 
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kännetecknas av höga nivåer av konflikter i rollen, tvetydighet samt överbelastning (s. 8). 

Vidare fann författarna att självständighet i arbetet och socialt stöd inte hade några direkta 

effekter på utbrändhet (ibid, s. 20). 

Kim och Stoners (2008, s. 20) resultat visade också att självständighet i arbetet mildrade 

relationen mellan rollstress och utbrändhet, vilket betyder att socialarbetare med hög rollstress 

kombinerat med låg självständighet i krävande arbetssituationer, hade höga nivåer av 

utbrändhet.  

I Kim och Stoners (2008) studie användes Maslach och Jacksons definition av utbrändhet. 

Enligt Maslach och Jackson består utbrändhet av tre komponenter; emotionell utmattning, 

cynism och förminskad personlig framgång (s. 7). Studiens generaliserbarhet var också otydlig 

då studiens population var begränsad till socialarbetare i Kalifornien (ibid, s. 22). 

 

4.2 Kuratorers upplevelse av arbetssituationen 

4.2.1 Arbetsglädje 
En amerikansk studie författad av Greg och Pugh (2016) visade att kuratorer inom hälso- och 

sjukvården generellt sett har hög arbetsglädje (s. 496). I studien tillfrågades respondenterna om 

de i allmänhet kände sig nöjda med sitt jobb (s. 492), varpå 83 % av kuratorerna svarade att de 

kände sig nöjda. Studien visade att, när den aktuella eller upplevda arbetsbördan ökar, så 

minskade arbetsglädjen (s. 496). Vidare hade kuratorerna i studien inga tankar på att lämna sitt 

arbete inom de kommande 6 månaderna. Studien visade att ju längre tid en person har stannat 

inom en organisation desto mindre är sannolikheten att personen kommer att lämna 

organisationen (ibid, s. 497). 

Trots att populationen i Greg och Pughs (2016) studie bestod av kuratorer över hela landet 

så var studien fortfarande begränsad då det var en tvärsnittsstudie. Vidare var populationen 

avsiktligt avgränsat till större sjukhus, således kan resultat från en studie på mindre sjukhus 

vara olika (ibid, s. 498). 

 

4.2.2 Stress i arbetet 
En studie författad av Dane och Chachkes (2001) visade att en positiv arbetsmiljö med stöttande 

kollegor och chefer kunde göra skillnad för kuratorer som utsätts för patienters och anhörigas 

lidande i medicinska kriser (s. 48). I studien uppgav alla kuratorer att stödet från kollegor och 

chefer var mycket viktigt, men att många inte kände ett tillräckligt stöd på arbetsplatsen (s. 43). 
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Flera kuratorer gav också svar som ”klappa dig själv på axeln” och ”var inte så hård mot dig 

själv”, vilket betonade att man stöttade sig själv i arbetet, har realistiska förväntningar på sig 

själv och erkänner för sig själv att det finns svårigheter i sjukhusarbetet (ibid, s. 44). 

I Dane och Chachkes (2001) studie berättade större delen av kuratorerna att det fanns 

flera stressfaktorer i arbetet. Dessa faktorer var arbetsmängden och relationer med olika 

yrkesprofessioner. Ytterligare faktorer var att de hanterade en arbetsmiljö där man behövde 

vara snabb samt att arbetet utlöser kognitiva och emotionella reaktioner (s. 39-40). Vidare 

rapporterade alla kuratorer att de kände sig överväldigade och emotionellt dränerade (s. 40). 

Studien visade också att fysisk utmattning kunde ske genom att lyssna och bearbeta patienters 

berättelser (s. 45). Ytterligare stressfaktorer var att sköta olika uppgifter i arbetet, bl.a. samtal, 

konkreta tjänster och dokumentation (s. 41). I början av yrkeskarriären var det svårare att 

hantera emotionell stress och de varierande uppgifterna i jobbet och de flesta kuratorer 

rapporterade att svårigheterna minskade med tiden. Ett återkommande tema var att de kände att 

arbetet de gjorde var meningsfullt och till stor hjälp, vilket ökade förmågan att hantera stress i 

arbetet och den emotionella effekten av att arbeta med sjukdomar, funktionsnedsättning och 

död (ibid, s. 42). 

Dane och Chachkes (2001, s. 44) menar att studien har metodologiska begränsningar. 

Studiens generaliserbarhet kan inte göras till alla kuratorer i en sjukhusmiljö eftersom 

kuratorerna inte valdes ut slumpmässigt, samt för att urvalet var litet och inte representativt. 

Eftersom studiens generaliserbarhet är begränsad så drog författarna slutsatser med försiktighet. 
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5. Metod 

I studien användes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer som genomförts 

med sex kuratorer inom den somatiska sektionen för hälso- och sjukvård. I följande delkapitel 

redogörs studiens upplägg samt en noggrann beskrivning hur varje fas utförts. Kapitlets avslut 

sker genom en kritisk reflektion gällande metodval och tillvägagångssätt. 

 

5.1 Val av metod 
Syftet med vår studie var att undersöka kuratorernas erfarenheter av sympatistress, upplevda 

arbetssituation utifrån KASAM samt hur kan man förstå kuratorernas erfarenheter av 

sympatistress i relation till kuratorernas upplevda arbetssituation. Utifrån studiens syfte valde 

vi att göra en kvalitativ intervjustudie. Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjustudier 

fokuserar på intervjupersonens ståndpunkter, och denna typ av studier är också passande för att 

forskaren ska få fylliga och detaljerade svar. Vidare kan intervjupersonen röra sig fritt i olika 

riktningar, vilket ger forskaren kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och 

viktigt. Kvalitativa intervjuer kan avvika från den ursprungliga intervjumallen med nya frågor 

som en uppföljning av intervjupersonens svar, vilket gör kvalitativa intervjustudier flexibla och 

följsamma för intervjupersonens svar (ibid, s. 413). Kvalitativa intervjustudier ger fylliga och 

detaljerade svar vilket gjorde att denna metod var passande för vår studie eftersom studiens 

syfte var att undersöka kuratorernas erfarenheter och upplevelser. 

Vi valde att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) menar att 

semistrukturerade intervjuer är en intervjuform som i regel handlar om att intervjuaren har ett 

frågeschema men där frågornas ordningsföljd varierar och har möjligheten till att ställa 

uppföljningsfrågor till det som uppfattas vara viktiga svar (ibid, s. 206). Eftersom intervjuerna 

delades upp mellan författarna säkerställde det konkreta frågeschemat att intervjuerna inte 

genomfördes på olika sätt, vilket skulle komplicerat sammanställningen av resultat och analys. 

 

5.2 Intervjuguide 
Vi utformade vår intervjuguide utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vid formulering av 

våra intervjufrågor tog vi Stamms (2010) självskattningsformulär till hjälp. 

Självskattningsformuläret Professional quality of Life scale (ProQOL) version 5, mäter 

professionellas livskvalité (se bilaga 2). Anledningen till att vi utformade intervjufrågorna 

utifrån Stamms (2010) självskattningsformulär är att vi använder hennes begreppsförklaring 
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om sympatistress, som ett centralt begrepp och teoretisk tolkningsram i vår studie. Vi använde 

också Antonovskys (2005) teori KASAM för att formulera intervjufrågorna (se bilaga 3). 

Varken Stamms (2010) eller Antonovskys (2005) frågeformulär användes i sin helhet i vår 

studie. Våra intervjupersoner har således inte fyllt i bilagorna enligt ovan utan endast besvarat 

vår intervjuguide. 

Intervjuerna inleddes först med uppvärmningsfrågor och fortsatte sedan i fem 

övergripande teman: Utbrändhet, sekundär traumatisk stress, hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. 

Intervjuguiden testades på en person som tidigare hade arbetat som kurator och ingick ej 

i vår undersökningspopulation. Anledningen till detta var att se om frågorna i intervjuguiden 

var enkla att förstå, att de höll sig till studiens syfte, samt för att se om frågorna ledde till fylliga 

och detaljerade svar. Efter detta skedde en diskussion med respondenten om någon av frågorna 

uppfattades som kränkande, känsliga eller otydliga. Brymans (2011, s. 419-420) grundläggande 

råd för förberedelse och utformning av intervjuguide användes för att säkerställa en god kvalité 

av intervjun samt säkerställa att inga viktiga delar missades. 

 

5.3 Population och urval 
Vi har intervjuat kuratorer inom den somatiska sektionen inom hälso- och sjukvården. 

Kuratorerna har vi valt genom ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011, s. 194) menar att ett 

bekvämlighetsurval utförs genom att man väljer personer som är lättillgängliga för forskaren 

(ibid, s. 194). Kuratorerna i vårt urval möter samma typ av svårigheter hos brukarna, till 

exempel möter kuratorerna människor som befinner sig i kris, sorg eller trauma på grund av 

somatiska åkommor. Vidare är det sannolikt att kuratorer på andra sjukhus i Sverige också 

möter människor som befinner sig i kris, sorg eller trauma på grund av somatiska åkommor. 

För att hitta kuratorer som var villiga att delta tog vi kontakt med en enhetschef för en 

kuratorsenhet i Mellansverige. Från enhetschefen fick vi namn och telefonnummer till de 

kuratorer som var tillgängliga för en intervju. Därefter tog vi kontakt med kuratorerna för att 

förklara syftet med vår studie samt tillfråga kuratorerna om de ville delta i studien. Antalet 

informanter blev totalt sex kvinnor och män. Informanterna fick bestämma tid och plats 

eftersom vi utgick från deras möjlighet att avsätta tid för en intervju. Efter en första kontakt 

med informanterna fick de ett informationsbrev via e-post. I informationsbrevet stod det tydligt 

vad studiens syfte var samt hur intervjun skulle genomföras (se bilaga 4). 
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5.3.1 Presentation av intervjupersoner 
Intervjupersonerna omfattas av två män och fyra kvinnor som arbetar inom en och samma 

kommun med 50 000 – 60 000 invånare. Fyra av intervjupersonerna arbetar på samma 

arbetsplats och resterande två intervjupersoner arbetar på två andra arbetsplatser. Samtliga 

intervjupersoner arbetar som kuratorer inom den somatiska sektionen inom hälso- och 

sjukvården. Vidare är samtliga utbildade till socionomer, och åldersspannet är mellan 29-57 år. 

Deras yrkeserfarenhet är mellan 1-14 år. Intervjupersonerna har i texten fingerade namn; 

Respondent 1, Respondent 2, Respondent 3, Respondent 4, Respondent 5 och Respondent 6. 

För att avidentifiera våra respondenter så mycket som möjligt har vi valt att benämna alla 

respondenter som ”hon” istället för han respektive hon. 

 

5.4 Genomförande av datainsamling 
Vi har samlat in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer på respondenternas arbetsplats, 

intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. Intervjuerna delades upp mellan författarna 

där var och en gjorde tre intervjuer enskilt med respondenterna. 

Under intervjuerna uppstod det inga störningsmoment i form av oljud eller telefoner som 

ringde. Författarna förberedde för att anteckna under intervjuerna, men inga anteckningar 

gjordes under intervjuerna. Bryman (2011, s. 428) menar att det är bäst att inte bli distraherad 

av behovet att föra anteckningar och istället fokusera på det som sägs för att följa upp intressanta 

synpunkter och sondera där det finns behov. 

 

5.5 Databearbetning och analys 
Materialet som samlats in har analyserats med hjälp av tematisk analys. Denna typ av analys 

menar Bryman (2011) är ett av de vanligaste angreppssätten för hantering av kvalitativa data. 

En tematisk analys delar in koder, korta utdrag av datan, i olika teman och subteman (ibid, s. 

528). Kvale (2014) beskriver ett sätt för att få fram koder ur intervjusvaren, vilket görs genom 

meningskoncentrering. Det innebär att reducera respondenternas yttranden till kortare 

formuleringar där huvudinnebörden i svaren formuleras om till några få ord (ibid, s, 246). 

Tematisk analys passade vår studie bäst då vi kunde få fram teman om kuratorernas erfarenheter 

och upplevelser. 

Intervjuerna genomfördes med fem förutbestämda huvudteman; utbrändhet, sekundär 

traumatisk stress, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Under varje huvudtema har 
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subteman framträtt utifrån respondenternas svar. Utifrån det insamlade materialet skapade vi 

koder genom en meningskoncentrering. Vi kategoriserade koderna i subteman utifrån mättnad, 

men fick i vissa fall dela in koderna i övergripande och mer beskrivande subteman då 

respondenternas upplevelser och erfarenheter om ett visst fenomen var alltför spridda. De 

subteman som växt fram blev grunden för underrubrikerna i kapitlet resultat. De subteman som 

framträtt har vi analyserat utifrån våra teoretiska tolkningsramar. 

 

5.6 Metodologiska reflektioner 
I detta avsnitt följer en diskussion om hur studiens tillförlitlighet säkerställdes, samt de 

utmaningar och problem som uppstod i samband med vald metod. 

 

5.6.1 Tillförlitlighet 
I vår studie har vi att använt oss av begreppet tillförlitlighet som enligt Bryman (2011, s. 352-

353) används i kvalitativ forskning för att bedöma kvaliteten. Enligt Bryman (2011, s. 354) 

består tillförlitlighet av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Här nedan redogör vi för Brymans (2011) fyra delkriterier 

av tillförlitlighet. 

Trovärdighet i en studie innebär att man säkerställer att resultaten stämmer överens med 

intervjupersonens sociala verklighet. Detta säkerställs genom en respondentvalidering, vilket 

betyder att resultaten rapporteras till respondenterna för att bekräfta att det som blivit sagt har 

uppfattats korrekt av forskaren (s. 354-355). För att öka studiens trovärdighet har vi, efter 

intervjuerna, rapporterat det transkriberade materialet till respondenterna för att ge dem en 

möjlighet att ge synpunkter till eventuella ändringar. Inga kommentarer eller ändringar inkom 

efter respondentvalideringen. 

Överförbarhet i kvalitativ forskning sker genom att forskaren gör täta beskrivningar av 

de detaljer som ingår i en social kontext. Kvalitativ forskning omfattar ett intensivt studium på 

en liten grupp eller individer med vissa gemensamma egenskaper, således handlar kvalitativ 

forskning om djup och inte om bredd i de täta beskrivningarna. Resultaten har en tendens att 

fokusera på det kontextuellt unika och meningen eller betydelsen av den aspekt av den sociala 

verklighet som studeras. En tät beskrivning gör att andra individer kan bedöma hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö (s. 355). I denna studie har det redovisats tydligt 

vilka individer som ingick i vår population. Studiens resultat skulle kunna överföras till 

kuratorer som arbetar på andra sjukhus i en liknande kontext. 
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Pålitlighet inom kvalitativ forskning handlar om att andra personer ska kunna bedöma 

och säkerställa att forskarens redogörelser för alla faser av forskningsprocessen är av god 

kvalitet. Det som bedöms är kvaliteten av de procedurer som valts och hur de har tillämpats (s. 

355). Studien har strävat efter pålitlighet genom en tydlig och strukturerad redovisning av 

forskningsprocessens olika faser. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren har försökt att inte låta sina 

värderingar eller teoretisk inställning inverka på undersökningens arbete och slutresultat. 

Forskaren ska således vara medveten om att det i forskning inte går att vara helt objektiv och 

därmed söka säkerställa att man har agerat i god tro (s. 355). Vi har synliggjort vår förförståelse 

genom diskussion med varandra och handledare, vilket innebär att vi har varit medvetna om 

våra egna värderingar om forskningsområdet. Genom detta förhållningssätt har vi i 

undersökningen strävat efter att förhålla oss objektiva och inte omedvetet påverka 

undersökningens arbete och slutresultat. Vi har därmed agerat i god tro. 

 

5.6.2 Kritisk diskussion om vald metod 
Studien kan ha begränsats i urvalet eftersom vi valde att endast intervjua kuratorer inom den 

somatiska sektionen inom hälso- och sjukvården. Det kan dock finnas patienter med 

psykiatriska problem då de kan vara patienter på både somatiska och psykiatriska avdelningar. 

Vidare har vi exkluderat personer som tidigare har arbetat som kuratorer inom den somatiska 

sektionen inom hälso- och sjukvården. Det är möjligt att det är större chans att individer som 

har bytt jobb eller varit sjukskrivna har upplevt sympatistress, och det är även möjligt att 

individer som tidigare erfarit sympatistress har lättare att se symptom för sekundär traumatisk 

stress eller utbrändhet. Det skulle dock vara svårare för oss att finna dessa individer eftersom 

uppgifter om personer som bytt arbete eller varit sjukskrivna kan vara svårare att få ta del av. 

Det finns olika nackdelar med valet av semistrukturerade intervjuer. En nackdel enligt 

Bryman (2011) är att intervjuerna kan variera när det gäller hur lång tid de tar. Kortare intervjuer 

kan ge mindre användbar information även om det nödvändigtvis inte alltid blir så (ibid, s. 429). 

Våra intervjuer skiljde sig inte märkvärt i tid och de gav oss information som till stor del var 

användbar, även om vi märkte att det fanns mindre användbar information i de kortare 

intervjuerna än i de längre intervjuerna. 

När fler än en forskare är inblandade i fältarbetet kan semistrukturerade intervjuer enligt 

Bryman (2011) användas för att säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet i intervjuandet. 

Semistrukturerade intervjuer kan också användas om en undersökning rymmer flera fall. Då 
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krävs ett visst mått av struktur för att kunna jämföra de olika fallen med varandra (ibid, s. 416). 

Intervjuerna i vår studie har delats upp mellan forskarna och därför skulle det kunna finnas en 

risk att resultaten till viss del skiftar. För att säkerställa att våra intervjuer och resultat var så 

jämförbara som möjligt, har intervjuförfarande och intervjuteknik diskuterats innan 

intervjuerna genomfördes, vilket gjort att inga avgörande skillnader i intervjuförfarande eller 

intervjuteknik har framkommit. 

Ytterligare en nackdel med semistrukturerade intervjuer enligt Bryman (2011) är att 

respondenterna kan känna ängslan över att intervjun inspelas och sparas, och att intervjun då 

inte ger intressanta svar som forskaren har förväntat sig (s. 428-429). Möjligheten finns att våra 

respondenter kände sig ängsliga på grund av inspelningen men utifrån intervjuerna och den 

information som framkom, fanns det inget som tydde på ängslan hos respondenterna. Däremot 

beskriver Bryman (2011) flera fördelar med inspelning och transkribering. En fördel är att det 

bidrar till att motverka subjektiva tolkningar av det respondenten säger. En annan fördel är att 

forskaren inte behöver minnas eller anteckna det respondenten svarar, forskaren kan därmed 

följa upp intressanta svar under intervjun. Forskaren kan också gå igenom intervjusvaren 

upprepade gånger, vilket bidrar till en noggrann analys (ibid, s. 428). Genom inspelning av våra 

intervjuer har vi kunnat kontrollera att vi inte har gjort några omedvetna tolkningar. Vidare har 

inspelningen bidragit till att vi kunnat vara uppmärksamma på att urskilja om respondenterna 

uppfattat frågorna korrekt. 

Studien var deduktiv då våra intervjufrågor var styrda från våra tolkningsramar. Enligt 

Bryman (2011) är ett induktivt angreppssätt att man drar generaliserbara slutsatser utifrån 

observationer och resultat. Ett deduktivt angreppssätt är att man utgår från de teorier man har 

och att datainsamlingsprocessen och resultat styrs därefter (ibid, s. 27-28). Eftersom vår studie 

hade en deduktiv ansats fanns det en risk att vi fick någorlunda styrda svar från respondenterna 

då de endast försökte besvara frågorna. Det är möjligt att vi skulle fått andra svar och slutsatser 

i studien om studien haft en mer induktiv ansats, till exempel att respondenternas kännetecken 

av sekundär traumatisk stress respektive utbrändhet berodde på andra faktorer än det vi 

efterfrågade. 

Alternativa metoder för att undersöka erfarenheter av sympatistress, istället för 

semistrukturerade intervjuer, skulle kunna vara fokusgrupper i intervjuerna. Bryman (2011) 

beskriver fokusgrupper som en form av gruppintervju med fler än en person, oftast inte mindre 

än fyra personer. I fokusgruppen riktas diskussion mot ett visst ämnesområde eller tema, 

anledningen till att forskare väljer fokusgrupper är för att de är intresserade hur 
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gruppmedlemmarna diskuterar en viss fråga. Forskarna är även inriktade på att låta deltagarna 

yttra sina åsikter och synsätt. Ett annat syfte med fokusgrupper är att se hur deltagarna reagerar 

på varandras åsikter och att skaffa sig en bild av samspelet som uppstår i gruppen (ibid, s. 446-

447). I en fokusgrupp kan våra deltagare medvetet begränsa sina yttranden, eftersom ämnet som 

undersöks är erfarenheter av sympatistress och deras syn på arbetssituationen, vilket kan vara 

känsligt för vissa deltagare. Utifrån ovan nämnda argument så är fokusgrupper inte en optimal 

metod för studiens syfte. 

 

5.7 Etik 
Studiens författare fyllde i den etiska egengranskningsblanketten vilken visade att det var 

möjligt, om än tveksamt, att traumatiska minnen skulle väckas till liv hos intervjupersonerna 

(se bilaga 5). Detta diskuterades sedan med studieförfattarnas handledare, Peter Nilsson. I 

diskussionen framkom att det var ett etiskt problem. Bedömningen var att det inte var så 

problematiskt att det krävdes en ansökan till Forskningsetiska rådet, FEN, vid Högskolan 

Dalarna. Bedömningen att det inte var så problematiskt grundades på att kuratorerna var 

professionella samt att vi ställde intervjufrågor som inte förutsatte att de har eller haft 

traumatiska minnen. Vidare påmindes intervjupersonerna upprepade gånger att deras 

deltagande i studien var helt frivilligt, att de kunde välja att inte delta i studien när som helst 

samt att avstå från att besvara frågor de kände var för obekväma. 

Bryman (2011, s. 131-132) tar upp fyra etiska principer som gäller för svensk forskning: 

Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Här nedan redogör vi för 

Brymans (2011) fyra etiska principer. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om undersökningens 

syfte samt vilka moment som ingår. Det innebär även att deltagarna ska veta att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att inte fullfölja deltagandet i 

undersökningen (s. 131). Informationskravet har i vår studie tillgodosetts genom att vi har 

skickat informationsbrev (se bilaga 4) till intervjupersonerna. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan (s. 132). Detta har i vår studie uppfyllts genom att intervjupersonerna vid 

kontakt med forskarna tackade ja till deltagande i studien via mail och muntliga samtal. De har 

även haft och informerats om möjligheten att avbryta deltagande när som helst utan motivering. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som deltar i undersökningen 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna ska även förvaras och 
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skyddas från åtkomst av obehöriga personer (s. 132). Vi har säkerställt konfidentialitetskravet 

genom att anonymisera intervjupersonerna med fingerade namn i det färdiga examensarbetet. 

Det inspelade och transkriberade materialet samt anteckningarna från intervjuerna har endast 

hanterats av forskarna själva och ingen annan. Vidare raderades inspelningar, transkriberingar 

samt anteckningar efter att examensarbetet var färdigt. 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in under studien om enskilda 

personer, endast får användas för forskningsändamålet (s. 132). I vår studie har 

intervjupersonerna fått information om att materialet kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Högskolan Dalarna, samt att uppsatsen kommer att vara en offentlig handling. Det 

insamlade materialet i form av inspelningar och transkriberingar har endast använts för 

ändamålet att skriva en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska material. Delkapitlen är tematiserade efter 

intervjuguiden, vilka är; utbrändhet, sekundär traumatisk stress, hanterbarhet, begriplighet samt 

meningsfullhet. Delkapitlen är uppdelade på detta vis för att på ett överskådligt sätt visa hur 

frågeställningarna besvarats. Studiens frågeställningar är; Vilka erfarenheter har kuratorerna av 

sympatistress? Hur upplever kuratorerna arbetssituationen utifrån KASAM? Hur kan man 

förstå kuratorernas erfarenheter av sympatistress i relation till kuratorernas upplevda 

arbetssituation utifrån KASAM? Under varje delkapitel följer olika rubriker som beskriver det 

som har undersökts. 

 

6.1 Utbrändhet 

6.1.1 Arbetets slitsamhet 
Några exempel som kuratorerna ger är att det ibland är slitsamt att ladda om inför varje ny 

patient. Ett annat exempel är att det inte finns tid till att sörja kollegor som slutat och ta hand 

om sig själv vid personalomsättning. Vidare beskriver en kurator att tidspress är en orsak då det 

kan vara många patienter per dag och att hon inte hann lämna och göra klart en patient innan 

hon behövde ta in nästa. 

 

[…] när det blir tidspress, då blir det slitsamt. [...] när inte jag liksom hinner […] att ja 

men nu lämnar jag den här patienten gör klart och så tar in nästa, utan när det blir för 

många patienter per dag [...] Men så kanske det är två dagar sen blir det tre lugna. [...] Det 

är ju min erfarenhet i alla fall att det funkar så, hinner jag inte det idag eller det jag ska 

göra, det kommer andra tider på något vis [...] (Respondent 4) 

 

En kurator beskriver att ensamheten är en orsak till att arbetet är slitsamt. 

 

Jag kan ju tycka att det är ganska ensamt många gånger och det sliter på mig. Det går en 

halv dag innan man ser någon. Det är inte så kul. Det är roligare att bedriva mer grupper, 

det skulle jag vilja göra, att man är tillsammans. (Respondent 5) 
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En kurator upplever att det finns perioder med flera tunga patienter, men hon upplever inte 

dessa perioder som slitsamma eftersom hon har strategier för att hantera de perioderna. Hon 

tycker inte att arbetet är slitsamt och hon jämför sitt nuvarande arbete som kurator med hennes 

tidigare erfarenhet som socialsekreterare och ger ett exempel att arbetet som socialsekreterare 

är slitsamt. 

 

6.1.2 Begränsningar i arbetet 
På frågan om kuratorerna känner sig begränsade får vi varierande svar. En begränsning som 

några kuratorer upplever är bristen på kompetens eller vidareutbildning. 

 

[…] när man känner att, nu skulle det ha varit en KBT in i det här. Där har jag ju en 

begränsning […] (Respondent 3) 

 

Ja jag har ju haft önskemål om att vidareutbilda mig inom [...] en behandlingsform som 

jag jobbar en del med och som jag skulle vilja utveckla ytterligare. Där har man inte 

tillmötesgått mina önskemål [...] Där kände jag mig klart begränsad och lite frustrerad 

och missnöjd då förstås. Jag tycker det är dåligt, för att resultatet skulle ju gynna 

patienterna så mycket om jag fick bygga på den grenen mera. (Respondent 6) 

 

En del av kuratorerna svarar att de har möjlighet att påverka arbetssituationen. Kuratorerna 

svarar att de har självbestämmande i deras egen arbetssituation på olika sätt; De har möjlighet 

att styra sitt remissflöde, och påverka och styra vart man ska ha sina samtal, till exempel att 

man kan gå till en patient som är inlagd på en annan avdelning än den klinik som kuratorn är 

knuten till. 

 

6.1.3 Arbetsbelastningens påverkan 
Flera kuratorer upplever att arbetsbelastningen har påverkat dem på något sätt. Kuratorerna 

svarar att de känner sig påverkade när det är stressigt i arbetet. En kurator berättar att hon märker 

av stressen i sin roll som kurator och kollegialt. 
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[…] då kanske vi inte är så stöttande mot varandra. Man kanske inte är så bra som kurator 

heller när man är stressad. Men det är nog mer mot varandra tror jag, då tappar vi bort 

den där stöttande funktionen. (Respondent 4) 

 

En annan kurator beskriver att det är pressat inom landstinget i stort, till exempel på 

avdelningarna. Hon berättar att det kan märkas av, att det blir en mer stressad miljö. Vidare 

berättar hon att hon blir påverkad eftersom andra professioner belastas hårt och andra 

professioner blir mindre stresståliga och irritationen ökar lätt. 

Vidare upplever några kuratorer att arbetsbelastningen påverkar det egna måendet. En 

kurator berättar att hon tidigare varit utbränd och sjukskriven på grund av att hon inte kunde 

säga nej och tog på sig för mycket patienter. En annan kurator beskriver också att 

arbetsbelastningen påverkar det egna måendet. Hon känner att dem går lite på knäna eftersom 

en kollega är utbränd, två har vacklande hälsa och för att det är personalomsättning. 

 

En kurator berättar att hon inte upplever några konsekvenser av arbetets belastning. Vidare 

berättar ett par kuratorer att även fast arbetet är slitsamt så känner dem att de vill fortsätta med 

sitt jobb. 

 

6.1.4 Erfarenheter av isolerad, olycklig eller likgiltig 
Ett par kuratorer berättar att de haft erfarenheter av att vara isolerad, olycklig eller likgiltig inför 

den egna arbetsmiljön. En kurator berättar att hon känt sig likgiltig när man gav konkreta förslag 

för att lösa dilemman i arbetsgruppen men att ingenting hände. Vidare berättar hon att hon 

kände sig olycklig när kollegor slutar, att vara i en sådan process hela tiden. 

 

Större delen av kuratorerna berättar att de inte varit med om känslan av isolering, likgiltig eller 

olycklig. Däremot berättar en kurator att mötena kunde vara olika tunga, men att hon inte känt 

sig olycklig. Vidare berättar större delen av kuratorerna att de har ett förhållningssätt för att inte 

känna sig isolerad, olycklig eller likgiltig. 
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6.2 Sekundär traumatisk stress 

6.2.1 Tankar på patienter 
Ett par av kuratorerna har erfarit svårigheter i att släppa tankarna på patienter. En kurator 

berättar att hon oftast inte har tankar på patienter men att de kan finnas med i huvudet när det 

varit stressigt på arbetet. En annan kurator berättar om en händelse där hon haft svårt att släppa 

tankarna på patienten. 

Jag har ju också varit med om när jag du vet det sista jag tänker på är den patienten och 

det första jag tänker på är den patienten det är det. Ja men då förstår jag att det här kan 

jag inte bära själv, det här måste jag ta i handledning. Det har hänt en gång vad jag vet, 

men det var, det var i alla fall så starkt att jag verkligen kommer ihåg det. (Respondent 2) 

 

Samtliga kuratorer berättar att de har tankar på patienter på arbetstid och/eller fritiden, men att 

det inte blivit någon negativ påverkan.  

 

Ja det händer ju, det gör det, absolut. Men det tar ju inte över att, det är inte varje dag, det 

kanske är en gång i veckan, beror på vad det är och det kan ju vara både, alltså det som 

är jobbigt men det kan ju också vara det som är roligt. (Respondent 4) 

 

Sen tror jag det är oundvikligt oavsett vad du jobbar med, att det kommer någon tanke 

även när du är ledig, men att den påverkar dig inte, utan den kommer och den går liksom. 

(Respondent 1) 

 

6.2.2 Påverkan av patienters trauma 
Några kuratorer svarar att de blivit negativt påverkade av patienters trauma. En kurator berättar 

att hon fick en ångestreaktion i samband med ett möte med en patient, där ångestreaktionen 

gick över strax efter mötet. En annan kurator berättar att hon två gånger upplevt situationer i 

arbetet där hon blivit påmind om egna privata händelser, som för henne var omskakande och 

ångestfyllda. 
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Och de händerna såg exakt ut som min mammas händer såg ut […] hon hade ett tufft liv 

fyllt av mycket sjukdom och smärta, världens vackraste människa, men jag såg liksom 

min mamma i händerna och då kastades jag också tillbaks till hur det var för henne på 

något vis och allt lidande som hon fick stå ut med. (Respondent 6) 

 

En kurator berättar att hon tillfälligtvis blir rädd när hon får höra mycket om övergrepp och 

våldtäkter av sina patienter. Hon berättar att hon då kan se sig om en extra gång när det är mörkt 

ute men att hon inte undviker att gå ut ensam. 

 

Flera kuratorer berättar att de kan vända påverkan av patienters trauman till en tillgång i arbetet 

på olika sätt. 

 

Jag kan ju ha varit med om att det har smittat av sig litegrann sådär, som en patient jag 

har som befinner sig i en enormt besvärlig situation och där kan jag ju känna att hans 

ångest smittar av sig litegrann och att jag blir väldigt fokuserad och inställd på att; ”vafan 

vi måste ju få styrning och ordning på det här”[…] (Respondent 6) 

 

[…] Du pratar ju om mig nästan, mitt liv. Då blir man ju påverkad, det är ju inte så att jag 

blir påverkad så att jag känner att; nej gud sluta prata om det här, jag vill inte veta det 

här[...] då kan jag vända det till en tillgång[…] jag kan prata utifrån min egen erfarenhet 

på ett professionellt sätt. (Respondent 3) 

 

Alla förutom en kurator har inte känt rädsla eller skrämmande tankar av det patienten berättat 

för dem. 

 

6.3 Hanterbarhet 

6.3.1 Stöd i arbetet 
Ett par kuratorer berättar att det finns stunder då de saknar stöd och resurser på varierande sätt. 
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[…] Däremot så kanske man skulle ha ett, saknar jag väl kanske ett arbetsklimat där man 

hjälps åt på ett sätt. Men personligen så tycker jag att jag är bra rustad liksom. 

(Respondent 5) 

 

[…] men om men säger sådär rent specifikt socionomfrågor så kan det vara svårt ibland 

att få stöttning av chefen. (Respondent 1) 

 

Samtliga respondenter upplever att när de kör fast med en patient eller mår dåligt, kan de få 

stöttning av kollegor, chef och handledning där dem kan bolla sina funderingar. En kurator 

berättar om situationer där hon behöver ta stöttning. 

 

[…] är det slitsamt så behöver man ju ta det på allvar och försöka titta på det; vad är det 

som är slitsamt, varför det är slitsamt, vad behöver jag göra åt det, prata med chefen, prata 

med kollegor, prata på handledning […] (Respondent 6) 

 

6.3.2 Utbildning och erfarenhet 
En kurator berättar att hon saknar utbildning som hon skulle behöva i arbetet. 

 

Jag har tillräckligt mycket tid för att möta det som behövs mötas här på vår klinik, men 

inte all utbildning som jag skulle behöva. (Respondent 1) 

 

Större delen av kuratorerna upplever att de har lång arbetserfarenhet eller utbildning som 

resurser i arbetet. 

 

Dels så har jag bra utbildningar att luta mig tillbaks på och sen så har jag ju ganska lång 

arbetslivserfarenhet som har rustat mig kan man säga […] jag har struktur i att bygga upp 

en rimlig situation som är hållbar för mig själv. (Respondent 6) 

 

Känner mig trygg, jag känner mig stabil en dag, jag har jobbat länge. Jag vet, jag har 

liksom en grundkänsla att jag vet att jag kan det här. (Respondent 4) 
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6.4 Begriplighet 

6.4.1 Verksamhetens förväntningar 
Några kuratorer känner att andra avdelningars förväntningar på kuratorerna är otydliga. 

 

[…] Det skulle kunna vara tydligare och inte bara verksamheten, vad avdelningar och 

andra enheter på lasarettet förväntar av oss. Problematiken mellan vår enhet och vad ska 

psykiatrin göra, vad ska primärvården göra. (Respondent 5) 

 

Jo, jag upplever det ”luddigt” just utifrån att; när man får remisser från enheterna och 

avdelningarna, så upplever vi att dom inte förstår vad vårat uppdrag är. Att vi får remisser 

på alla möjliga olika saker som vi ska lösa och hjälpa och fixa […] (Respondent 3) 

 

[…] Sedan är det inte jättetydligt hur kuratorn ska användas i alla sammanhang […] Så 

att man får ha lite olika roller i de olika teamen […] lite olika kulturer också, hur man 

tänker sig att man använder sig utav en kurator. (Respondent 1) 

 

Flera av kuratorerna känner att verksamhetens förväntningar av dem som kurator är tydliga på 

olika sätt när det gäller arbetet med patienter och verksamhetens mål. 

 

[…] Det är ju att träffa patienter, göra bedömning, lyfta fram en behandlingsplan och 

verkställa behandlingen helt enkelt, för att minska lidande. (Respondent 6) 

 

[…] när det är krissituationer eller patienter som är inlagda eller traumatiska besked eller 

sådär då är det inte så luddigt, då är ju mitt jobb att stödja patienten. (Respondent 4) 

 

6.4.2 Arbetsgruppens värderingar 
På olika sätt upplever flera kuratorer att det inom arbetsgruppens finns olika värderingar. En 

respondent säger att hon och en kollega har andra värderingar, gällande skattningsformulär, 

som skiljer sig från övriga i arbetsgruppen. 
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[…] Men jag får känslan att det är laddat det här, skattningsformulär och mäta patienters, 

mäta en depression till exempel med hjälp av skattningsformulär. "ooh, det kan man inte 

göra, det förstör alliansen.." Medan vi tycker att det är självklart […] (Respondent 5) 

 

Däremot upplever några kuratorer att deras egna värderingar inte skiljer sig från arbetsgruppens 

värderingar. 

 

Jag tror inte värderingarna skiljer sig utan vi finns ju här för att mildra lidande och 

möjliggöra livet på något vis för patienten. Det tror jag ändå är ganska jämställt. 

(Respondent 6) 

 

6.5 Meningsfullhet 

6.5.1 Inflytande i arbetet 
En kurator känner att hon inte har tillräckligt med inflytande på beslut som bestäms på en högre 

nivå inom verksamheten. 

 

[…] Sedan kan man ju tycka andra saker också som vi skulle vilja att det tänktes lite mer 

uppifrån hur vi har det mer våran arbetssituation, hur det ser ut och sådär, vi liksom lägger 

fram […] det bestäms ändå här uppe. Så där tycker jag inte att vi har så mycket att säga 

till om men vi blir manade till att göra det. (Respondent 3) 

 

Samtidigt svarar samtliga att de på olika sätt har inflytande i hur de lägger upp sitt arbete. 

 

[…] Så länge jag kan motivera det jag vill göra och varför jag vill göra det och vad det 

ska leda till, så har jag väldigt mycket inflytande […] Antingen ryms det inom 

verksamhetens mål eller ramar, eller så gör det inte det, och då behöver jag rätta mig efter 

det. (Respondent 6) 
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[…] att vi får styra över vår kalender. Det tycker jag är friskt och bra, för att det behöver 

vi göra, vi behöver få det, att kunna bestämma hur vi lägger upp mötena, hur många och 

att vi har tid för reflektion och administration […] (Respondent 3) 

 

6.5.2 Meningsfullt arbete 
Ett par kuratorer nämner situationer där de känner att arbetet inte är meningsfullt. I situationer 

där det kommer arbetsuppgifter uppifrån inom verksamheten som inte är patientarbete, upplever 

en kurator att dessa arbetsuppgifter uppifrån tar tid från arbetet med patienter. Hon känner 

således att dessa situationer inte är meningsfulla. En annan kurator känner att arbetet inte är 

meningsfullt när arbetet inte går framåt. 

 

Om det är patienter som det har gått i stå, man känner inte att det går framåt. Det handlar 

ju mest om när jag blir oinspirerad egentligen. Och då, då blir inte jag världens bästa 

heller utan då blir det lite att man sitter av och det mår inte jag bra av, jag vill vara på 

tårna, då mår jag bäst. (Respondent 5) 

 

Däremot svarar samtliga kuratorer att arbetet i allmänhet är meningsfullt. En kurator berättar 

att det är meningsfullt att möta patienterna och prata om det som är viktigt och att få vara en 

del av det. Flera berättar att arbetet är meningsfullt när man gör skillnad för patienten, att 

patienten gör framsteg i livet. 

 

Absolut, det är ju härligt att få vara med i en behandlingsprocess tillsammans med en 

patient och se och få uppleva att patienten mer och mer börjar kunna få leva det liv man 

kanske önskar leva. […] det är ju det som på något vis är driften i det här också och 

glädjen i det, att få vara en del av det. Och det är ju också lite stolthet liksom att jag kan 

bidra med det för patienten, tillsammans med patienten. (Respondent 6) 
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7. Diskussion 

Med utgångspunkt i två olika teorier och enkäter utformades intervjufrågor för att undersöka 

sjukhuskuratorers erfarenheter av sympatistress och deras upplevelser av arbetssituationen. 

Vårt syfte med studien har varit att undersöka vilka erfarenheter kuratorer inom somatisk hälso- 

och sjukvård har av sympatistress samt undersöka hur kuratorerna upplever arbetssituationen 

utifrån KASAM. Syftet har också varit att förstå sympatistress i relation till kuratorernas 

upplevda arbetssituation utifrån KASAM. Studiens frågeställningar var följande: 

• Vilka erfarenheter har kuratorerna av sympatistress?  

• Hur upplever kuratorerna arbetssituationen utifrån KASAM? 

• Hur kan man förstå kuratorernas erfarenheter av sympatistress i relation till 

kuratorernas upplevda arbetssituation utifrån KASAM? 

 

Studiens resultat diskuteras med utgångspunkt i dessa tre frågeställningar. 

 

7.1 Kuratorernas erfarenheter av sympatistress 
Våra resultat visar att respondenterna i studien hade erfarenheter av sympatistress både i form 

av utbrändhet och av sekundär traumatisk stress. Av respondenterna hade en tidigare varit 

utbränd men även de andra respondenterna visade vissa kännetecken för utbrändhet. Några 

kuratorer beskrev erfarenheter med kännetecken för sekundär traumatisk stress. De 

respondenter som erfarit kännetecken för sekundär traumatisk stress berättade att det endast 

hänt en eller två gånger under den period som de jobbat som kurator. 

 

7.1.1 Utbrändhet 
Av resultatet framkom ett antal orsaker till att arbetet var slitsamt; det kunde ibland vara slitsamt 

att ladda om inför varje ny patient, tidspress var också en orsak till slitsamt arbete då det blev 

många patienter per dag. Ytterligare orsak var att det inte fanns tid till att sörja kollegor som 

slutat och ta hand om sig själv när det var personalomsättning. Enligt Stamm (2010) 

kännetecknas utbrändhet av känslan att det är svårt att hantera och utföra sitt jobb effektivt 

vilket kan kopplas till att det är en alltför hög arbetsbelastning eller en arbetsmiljö som inte är 

stöttande. Slitsamheten att ladda om inför varje ny patient och tidspressen på grund av många 

patienter kunde tyda på en känsla att det är svårt att hantera och utföra sitt jobb effektivt vilket 
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kunde kopplas ihop med att det är en alltför hög arbetsbelastning. Den sistnämnda orsaken till 

slitsamhet enligt ovan kunde tyda på en arbetsmiljö som inte stöttar sina anställda. 

Det framkom att brist på kompetens eller vidareutbildning var en begränsning. Enligt 

Stamm (2010) kan utbrändhet också kännetecknas av att man känner sig hindrad att göra 

framsteg i arbetet, och känslan att det är svårt att hantera och utföra sitt jobb effektivt, vilket 

kan kopplas till en arbetsmiljö som inte är stöttande. När önskemål om vidareutbildningar inte 

möttes kunde respondenterna känna sig begränsade vilket kunde tyda på känslan att vara 

hindrad att göra framsteg i arbetet och svårigheter att hantera och utföra sitt jobb effektivt. Det 

kunde också tyda på en arbetsmiljö som inte stöttar sina anställda. Vidare var bristen på 

kompetens, i vissa situationer en begränsning, vilket kunde tyda på att de kände svårigheter att 

hantera och utföra sitt jobb effektivt. 

Av resultaten framkom det att man kunde påverkas av en stressande miljö på olika sätt; 

man kunde känna att det var pressat inom landstinget, man kände av stressen i arbetet och 

därmed tappade man den stöttande funktionen kollegor emellan, samt att man hade svårt att 

säga nej och tog sig an för många patienter och därmed blev utbränd. Enligt Stamm (2010) kan 

utbrändhet kännetecknas av utmattning och/eller att man känner sig överväldigad. Utbrändhet 

kan också kopplas till en alltför hög arbetsbelastning eller en arbetsmiljö som inte är stöttande. 

Pressen inom landstinget kunde bero på en alltför hög arbetsbelastning och att man tidigare 

varit utbränd kunde tyda på att man känt sig överväldigad och utmattad av arbetsmängden. 

Vidare kunde frånvaron av den stöttande funktionen kollegor emellan när det är stressigt tyda 

på en arbetsmiljö som inte är stöttande. 

Erfarenheter av att vara isolerad, olycklig eller likgiltig inför den egna arbetsmiljön 

framkom i resultatet. Respondenternas svar visade kännetecken för utbrändhet så som det 

beskrivits av Stamm (2010). 

 

7.1.2 Sekundär traumatisk stress 
Det framkom att respondenterna blivit negativt påverkade av patienters trauma; de hade känt 

sig omskakade och haft tillbakablickar i samband med möte med patienter och de hade även 

fått ångestreaktioner och känt rädsla. Enligt Stamm (2010) kännetecknas sekundär traumatisk 

stress av tillbakablickar, rädsla och känslan av att vara överväldigad. Känslan av att bli 

omskakad och ångestreaktioner kunde tyda på att respondenterna känt sig överväldigade. 

En respondent berättade att hon tillfälligtvis kunde bli rädd när hon fått höra om 

övergrepp och våldtäkter av sina patienter, och att hon då kunde se sig om en extra gång när det 
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är mörkt ute men hon undvek inte att gå ut ensam. Rädsla kan tolkas som uttryck för sekundär 

traumatisk stress enligt Stamm (2005). Vidare gick respondentens svar i linje med det Bride 

(2007) menar är individuellt symptom för sekundär traumatisk stress. När respondenten blev 

rädd av berättelser om övergrepp och våldtäkter från sina patienter kunde hon se sig om en extra 

gång när det är mörkt ute, detta kunde tyda på vaksamhet, som är det individuella symptomet 

för sekundär traumatisk stress. 

 

7.2 Kuratorers upplevelse av sin arbetssituation 
Våra resultat visar att kuratorernas arbetssituation varierade och upplevdes på olika sätt. Det 

fanns situationer som var förenade med höga krav där kuratorerna kunde uppleva att det var 

svårare att hantera, begripa och uppleva mening i arbetet. Aspekter som påverkade negativt var 

bl.a. känslan av att inte ha tillräckligt bra utbildning eller att sakna stöd och resurser i arbetet. 

Å andra sidan kunde flera kuratorer uppleva arbetssituationen som meningsfull trots press. 

 

7.2.1 Hanterbarhet 
Våra resultat visade att kollegors och chefens stöd, utbildning samt lång yrkeserfarenhet var 

viktiga faktorer för hanterbarhet. 

Av resultaten framkom att det fanns stunder då respondenterna saknade stöd och resurser 

inom olika områden; saknad av ett arbetsklimat där man hjälps åt och saknad av stöd från chefen 

när det gällde socionomfrågor. Å andra sidan  framkom det att de kunde få stöttning av kollegor, 

chef och handledning när de kört fast med en patient eller mådde dåligt. Enligt Antonovsky 

(2005) är informell social struktur, där man stöttar sina kollegor, en faktor som är viktig för att 

känna hanterbarhet i arbetet. Resultaten kunde tyda på att de i vissa stunder inte hade en 

informell social struktur som stöttar sina kollegor, vilket kunde tyda på att det fanns vissa 

svårigheter att hantera arbetet. Å andra sidan framkom det i resultateten att det i andra stunder 

fanns en informell social struktur som stöttar sina kollegor, vilket bidrog till att arbetet 

upplevdes som hanterbart. 

Enligt Dane och Chachkes (2001) kan en positiv arbetsmiljö med stöttande kollegor och 

chefer göra en skillnad för kuratorer som utsätts för patienters och anhörigas lidande i 

medicinska kriser. Respondenternas upplevelse att få stöttning när de mådde dåligt eller kört 

fast med en patient, kunde tyda på en positiv arbetsmiljö med stöttande kollegor och chefer, 

vilket kunde ha gjort en positiv skillnad för dem i arbetet. 
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Av resultatet framkom det att det saknades adekvat utbildning som skulle behövas i 

arbetet för att möta svåra patientfall. Enligt Antonovsky (2005) grundas hanterbarhet på till 

vilken grad man upplever att resurser står till ens förfogande och med resurser menar 

Antonovsky bl.a. kunskap och färdigheter. Avsaknad av adekvata kunskaper och färdigheter 

kunde leda till vissa svårigheter i att hantera arbetet. Å andra sidan framkom det att många 

kände att de hade lång arbetserfarenhet eller utbildning som resurser i arbetet, vilket kan tyda 

på att de hade kunskaper och färdigheter till sitt förfogande som gjorde att arbetet var hanterbart. 

 

7.2.2 Begriplighet 
Våra resultat visade att tydliga förväntningar på kuratorernas arbetsinsats, tydlighet i 

kuratorsrollen och gemensamma värderingar var viktiga faktorer för begriplighet. 

Av resultatet framkom det att andra avdelningars förväntningar på kuratorerna var 

otydliga. Enligt Kim och Stoner (2008) kan rollstress orsakas av otydliga förväntningar. 

Respondenternas svar kunde tyda på att de kände rollstress då det fanns otydliga förväntningar. 

Enligt Antonovsky (2005) handlar begriplighet om att det finns en tydlighet och förutsägbarhet 

i arbetets struktur. Förutsägbarheten ökar om det finns gemensamma värderingar, tydliga 

normativa förväntningar och en känsla av grupptillhörighet. Antonovsky menar att man i en 

sådan arbetsgrupp ger varandra adekvat feedback. Respondenternas svar visade att de upplevde 

att det inte fanns en tydlig bild av hela arbetssituationen och ens plats i den, samt att det 

påverkade kommunikationen och feedbacken mellan kuratorer och andra avdelningar. Detta 

kunde tyda på att det fanns vissa svårigheter i att förutsäga arbetet och att respondenterna 

därmed hade vissa svårigheter i att begripa arbetet. 

Av resultatet framkom att verksamhetens förväntningar på kuratorerna varierande när det 

gällde arbetet med patienter och verksamhetens mål. Enligt Antonovsky (2005) handlar 

begriplighet om att det finns en tydlighet och förutsägbarhet i arbetets struktur. 

Förutsägbarheten ökar om det finns tydliga normativa förväntningar. Vidare ger rollkomplexitet 

i arbetet ökad begriplighet av världen för individen, en sådan rollkomplexitet kan vara att man 

är förtrogen med de övergripande målen. Respondenternas svar visade att det fanns en tydlig 

bild av arbetssituationen när det gällde arbetet med patienter och verksamhetens mål. Detta 

tyder på att respondenterna kunde känna förutsägbarhet och begriplighet i arbetet. 

Värderingar visade sig vara betydelsefulla. Det framkom i resultatet att respondenterna 

upplevde att det fanns skillnader  mellan deras egna och  arbetsgruppens värderingar. Enligt 

Antonovsky (2005) handlar begriplighet om att det finns en tydlighet och förutsägbarhet i 
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arbetets struktur. Förutsägbarheten ökar om det finns gemensamma värderingar. Vår tolkning 

är att avsaknad av gemensamma värderingar inom arbetsgruppen gjorde arbetet mindre 

förutsägbart, och därmed blev arbetet mindre begripligt. Däremot framkom att gemensamma 

värderingar troligen ökade förutsägbarheten och begripligheten. 

 

7.2.3 Meningsfullhet 
Att ha inflytande på beslut uppifrån och inflytande i hur man lade upp sitt arbete framkom som 

viktiga faktorer för att kunna uppleva meningsfullhet i arbetet. 

Av resultaten framkom att man inte hade tillräckligt inflytande på beslut som bestämts på 

en högre nivå samt att arbetsuppgifter uppifrån inte var meningsfulla, att de tog tid från arbetet 

med patienter. Enligt Antonovsky (2005) innefattar inflytande både inflytandet man har över 

sina egna handlingar och det som pågår i dennes närhet. Det innebär också att individen 

nödvändigtvis inte är ensam att kontrollera det som pågår i hans närhet och sina egna 

handlingar. Det viktiga är att kontrollen som utövas uppfattas som legitimt utövad och att man 

själv, som en del av kollektivet, har tillräckligt inflytande på de beslut som fattas. Resultaten 

kunde tyda på att det fanns vissa svårigheter att känna att arbetet var meningsfullt när man inte 

hade tillräckligt inflytande på beslut som bestämts på en högre nivå inom verksamheten och när 

man fick arbetsuppgifter uppifrån som inte var meningsfulla och som tog tid från arbetet med 

patienter. 

Däremot framkom det i resultatet att respondenterna på olika sätt hade inflytande i hur de 

lade upp sitt arbete. Enligt Antonovsky (2005) är meningsfullhet i arbetet förknippat med 

individens bestämmanderätt. Det vill säga att individen känner att han har möjlighet att välja 

uppgifterna, arbetsordningen och arbetstakten. När man har inflytande över det man gör ökar 

också ens vilja att engagera sig och lägga energi på det. Respondenternas svar kunde tyda på 

att de kände att arbetet var meningsfullt eftersom de kände inflytande i arbetet då de hade 

möjlighet att välja uppgifterna, arbetsordning och arbetstakten. 

Av resultatet framkom att arbetet i allmänhet var meningsfullt på olika sätt, vilket kunde 

tänkas gå i linje med resultaten i Greg och Pughs (2016) studie där det framkom att majoriteten 

av kuratorerna kände arbetsglädje. Enligt Dane och Chachkes (2001) kan känslan att 

kuratorerna gör ett meningsfullt arbete öka förmågan att hantera stress i arbetet och den 

emotionella effekten av att arbeta med sjukdomar, funktionsnedsättning och död. Våra resultat 

kunde tyda på att respondenterna kände att arbetet var meningsfullt, vilket kunde ha ökat deras 
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förmåga att hantera stress i arbetet och den emotionella effekten av att arbeta med sjukdomar, 

funktionsnedsättning och död. 

 

7.3 Sympatistress i relation till upplevd arbetssituation 
I följande kapitel diskuterar vi kuratorernas erfarenheter av sympatistress i relation till deras 

upplevda arbetssituation utifrån KASAM. Våra resultat visade att det fanns respondenter som 

haft vissa erfarenheter av utbrändhet och sekundär traumatisk stress. Det kunde t.ex. bero på 

mängden arbete eller brist på kompetens eller vidareutbildning. Respondenternas svar visade 

även att det fanns faktorer som kunde motverka erfarenheter av sympatistress. 

 

7.3.1 Utbrändhet i relation till upplevd arbetssituation 
En respondent hade tydliga erfarenheter av utbrändhet på grund av att hon hade svårt att säga 

nej och tog sig an alltför många patienter. Stamm (2010) visar att stor arbetsmängd kan medföra 

utmattning och att individer känner sig överväldigade. Vidare framkom att hon hade inflytande 

i hur hon la upp sitt arbete. Enligt Antononvsky (2005) är meningsfullhet i arbetet förknippat 

med individens bestämmanderätt. Det vill säga att individen känner att hon har möjlighet att 

välja uppgifterna, arbetsordningen och arbetstakten. 

Utifrån respondentens erfarenheter och upplevelser kan man konstatera att även om en 

individ upplever meningsfullhet när man har inflytande i hur man lägger upp sitt arbete, så 

hindrar det inte individen att utveckla kännetecken för utbrändhet. Detta visar på komplexiteten 

i arbetet, det vill säga när man har inflytande i att lägga upp arbetstakten i kombination med att 

ha svårt att säga nej. En sådan situation kan leda till att man tar på sig en arbetsmängd som är 

större än den egna förmågan och kan därmed leda till utmattning och känslan av att vara 

överväldigad. 

Av resultatet framkom att bristen på kompetens och vidareutbildning var en begränsning 

i kuratorernas arbete. Enligt Stamm (2010) är svårigheter att hantera och utföra sitt jobb 

effektivt vilket kan kopplas till en arbetsmiljö som inte är stöttande, och känslan att vara hindrad 

att göra framsteg i arbetet, kännetecken för utbrändhet. Å andra sidan framkom att 

respondenterna hade lång yrkeserfarenhet och utbildning vilket upplevdes som resurser i 

arbetet. Enligt Antonovsky (2005) grundas hanterbarhet på till vilken grad man upplever att 

resurser står till ens förfogande, med resurser menar Antonovsky bl.a. kunskap och färdigheter. 

Utifrån erfarenheterna och upplevelserna som framkom i resultatet kan man konstatera 

att respondenterna kände att bristen på kompetens och vidareutbildning var en begränsning i 
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arbetet men den begränsningen gjorde inte arbetet ohanterbart eftersom de hade lång 

yrkeserfarenhet och utbildning. 

Det framkom att ha inflytande på arbetsmiljön och att ha inflytande på beslut som fattas 

var av stor betydelse. Känslan av likgiltighet inför den egna arbetsmiljön kunde infinna sig när 

respondenten bidrog med konkreta förslag för att lösa dilemman i den egna arbetsmiljön utan 

att något hände. Enligt Stamm (2010) kan känslan av likgiltighet vara kännetecken för 

utbrändhet. Vidare framkom att respondenten inte hade tillräckligt med inflytande på beslut 

som bestämts på en högre nivå inom verksamheten. Enligt Antonovsky (2005) innefattar 

inflytande både inflytandet man har över sina egna handlingar och det som pågår i dennes 

närhet. Det viktiga är att man själv, som en del av kollektivet, har tillräckligt inflytande på de 

beslut som fattas. Att inte ha tillräckligt med inflytande på beslut som fattas på högre nivå inom 

verksamheten gjorde att respondenten hade vissa svårigheter att känna meningsfullhet i 

situationer eller stunder där hon inte hade inflytande. 

Respondentens likgiltighet inför den egna arbetsmiljön orsakades av att hon inte hade 

inflytande i beslut som bestämts på en högre nivå. Med andra ord kunde kännetecken för 

utbrändhet och minskad meningsfullhet uppstå som en följd av bristande inflytande. Vår 

tolkning är att inflytande i arbetet motverkar känslan av likgiltighet i arbetet. 

Ytterligare en viktig aspekt var otydlighet i rollen och det framkom att andra 

avdelningarnas förväntningar på kuratorerna var otydliga och remisser inkom med önskemål 

om alla möjliga saker som skulle fixas. Enligt Kim och Stoner (2008) kan rollstress orsakas av 

otydliga förväntningar. Enligt Antonovsky (2005) handlar begriplighet om att det finns en 

tydlighet och förutsägbarhet i arbetets struktur. Förutsägbarheten ökar om det finns tydliga 

normativa förväntningar. Antonovsky menar att man i en sådan arbetsgrupp ger varandra 

adekvat feedback. Respondenternas svar visade att de upplevde att det inte fanns en tydlig bild 

av hela arbetssituationen och ens plats i den, samt att det påverkade kommunikationen och 

feedbacken mellan kuratorer och andra avdelningar. Detta kunde tyda på att det fanns vissa 

svårigheter i att förutsäga arbetet och att respondenterna därmed hade vissa svårigheter i att 

begripa arbetet. 

Av resultatet noterade vi att kuratorerna kunde känna stress i rollen och otydlighet i rollen 

eftersom andras förväntningar var oklara. Det innebär att en begriplig arbetsstruktur är viktig 

för att motverka rollstress. 

Av resultatet framkom ett antal orsaker till att arbetet var slitsamt; det kunde ibland vara 

slitsamt att ladda om inför varje ny patient och tidspress var också en orsak till slitsamt arbete 
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då det blev många patienter per dag. Enligt Stamm (2010) kännetecknas utbrändhet av känslan 

att det är svårt att hantera och utföra sitt jobb effektivt, vilket kan kopplas till att det är en alltför 

hög arbetsbelastning eller en arbetsmiljö som inte är stöttande. I resultatet framkom även att 

stödet från kollegor, chef och att i handledning kunna bolla sina funderingar, var mycket 

betydelsefullt om personen mådde dåligt och det var arbetsrelaterat. Vidare framkom det att 

arbetserfarenhet var en resurs i arbetet. Enligt Antonovsky (2005) är informell social struktur 

där man stöttar sina kollegor, en faktor som ökar hanterbarheten i arbetet. Vidare grundas 

hanterbarhet på till vilken grad man upplever att resurser står till ens förfogande och med 

resurser menar Antonovsky bl.a. kunskap och färdigheter. 

Utifrån resultatet gick det att tolka att även fast respondenterna upplevde att arbetet ibland 

kunde vara slitsamt så blev arbetssituationen ändå hanterbar eftersom de kunde få stöttning från 

kollegor. Det gick också att tolka att respondenterna kunde hantera en hög arbetsbelastning med 

många patienter eftersom de hade arbetserfarenhet som en resurs i arbetet. 

 

7.3.2 Sekundär traumatisk stress i relation till upplevd arbetssituation 
Det framkom att respondenterna blivit negativt påverkade av patienters trauma; de hade känt 

sig omskakade och haft tillbakablickar i samband med möte med patienter, de hade även fått 

ångestreaktioner och känt rädsla. Enligt Stamm (2010) kännetecknas sekundär traumatisk stress 

av tillbakablickar, rädsla och känslan av att vara överväldigad. Känslan av att bli omskakad och 

ångestreaktioner tolkade vi som att de känt sig överväldigade. 

Av resultaten gick det att utläsa att respondenterna hade indikationer på att de hade vissa 

svårigheter att känna hanterbarhet, begriplighet och/eller meningsfullhet i arbetet, vilket kan ha 

lett till att respondenterna blivit negativt påverkad av patienters trauma. Vidare framkom det att 

respondenterna blivit negativt påverkade av patienters trauma trots att det fanns vissa 

indikationer på att de kände hanterbarhet, begriplighet och/eller meningsfullhet i arbetet. 

 

7.7 Slutsatser och slutdiskussion 
Vårt resultat visade att det finns kuratorer som upplever sympatistress i sitt arbete, dock är det 

är möjligt att vi skulle fått andra svar och slutsatser i studien om studien haft en mer induktiv 

ansats. En möjlig tolkning utifrån våra resultat är att erfarenheter av sympatistress skulle kunna 

vara relaterad till upplevd hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i arbetet. Vår studie 

indikerar att känsla av utbrändhet kan vara kopplat till upplevda brister i speciellt 

meningsfullhet samtidigt som upplevelse av hanterbarhet och begriplighet tycks kunna 
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kompensera och motverka utbrändhet. Våra resultat indikerar vidare att kuratorerna kunde på 

grund av sin arbetssituation utveckla kännetecken för utbrändhet även om de upplevde arbetet 

som hanterbart, begripligt och meningsfullt. Det fanns även situationer som kunde leda till 

bristande upplevelse av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i arbetet, som i sin tur 

kunde leda till utbrändhet och sekundär traumatisk stress. Vår slutsats är att kuratorerna är 

utsatta för situationer i arbetet som kan leda till sympatistress. Vår studie visar också att stödet 

från kollegor, en hanterbar mängd patienter och en tydlighet i yrkesrollen kan bidra till att 

kuratorer inte utvecklar utbrändhet eller sekundär traumatisk stress. Vår studie visar att 

sympatistress kan skapas av de förväntningar som organisationen har och av mängden patienter. 

Sympatistress kan också uppstå i mötet med patienter när patientens situation upplevs alltför 

emotionellt krävande. 

Ytterligare forskning behövs för att undersöka hur kuratorer påverkas av sympatistress. I 

framtida studier kan man använda enkäterna Professional Quality Of Life scale (ProQOL), och 

KASAM i större populationer för att undersöka förekomsten av sympatistress och upplevelser 

av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet hos kuratorer. Dessutom kan man sammanföra 

enkäterna för att undersöka sambanden mellan sympatistress och upplevelser i arbetssituation 

utifrån KASAM. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide 
Inledning 

• Studiens syfte. 

• Intervjuns upplägg. 

• Forskningsetiska principer. Väljer intervjupersonen att inte längre delta är det viktigt 

att meddela oss senast den 9 december 2016. 

• Definition av sympatistress: sekundär traumatisk stress och utbrändhet. 

• Har du hört talas om begreppet sympatistress (compassion fatigue)? 

- OM JA, på vilket sätt har du kommit i kontakt med begreppet? 

- OM NEJ/VET EJ, känner du att du förstår vad vi menar med sympatistress och vad 

det betyder, eller vill du ha ytterligare beskrivning av vad det är? 

Uppvärmningsfrågor 
• Hur gammal är du? 

• Vilken utbildning har du? 

• Hur länge har du arbetat som kurator inom den somatiska sektionen inom hälso- och 

sjukvården? 

• Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

KASAM 
• Hur upplever du din arbetssituation som kurator? 

Hanterbarhet 

• Känner du att du har tillräckligt med resurser för att hantera arbetets belastning? 

Exempelvis (resurser): kunskap, färdigheter, material och utrustning. 

 

• Hur ser du på arbetssituationen när du möter svårigheter? 

Exempel (svårigheter): saknad av en viss resurs, chefen/kollegorna lyssnar inte på ens 

åsikter. 

- Hur hanterar du svårigheterna i arbetet? 
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• Upplever du att du får stöttning om du mår dåligt eller har kört fast med en patient? 

- OM JA, på vilket sätt får du stöttning? 

- OM NEJ, berätta mer/på vilket sätt? 

Begriplighet 

• Upplever du att du vet vad verksamheten förväntar sig av dig som kurator? 
- Vad har du för förväntningar på dig själv i arbetet? 
- Skiljer sig dina värderingar från arbetsgruppens värderingar? 

 

• Händer det att du blir överraskad av beteendet och handlingar hos dina arbetskollegor 
utifrån deras yrkesroll eller patienter du möter i arbetet? 

- OM JA:- Hur hanterade du den situationen? hur ofta händer det? 
- OM NEJ: Vad tror du det beror på? 

 

• Uppstår det situationer i arbetet när du inte vet hur du ska bete dig/vad du ska göra?  
- OM JA: Beskriv vad för slags situationer det kan vara. 
- OM NEJ: Hur kommer det sig att du aldrig varit med om sådana situationer? 

Meningsfullhet 

• Upplever du att du har inflytande över din bestämmanderätt i arbetet? Det vill säga att 
välja arbetstakten, arbetsordningen och dina arbetsuppgifter. 

- OM JA: Berätta mer. 
- OM NEJ: På vilket sätt upplever du att du inte har inflytande över din 

bestämmanderätt? 
 

• Upplever du arbetet som meningsfullt? Varför/varför inte? I vilka situationer upplever 
du arbetet som meningsfullt respektive inte meningsfullt? 

Sympatistress 

 Utbrändhet 

• Hur ser du på dig själv som kurator? 

• Känner du dig begränsad i din roll som kurator när det gäller arbetet med patienter?  
- OM JA, på vilket sätt? Hur hanterar du begränsningen i din roll som kurator? 
- OM NEJ, vad är det som gör att du inte känner dig begränsad i din roll som kurator? 

 
• Känner du att verksamheten på något sätt begränsar dig i rollen som kurator? 
- OM JA, på vilket sätt? Beskriv hur du begränsas. Hur hanterar du begränsningen i 

verksamheten?  
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- OM NEJ, så du upplever att verksamheten är stöttande? På vilket sätt stöttar 
verksamheten dig i din roll som kurator? Beskriv hur. 

 
• Är arbetet som kurator slitsamt? 
- Vad är det som gör det slitsamt/att det inte är slitsamt? 
- Hur känner du för ditt arbete när det är slitsamt? 

 
• På vilket sätt påverkar arbetsbelastningen dig och dina arbetskollegor? 
- Exempelvis antalet patienter, ”tunga” patientfall, personalomsättning, budget. 
- Om inte, hur arbetar ni för att inte uppleva arbetet som en belastning? 

 
• Vilka erfarenheter har du av att vara isolerad, olycklig och likgiltig för den egna 

arbetsmiljön? 
 

Sekundär traumatisk stress 
 

• Händer det att patienter berättar om traumatiska upplevelser? 
- Hur ofta händer det? 

 

• Tänker du på patienter som du hjälper? När och  i vilken utsträckning? 
- OM JA, tänker du på patienter som du hjälper under din fritid? 
- På vilket sätt uttrycker dem tankarna sig? 
- Vad tror du gör att du funderar på klienter på det sätt du beskriver? 
- Är det svårt att lämna jobbet på jobbet? 
- OM NEJ, hur gör du för att hålla isär jobb och privatliv? 

 
• Har du några erfarenheter av att ha blivit påverkad av klienters traumatiska 

upplevelser? 
- OM JA, Hur har det påverkat dig? 
- Exempel: Har du haft svårigheter att sova, tillbakablickar, känt rädsla eller haft ett 

undvikande beteende från saker som påminner om händelsen? 
- OM NEJ, hur förhåller du dig till patienterna för att inte påverkas av deras traumatiska 

upplevelser? 
 

• Vilka erfarenheter har du av att få känslan av att ha upplevt det klienten gått igenom? 
- Känner du igen dig i det klienten har gått igenom? Har du till exempel drömt om 

någon händelse du har fått berättad för dig eller som en klient har upplevt? 
- OM JA, hur då? Kan du beskriva mer? Vad var orsaken till att du kände så, enligt dig? 
- OM NEJ, vad tror du har bidragit till att du inte har upplevt detta? 

 
• Finns det situationer eller aktiviteter du undviker för att de påminner dig om saker som 

patienter har berättat för dig? Har du något exempel? 
 

• Finns det saker patienter har berättat som medfört att du känner rädsla i form av 
påträngande och skrämmande tankar? 
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Bilaga 2 – Professional Quality Of Life scale (ProQOL) 

Professional Quality of Life Scale (ProQOL) 
Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue 

(ProQOL) Version 5 (2009) 
 

When you [help] people you have direct contact with their lives. As you may have found, 
your compassion for those you [help] can affect you in positive and negative ways. Below are 
some questions about your experiences, both positive and negative, as a [helper]. Consider 
each of the following questions about you and your current work situation. Select the number 
that honestly reflects how frequently you experienced these things in the last 30 days. 

1=Never 2=Rarely 3=Sometime 4=Often 5=Very Often 
 
______ 1. I am happy. 
______ 2. I am preoccupied with more than one person I [help]. 
______ 3. I get satisfaction from being able to [help] people. 
______ 4. I feel connected to others. 
______ 5. I jump or am startled by unexpected sounds. 
______ 6. I feel invigorated after working with those I [help]. 
______ 7. I find it difficult to separate my personal life from my life as a [helper]. 
______ 8. I am not as productive at work because Iam losing sleep over traumatic experiences          
of a person I [help]. 
______ 9. I think that I might have been affected by the traumatic stress of those I [help]. 
______ 10. I feel trapped by my job as a [helper]. 
______ 11. Because of my [helping], I have felt "on edge" about various things. 
______ 12. I like my work as a [helper]. 
______ 13. I feel depressed because of the traumatic experiences of the people I [help]. 
______ 14. I feel as though I am experiencing the trauma of someone I have [helped]. 
______ 15. I have beliefs that sustain me. 
______ 16. I am pleased with how I am able to keep up with [helping] techniques and 
protocols. 
______ 17. I am the person I always wanted to be. 
______ 18. My work makes me feel satisfied. 
______ 19. I feel worn out because of my work as a [helper]. 
______ 20. I have happy thoughts and feelings about those I [help] and how I could help 
them. 
______ 21. I feel overwhelmed because my case [work] load seems endless. 
______ 22. I believe I can make a difference through my work. 
______ 23. I avoid certain activities or situations because they remind me of frightening 
experiences of the people I [help]. 
______ 24. I am proud of what I can do to [help]. 
______ 25. As a result of my [helping], I have intrusive, frightening thoughts. 
______ 26. I feel "bogged down" by the system. 
______ 27. I have thoughts that I am a "success" as a [helper]. 
______ 28. I can't recall important parts of my work with trauma victims. 
______ 29. I am a very caring person. 
______ 30. I am happy that I chose to do this work. 
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Bilaga 3 – Känsla Av Sammanhang (KASAM) 

KASAM - KÄNSLA AV SAMMANHANG  
Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll 
och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. 
Om orden under 1 passar dig, ringa in l:an, om orden under 7 passar dig, ringa in 7:an. Om du 
känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Var snäll 
och ge endast ett svar på varje fråga.  
  
1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?  
  

1 2  3  4  5  6  7  
har aldrig             har alltid  
den känslan            den känslan  
  
2. När du har varit tvungen att göra något som krävde samarbete med andra, hade du då en 
känsla av att det  
  
 1  2  3  4  5  6  7  
kommer säkert           kommer säkert   
inte att bli gjort           att bli gjort  
  
3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig 
närmast. Hur väl känner du de flesta av dem?  
  
 1  2  3  4  5  6  7  
tycker att de             känner dem  
är främlingar            mycket väl  
  
4. Har du en känsla av, att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?  
  

1 2  3  4  5  6  7  
mycket sällan                        mycket ofta eller aldrig  
  
5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer, som du trodde du kände väl?  
  

1 2  3  4  5  6  7  
har aldrig hänt            har ofta hänt  
  
6. Har det hänt, att personer du litade på gjorde dig besviken?  
  

 1  2  3  4  5  6  7  
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har aldrig hänt      
  
7 . Livet är   
  

      har ofta hänt  

 1  2  3  4  5  6  7  
alltigenom             fullständigt  
intressant      
  
8 . Hittills har ditt liv  
  

      enahanda  

 1  2  3  4  5  6  7  
helt saknat             genomgående  
mål och mening     
  
9. Känner du dig orättvist behandlad?  
  

      haft mål och 
mening  

 1  2  3  4  5  6  7  
mycket ofta      

10 De senaste 10 åren har ditt liv 
varit  
  

      mycket sällan/ 
aldrig  

 1  2  3  4  5  6  7  
full av föränd-            helt förutsägbart  
ringar utan att             utan överraskande  
du visste vad        
som skulle   
hända härnäst  
  

      förändringar  

11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara  
  

 1  2  3  4  5  6  7  
helt fascinerande  fullkomligt 

urtråkiga  
  
  
12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation, och inte vet vad du ska 

göra?  
  

1 2  3  4  5  6  7  
mycket ofta            mycket sällan/aldrig  
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13. Vad är det som bäst beskriver hur du ser på livet:  
  

1 2  3  4  5  6  7  
man kan alltid        det finns ingen         
finna en lösning         lösning på  
på livets svårigheter           livets svårigheter        
  
14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du:  
  

1 2  3  4  5  6  7  
känner                         frågar dig själv varför hur 
härligt          du överhuvudtaget  
det är att leva                                 finns till  
  
15. När du ställs inför ett svårt problem, är lösningen:  
  

1 2  3  4  5  6  7  
alltid förvir-              fullständigt solklar 
rande och   
svår att finna  
  
16. Är dina dagliga sysslor:  
  

1 2  3  4  5  6  7  
en källa till             en källa till  
nöje och djup                      smärta och leda 
tillfredsställelse  
  
17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara:  
  

1 2  3  4  5  6  7  
full av föränd-         helt förutsägbart och 
ringar utan att         utan överraskande  
du vet vad som           förändringar         
händer härnäst  
  
18. När något otrevligt hände tidigare brukade du:  
  

1 2  3  4  5  6  7  
älta det om             säga Det var det  
och om igen            och sedan gå vidare  
  
19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar?  
  

1 2  3  4  5  6  7  
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mycket ofta            mycket sällan/aldrig  
  
20. När du får något som får dig att känna dig väl till mods:  
  

1 2  3  4  5  6  7  
kommer du            kommer det säkert att 
säkert att fort-         hända något som för- sätta 
att känna            stör den goda känslan dig 
väl till mods  
  
21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna?  
  

1 2  3  4  5  6  7  
mycket ofta            mycket sällan /aldrig  
  
22. Du förutser att ditt personliga liv i famtiden komrner att vara:  
  

1 2  3  4  5  6  7  
helt utan            fyllt av mål  
mål och mening           och mening  
  
23. Tror du att det alltid kommer att finnas människor, som du kan räkna med i framtiden?  
  

1 2  3  4  5  6  7  
det är du           det tvivlar du på säker på  
  
24. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända?  
  

1 2  3  4  5  6  7  
mycket ofta          mycket sällan/aldrig 
 
25 Många människor, även de med stark självkänsla, känner sig ibland som en "olycksfågel". 
Hur ofta har du känt det så?  
  
 1  2  3  4  5  6  7  
aldrig            mycket ofta  
  
26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att:  
  

1 2  3  4  5  6  7  
du över- eller                                           du såg saken i  
undervärderade                    dess rätta proportion 
dess betydelse  
  
27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta i viktiga delar av ditt liv, 

har du då en känsla av att:  
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1 2  3  4  5  6  7  

du alltid kommer        du inte kommer att         
att lyckas över-         lyckas övervinna  
vinna svårigheterna                               svårigheterna  
  
28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?  
  

1 2  3  4  5  6  7  
mycket ofta            mycket sällan/aldrig  
  
29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på, att du kan kontrollera?  
  

1 2  3  4  5  6  7  
mycket ofta            mycket sällan/aldrig  

  
  
  

Var snäll och kontrollera att du svarat på alla frågor!  
1991-03-01  
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Bilaga 4 – Informationsbrev 

Information om examensarbete gällande kuratorers erfarenheter och upplevelser 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter kuratorer inom somatisk hälso- och sjukvård 

har av sekundär traumatisk stress och utbrändhet, samt undersöka hur kuratorerna upplever 

arbetssituationen. 

 

Utförandet av detta examensarbete kommer ske genom enskilda intervjuer med sex kuratorer 

inom somatisk hälso- och sjukvård. För deltagande i denna undersökning krävs inga 

förberedelser av dig inför intervjun. Under intervjun kommer det att ställas öppna frågor utifrån 

förvalda teman, vilket gör att du får möjligheten att utveckla dina svar. Intervjun kommer att 

ske tillsammans med Christoffer eller Fredrik. Vi beräknar att intervjun kommer att pågå i cirka 

45-60 minuter och den kommer att ske någon gång mellan vecka 46-49.  

För att säkerställa din anonymitet kommer inga namn eller andra uppgifter som kan bidra 

till identifiering av dig att användas i det färdiga examensarbetet. Intervjuerna kommer att 

spelas in och sedan transkriberas. Vidare kommer det transkriberade materialet sammanställas, 

analyseras, och sedan presenteras i form av en uppsats. Ingen annan än vi kommer ha tillgång 

till inspelningar och transkriberingar. Det insamlade materialet kommer endast användas till 

vårt examensarbete. Vi kommer att radera inspelningar och transkriberingar när examensarbetet 

är färdigt. Vidare kommer det färdigställda examensarbetet, efter avslutad studie, att arkiveras 

som en offentlig handling där vem som helst kan ta del av och läsa den. Vid arkivering av 

examensarbetet är din anonymitet av största vikt. 

   

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Vid ett sådant beslut önskar vi att du meddelar oss senast den 9 

december 2016. Anledningen till detta är att ge oss möjlighet till eventuella ändringar i vårt 

examensarbete innan den ska lämnas in. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
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Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Christoffer Persson Fredrik Ronnheim Peter Nilsson 

Student  Student  Handledare 

073-964 35 13 070-827 40 94 023-77 84 83 

   

Gamla Landsvägen 10 Norra järnvägsgatan 20 Högskolan Dalarna 

790 15 Sundborn 791 35 Falun  791 88 Falun 

 

__________________ __________________ __________________ 

Christoffer Persson Fredrik Ronnheim Peter Nilsson 
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Bilaga 5 - Etisk granskning 

Projekttitel: Sjukhuskuratorers erfarenheter av sympatistress - Inom den somatiska sektionen av hälso- 
och sjukvård. 
Studenter: Christoffer Persson & Fredrik Ronnheim 
Handledare: Peter Nilsson    
  Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 
kognitiv förmåga, personer med psykiska 
funktionshinder samt personer i beroendeställning i 
förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 
beroendeställning är patienter och elever)?  

 

  X 

 

2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 
kommer inte att få full information om undersökningen 
och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  X 

 

3 

 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 
på forskningspersonerna?  
  

  X 

 

4 

 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 
fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till 
liv)? 

 

 X  

 

5 

 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  X 

 

6 

 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 
ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel 
ett register)?  
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 
eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 
fackförening 

 

  X 

 

7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 
ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  X 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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