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Sammanfattning 

 Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett salutogent perspektiv undersöka hur barnkuratorer 

inom hälso- och sjukvården upplever sin psykosociala arbetsmiljö. De centrala frågeställningarna är 

följande: Vilka hälsobefrämjande faktorer identifierar barnsjukhuskuratorer i sin psykosociala 

arbetsmiljö? Vilka stressorer identifierar barnsjukhuskuratorerna i sin psykosociala arbetsmiljö? 

Ett målstyrt urval gjordes av respondenter från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Sju barnkuratorer deltog i studien. Metoden för 

empiriinsamling var semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet tolkades genom en 

tematisk analys.  

 Resultatet visar att de främsta hälsobefrämjande faktorer som respondenterna lyfte fram var Att 

uppleva arbetet som meningsfullt med underkategorierna Att uppfylla sitt ansvar som 

barnsjukhuskurator och Att känna sig uppskattad, Gott samarbete med kollegor med 

underkategorierna Kollegialt stöd och Välfungerande tvärprofessionellt teamarbete, samt Möjlighet 

till personlig professionell utveckling. De främsta identifierade stressorerna var Känsla av 

otillräcklighet, Organisatoriska och strukturella problem samt När tvärprofessionellt teamarbete är 

svårt. 

 Slutsatserna är att barnsjukhuskuratorernas beskrivningar av hälsobefrämjande faktorer visar på att 

de har tillgång till gott kollegialt stöd, möjligheter till att utveckla sin yrkeskompetens och goda 

förutsättningar som kan hjälpa dem att hantera stressorer i den psykosociala arbetsmiljön. De 

stressorer som lyfts fram antyder dock att det finns behov av utveckling inom framförallt tre områden: 

förbättrad kommunikation mellan ledningen och de anställda, möjlighet till återhämtning under 

arbetsdagen samt ökad kunskap om kuratorsrollen bland vårdpersonal från andra professioner. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Under höstterminen 2016 genomförde jag min praktik hos sjukhuskuratorerna på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus i Solna. Att få inblick i deras viktiga arbete var mycket givande för mig som blivande 

socionom. Under praktikperioden fick jag bland annat uppleva hur utmanande och utvecklade det kan 

vara – personligt såväl som professionellt – att arbeta med barn och deras anhöriga i den svåra 

situation som en sjukhusvistelse ofta innebär.  

Inom hälso- och sjukvården är kuratorn den expert som ”arbetar för att säkerställa och förstärka det 

sociala, psykosociala samt socialrättsliga perspektivet” (Akademikerförbundet SSR, 2015, s. 4). Detta 

arbete innebär bland annat att erbjuda samtalsbehandling för patienter och deras närstående, att ge 

information om de hjälpresurser som samhället har att erbjuda och att samordna insatser mellan olika 

samhällsaktörer (ibid.).  

Kuratorns arbetssituation kan jämföras med andra socionomers, exempelvis inom skolan, kyrkan 

och kriminalvården. Även inom dessa områden verkar socionomen som ett socialt och psykosocialt 

stöd för klienten, och ansvarar för att informera om samhällets resurser och medborgares rättigheter. 

Vidare arbetar socionomer inom olika organisationer ofta i team med kollegor från andra professioner 

(Blom, Lalos, Morén & Olsson, 2014). Studier om sjukhuskuratorns profession och arbetssituation kan 

således vara relevanta för socionomer inom andra fält.  

Sedan 2015 pågår stora organisatoriska förändringar inom Karolinska Universitetssjukhuset. Den 

27 november 2016 påbörjades en flytt av vissa verksamheter från Astrid Lindgrens barnsjukhus i 

Solna till den nya sjukhusbyggnaden Nya Karolinska Universitetssjukhuset (NKS). På sikt kommer 

samtliga verksamheter att flyttas (Lundberg, 2017).  

Utöver förändringar i den fysiska miljön innebar omorganisationen ett nytt arbetssätt vilket 

påverkade samtliga professioner på sjukhuset. Under min praktik reflekterade jag mycket kring vad 

denna förändring innebar för kuratorsgruppen och uppfattade att omorganiseringen och flytten 

orsakade viss ovisshet och stress i arbetsgruppen; ovisshet kring direktiv från ledningen om 

exempelvis tillgång till lokaler och vad det nya arbetssättet skulle innebära, och stress till följd av 

denna ovisshet. 

Även utan stora förändringar i organisationen kan kuratorsuppdraget i sig innebära påfrestningar 

för den enskilda kuratorn: möten med personer i svåra livssituationer, arbete i tvärprofessionella team 

och hög arbetsbelastning (vilket som tidigare nämnt kan jämföras med arbetssituationen för 

socionomer inom andra organisationer än hälso- och sjukvården). 

Detta väckte en fundering hos mig kring vad som kan hjälpa en person att bli hållbar som 

yrkesverksam inom socialt arbete: vad är det som gör att personer kan arbeta inom exempelvis hälso- 
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och sjukvården utan att drabbas av negativa hälsoeffekter som stress och utmattning? Den 

psykosociala arbetsmiljön är en lämplig utgångspunkt för att försöka förstå detta. 

Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. I föreliggande studie utgår 

jag från Barbro Lennéer-Axelson och Ingela Thylefors som definierar begreppet ”som en term för att 

beskriva samspelet mellan individ och miljö” (2005, s. 24). Detta innefattar, i detta sammanhang, 

bland annat hur kollegor förhåller sig till varandra (exempelvis kollegialt stöd, att kunna diskutera 

händelser i arbetet), hur man upplever stöd från chefer (exempelvis hur information förmedlas, hur 

olika situationer hanteras från ledningens sida) och möjligheten till stöd i arbetet (exempelvis 

handledning).   

Genom att studera den psykosociala arbetsmiljön kan vi observera vilka faktorer i omgivningen - 

inom ramen för arbetsplatsen - som så att säga kan hjälpa eller stjälpa en persons psykiska hälsa. Här 

blir det relevant att betrakta den psykosociala arbetsmiljön utifrån ett salutogent perspektiv och studera 

vilka stressorer som finns i arbetsmiljön och vilka hälsobefrämjande faktorer som kan motverka dessa. 

 

1.2 Problemformulering  

På Ersta psykiatriska klinik vårdas sjukvårdpersonal med utmattningssyndrom. Under tidsperioden 

december 2012 till december 2013 ökade klinikens patientantal med 250 % (Ejd, 2015). Alexander 

Wilczek, klinikens dåvarande verksamhetschef, påpekade dock att denna ökning av psykisk ohälsa 

inte enbart gäller klinikens målgrupp utan ”framförallt … kvinnor i relationsyrken” (ibid.). 

2015 presenterade AFA Försäkring en rapport i vilken det konstaterades att antalet sjukskrivningar 

till följd av psykiatriska diagnoser som varade längre än 90 dagar hade mer än fördubblats i Sverige 

mellan 2009 och 2014. Den största riskgruppen är kvinnor som arbetar inom så kallade kontaktyrken 

(exempelvis socialsekreterare, undersköterska, förskolelärare) inom kommun och landsting, och i 

denna grupp är de som arbetar inom socialt arbete mest utsatta.  

De vanligaste diagnoserna är förstämningssyndrom, ångestsyndrom och utmattningssyndrom (AFA 

Försäkring, 2015). Rapporten uppmärksammades bland annat i tidningen Vårdfokus. I artikeln 

kommenterar Anna Wiegelt, analytiker på AFA Försäkring, rapporten och framhåller att ”det behövs 

förebyggande insatser för att hindra den här utvecklingen” (Ejd, 2015).  

Den växande psykiska ohälsan bland människor som arbetar inom kontaktyrken är oroväckande. 

Stress och andra negativa effekter på en persons psykiska hälsa kan innebära allvarliga konsekvenser 

inte enbart för den drabbade individen. Om en barnsjukhuskurator lider av stress eller 

utmattningssymptom kan detta även få konsekvenser för patientsäkerheten och för organisationen. 

Stress kan potentiellt sett leda till felaktig journalföring, felaktig förmedling av information eller att 

arbetsuppgifter glöms bort. Organisatoriska konsekvenser kan bli sjukskrivningar eller att personal 

säger upp sig.  

Att identifiera olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan förhoppningsvis bidra till att skapa en 

fördjupad kunskap om vilka faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa hos personalen, och vilka faktorer 
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som kan verka hälsobefrämjande. Denna kunskap skulle kunna användas som underlag för 

diskussioner om hur den psykosociala arbetsmiljön kan förbättras. Exempelvis skulle den kunna hjälpa 

arbetsgivare och beslutsfattare inom organisationen att skapa en sundare arbetsmiljö för personalen 

genom att utveckla framgångsrika förebyggande insatser mot psykisk ohälsa och att utveckla det 

psykosociala stöd som erbjuds. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån ett salutogent perspektiv undersöka hur barnsjukhuskuratorer 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Följande frågeställningar står i fokus: 

 

 Vilka hälsobefrämjande faktorer identifierar barnsjukhuskuratorer i sin psykosociala 

arbetsmiljö? 

 Vilka stressorer identifierar barnsjukhuskuratorerna i sin psykosociala arbetsmiljö? 

 

I föreliggande studie är yrkesgruppen barnsjukhuskuratorer och arbetsplatserna Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i fokus. Som tidigare 

nämnt kan dock resultatet och slutsatserna vara relevanta även för socionomer inom andra 

yrkesområden med liknande arbetsförhållanden. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning och summering av kunskapsläget 

Fokus i föreliggande studie är barnsjukhuskuratorers upplevelser av deras psykosociala arbetsmiljö 

utifrån ett salutogent perspektiv. Jag har inte funnit några studier om detta specifika ämne. Det finns 

dock många studier – svenska och internationella – som är tematiskt nära uppsatsämnet och därför 

relevanta att ta i beaktande i analysen av resultaten.  

 I mina sökningar efter tidigare forskning i databaserna DiVA och Cinahl Comlplete kunde jag finna 

ett tiotal svenska studier och ett trettiotal internationella studier om vårdpersonal utifrån ett salutogent 

perspektiv. Studier om vårdpersonal är relevanta för föreliggande studie eftersom att vårdpersonal 

delar arbetsmiljö och klientgrupp med sjukhuskuratorer.  

Det går att finna många studier (över hundra) i databaserna om stress, utmattning och psykisk 

ohälsa hos vårdpersonal. Det finns även ett antal studier om socionomer och socialarbetare utifrån 

detta perspektiv, dock betydligt färre. Dessa typer av studier relaterar till den psykosociala 

arbetsmiljön i det avseende att stressorer i arbetsmiljön kan orsaka stress hos personalen vilket kan 

leda till utbrändhet eller annan psykisk ohälsa. 

Tvärprofessionellt teamarbete utgör nästan alltid en stor del av sjukhuskuratorns arbete och kan 

därför betraktas som en del av den psykosociala arbetsmiljön. Det finns många studier och har skrivits 

mycket litteratur om tvärprofessionella team under det senaste decenniet. 

Utöver ovanstående teman hänvisar jag till litteratur som berör chef- och ledarskap, organisatoriska 

förutsättningar samt kompetens och kompetensutveckling. Samtliga av dessa områden tycks vara väl 

utforskade. Med väl utforskade menar jag att det går att finna studier och litteratur om ämnena sedan 

1980-talet eller tidigare och att det finns aktuell forskning från de senaste tre åren. 

 

2.2 Studier om personal inom hälso- och sjukvården utifrån ett salutogent 

perspektiv  

Det finns ett antal, om än relativt få, svenska studier om personal inom hälso- och sjukvården utifrån 

ett salutogent perspektiv. En av dessa är enkätstudien Salutogena arbetsfaktorer för friska 

medarbetare – en enkätstudie inom primärvården. Forskarna skriver att det främsta syftet med studien 

”var att belysa goda arbetsförhållanden i primärvården ur ett salutogent perspektiv” (Hjertsson, 

Heijbel, Ejlertsson & Andersson, 2014, s. 3), och konstaterar att det finns en avsaknad av forskning 

inom detta område (ibid.).  

Det övergripande resultatet för samtliga yrkesgrupper visade att de anställdas hälsotillstånd 

framförallt var ”associerat med återhämtning, följt av balans mellan arbete och privatliv samt 

individuella inre arbetsupplevelser, som t.ex. att kunna gå till jobbet med glädje och att uppleva arbetet 

som meningsfullt och utmanande” (ibid.).  
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I den kvalitativa intervjustudien Sjuksköterskornas uppfattning av hur processorienterad 

omvårdnadshandledning kan befrämja deras psykiska hälsa undersöks, som titeln antyder, hur en viss 

typ av handledning kan ha positiv inverkan på sjuksköterskors mående (Ohlson & Arvidsson, 2005). 

Forskarna beskriver att denna yrkesgrupp ofta upplever en hög arbetsbelastning, brist på stöd från 

chefer och en hög nivå av stress (ibid.). 

 Resultatet presenterades i tre kategorier med sex underkategorier: 1) Att reflektera, med 

underkategorierna att ventilera och att bearbeta känslor, 2) Att känna stöd, med underkategorierna att 

känna sig stärkt som person och att känna sig stärkt i sin yrkesroll, samt 3) Att ha kontroll, med 

underkategorierna att sätta gränser och att hantera stress. Slutsatserna var att processorienterad 

omvårdnadshandledning kan hjälpa sjuksköterskor att hantera det emotionellt påfrestande arbetet och 

minska risken för den psykiska ohälsa som det kan orsaka (Ohlson & Arvidsson, 2005). 

 

2.3  Studier om stress, utbrändhet och psykisk ohälsa hos personal inom 

hälso- och sjukvården, socialarbetare och socionomer 

Som inledningsvis redan nämnts presenterades 2015 en rapport från AFA Försäkring om psykiska 

diagnoser bland arbetstagare inom vård, skola och omsorg. I rapporten framkom att kvinnor som 

arbetar med socialt arbete är de som löper störst risk att få en psykiatrisk diagnos. Rapporten visar 

dock att oavsett kön är de som arbetar inom socialt arbete mest utsatta (AFA Försäkring, 2015). 

 2016 presenterade fackförbundet Vision en liknande rapport med siffror framtagna av 

Försäkringskassan. Vision drar fyra huvudsakliga slutsatser av resultatet. Den första är att för att 

motverka stress måste psykosociala arbetsmiljöproblem tas på allvar. Den andra är att det måste finnas 

en balans mellan krav och resurser i verksamheten. Den tredje är att chefer behöver tid och 

förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö för sina anställda. Slutligen behöver fokus läggas på 

de strukturer som skapar ohälsa på arbetsplatsen istället för att enbart efterbehandla individuella 

problem när de redan uppstått. Det sistnämnda kan, enligt Vision, uppnås genom ”bland annat 

företagshälsovård som arbetar förebyggande med organisatorisk och social arbetsmiljö på 

arbetsplatsen” (ibid.). 

I studien Burnout in health-care professionals during reorganizations and downsizing. A cohort 

study in nurses studerades utbrändhet bland sjuksköterskor på ett norskt sjukhus under en 30 månaders 

period under vilken verksamheten genomgick två omorganisationer. Forskarna utgick från att 

utbrändhet orsakas av stress och att omorganiseringar – vilket i detta fall innebar nedskärningar i 

personalstyrkan och större arbetsbörda – kan orsaka stress (Nordang, Hall-Lord & Farup, 2010). 

Resultatet visade att vid det första tillfället var 84% av respondenterna nöjda med sin arbetssituation 

och vid det sista tillfället var endast 35% nöjda (ibid.). 

I artikeln Alternative Psychological Approaches for Social Workers and Social Work Students 

Dealing with Stress in the UK: Sense of Coherence, Challenge Appraisals, Self-Efficacy and Sense of 

Control presenterar Stewart Collins (2013) en litteraturstudie om stress bland socialarbetare och 
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personer som studerar socialt arbete utifrån de fyra olika teoretiska perspektiv som nämns i titeln. 

Collins menar att dessa fyra perspektiv är viktiga för att göra socialarbetare mer motståndskraftiga mot 

stress.  

 I den japanska studien Relationship between depressive state, job stress, and sense of coherence 

among female nurses studerades hur faktorerna depressivt tillstånd, arbetsrelaterad stress och KASAM 

hos sjuksköterskor förhåller sig till varandra. Forskarna utgick från att personer med stark KASAM 

har en större förmåga att hantera stress och att upprätthålla en god psykisk hälsa än personer med låg 

KASAM (Kikuchi, Nakaya, Ikeda, Okuzumi, Takeda & Nishi. 2014). 

Resultatet visade att depressivt tillstånd hos sjuksköterskor påverkades av arbetsrelaterad stress, 

KASAM och överengagemang. Kikuchi et al kunde även se ett samband mellan ålder och KASAM 

och kunde konstatera att KASAM tycks öka med åldern. (ibid., s. 33-34). 

 

2.4 Studier om tvärprofessionellt teamarbete inom hälso- och sjukvården 

I en rapport från 2004 skriver Suzanne Blomqvist om tvärprofessionellt teamarbete inom vården. 

Blomqvist använder begreppet mångprofessionellt vilket jag – utifrån Blomqvists användande av 

begreppet - betraktar som synonymt med begreppet tvärprofessionellt. Rapporten är en litteraturstudie 

av hur tvärprofessionella team beskrivs i forskningslitteratur från perioden 1872 – 2003; vad som lyfts 

fram som betydelsefulla faktorer för hur arbetet i teamen gestaltar sig och vad som beskrivs som 

fördelar respektive nackdelar med team som arbetsform.  

 Resultatet av Blomqvists studie visar på att strukturella faktorer som påverkar huruvida teamarbetet 

är framgångsrikt eller inte är rollfördelning, teammedlemmarnas attityd till samarbete, ledarskapets 

utformning, olika professioners status och inflytande samt vilken vårdideologi som teamet har. De 

processfaktorer som lyfts fram är teamets förmåga att lösa meningsmotsättningar och dess sätt att 

fatta beslut. Slutligen framhålls att teamarbetet påverkas av agerandet från det administrativa 

stödsystemet (ibid.).  

2013 publicerades en svensk studie i vilken tvärprofessionella team på svenska barnkardiologiska 

avdelningar är i fokus. Syftet med studien var att ge en bild av hur vårdpersonalen upplevde det 

tvärprofessionella teamarbetet. Empiriinsamlingen bestod dels av enkäter, dels av 

fokusgruppsintervjuer (Birkeland, Hägglöf, Dahlgren & Rydberg, 2013). 

Slutsatserna av Birkeland et als studie var att vårdpersonalen anser att tvärprofessionellt teamarbete 

är en förutsättning för att patienterna ska få god vård. För att arbetet ska vara framgångsrikt krävs dock 

struktur, ledarskap, och samordning, vilket respondenterna ansåg behövde utvecklas. Ett förslag som 

forskarna anser skulle kunna hjälpa utvecklingen framåt är nationella riktlinjer för hur arbetet ska 

organiseras och vilka metoder som ska användas (ibid., s. 324-325). 

I den kvalitativa studien Challenges Faced by Social Workers as Members of Interprofessional 

Collaborative Health Care Teams undersöktes tvärprofessionellt teamarbete utifrån ett 

socialarbetarperspektiv (Ambrose-Miller & Ashcroft, 2016). Från resultatet av fokusgruppsintervjuer 
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med socialarbetare, forskare, studenter och fakultetsmedlemmar från kanadensiska universitet 

identifierade forskarna sex kategorier som är viktiga för att teamarbete ska vara gynnsamt för patienter 

och personal: samarbetskultur, självidentitet, tydliga roller, beslutsfattande, maktdynamik och 

kommunikation (ibid.) 

Ambrose-Miller och Aschcroft kom fram till slutsatserna att för att driva framgångsrikt 

tvärprofessionellt teamarbete krävs att teammedlemmarna är medvetna om sin egen roll såväl som 

kollegornas roller i teamet. Maktstrukturer kan vara ett problem i beslutsfattarsituationer. Forskarna 

konstaterade även att det är viktigt att socialarbetaren vet vilken unik kunskap hen kan bidra med och 

att hen kan kommunicera detta till teamet. (ibid., s. 107).  

 

2.5 Litteratur 

Detta avsnitt är en sammanfattning av den litteratur som används vid analysen av resultaten av 

föreliggande studie. Denna litteratur har valts ut i relation till de teman som framkommit av 

intervjuerna. 

I Kompetens: Vad, varför, hur (2012) skriver Knud Illeris om begreppen kompetens och 

kompetensutveckling; vad de innebär och hur de kan se ut inom olika områden och faser av livet. 

Illeris verk är relevant i det avseende att det kan relateras till barnsjukhuskuratorns kompetenser och 

möjlighet till kompetensutveckling inom ramen för arbetsplatsen. 

Jag hänvisar till två böcker om tvärprofessionellt teamarbete: Babels torn- om tvärprofessionellt 

teamsamarbete av Ingela Thylefors (2013) och Creating Effective Teams: A Guide for Members and 

Leaders av Susan A. Wheelan (2016). I båda böckerna diskuteras hur framgångsrikt tvärprofessionellt 

teamarbete kan se ut men även vad som kan vara orsakerna till att teamarbetet ibland fungerar mindre 

bra. 

Kerstin Svensson, Eva Johnsson och Leili Laanemets (2008) skriver bland annat om 

organisatoriska processer, yrkesroller och yrkeskompetens. Samtliga av dessa områden togs upp i 

intervjuerna. 

I Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn diskuterar Thylefors (2016) bland annat hur chefens 

ledarstil påverkar medarbetarna. Hon tar även upp vikten av ett närvarande ledarskap, struktur och att 

förmedla information. Thylefors framhåller även att chefens handlingsutrymme är begränsat av 

organisatoriska förutsättningar. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Antonovskys salutogena perspektiv 

Själva grundidén till mitt uppsatsämne var att studera yrkesgruppen barnkuratorer och deras 

psykosociala arbetsmiljö utifrån ett salutogent perspektiv. Från Aron Antonovskys teori har andra 

teorier utvecklats, exempelvis krav-kontroll-stöd- modellen och effort-reward-imbalance- modellen 

(Levi, 2005). Jag har dock valt att använda Antonovskys forskning som teoretisk utgångspunkt 

eftersom att jag anser att KASAM med dess grundkomponenter är den teori som bäst överensstämmer 

med studiens syfte. 

Det salutogena perspektivet fick tidigt stort genomslag och är idag etablerat inom hälso- och 

sjukvården; att betrakta patientens väg genom vården utifrån ett salutogent perspektiv är snarare regel 

än undantag (ibid.). I denna studie ligger fokus emellertid inte på vårdtagaren utan på en grupp 

vårdgivare: barnkuratorer inom hälso- och sjukvården. 

När Antonovskys utvecklade sitt salutogena perspektiv och begreppet KASAM – känsla av 

sammanhang – hade han för avsikt att skapa ett alternativ till det patogena synsätt som tidigare 

genomsyrat både de medicinska och de samhällsvetenskapliga forskningsområdena. Istället för att 

fråga sig varför människor blir sjuka (patogent) frågade Antonovsky: Hur kommer det sig att 

människor som utsätts för olika typer av påfrestningar – exempelvis sjukdom, dödsfall eller stress - 

ändå förblir friska (salutogent) (ibid.)? Känsla av sammanhang var enligt Antonovsky ”en mycket 

viktig faktor bakom upprätthållandet av en position på kontinuet (sic) hälsa–ohälsa och rörelser mot 

dess friska pol” (1987/2005, s. 42). 

 KASAM definieras som  

 

en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men 

dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att 

saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig. 

(ibid., s. 17) 

 

De tre komponenter som utgör KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med 

begriplighet åsyftas ”i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt 

gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som 

brus – dvs kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig” (ibid., s. 44). En hög känsla av 

begriplighet innebär en förmåga att uppleva stimuli som förutsägbart, eller åtminstone möjliga att 

handskas med; utmaningar som går att möta eller händelser som går att förklara (ibid., s. 44-45). 

 Hanterbarhet syftar till en persons förmåga att se resurser antingen hos sig själv eller i sin 

omgivning. Resurser i omgivningen kan innebära stöd från en partner, kollegor eller vänner. Det kan 

även komma från en partiledare, historien, Gud eller en läkare (ibid., s. 45). Antonovsky menade att en 
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person med hög känsla av hanterbarhet inte kommer att ”känna sig som ett offer för omständigheterna 

eller tycka att livet behandlar en orättvist” (ibid.).  

 Meningsfullhet beskrivs som motivationskomponenten i KASAM-begreppet och syftar till ”i vilken 

utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd” (ibid., s. 46). Det handlar om att vara 

delaktig i såväl livsavgörande beslut som i vardagssammanhang och om att kunna göra känslomässiga 

investeringar och vara engagerad inom olika områden i tillvaron (ibid., s. 45-46). 

En hälsobefrämjande faktor kan förstås som något som bidrar till att stärka en persons KASAM; 

inre eller yttre faktorer i en persons liv som förstärker känslorna av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (ibid., s. 31 ff). 

 

3.2 Stress och stressorer 

Stressforskning är ett brett forskningsfält, och det finns inte en entydig, glasklar definition av 

begreppet stress. Detta konstaterade Richard S. Lazarus och Susan Folkman redan 1984 i det 

inledande kapitlet av Stress, Appraisal and Coping. Om att kunna förutse vilka situationer som kan 

framkalla stress skrev de: 

 

[…] there is no objective way to predict psychological stress as a reaction without references properties 

of a person. Psychological stress, therefore, is the relationship between the person and the environment 

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

well-being.  

(1984, s. 21)  

 

Av citatet ovan framgår att forskarna anser att hur en person värderar en situation – exempelvis som 

krävande eller hotfull – är av stor betydelse för huruvida en stressreaktion uppstår eller inte. Forskarna 

klargjorde dock att de i sin syn på stress fokuserade på förhållandet mellan individen och miljön, i 

vilken de tog hänsyn till både karaktärsdrag hos personen och faktorer i miljön (ibid.) 

Antonovskys syn på stress och stressorer, och deras inverkan på KASAM bygger på tidigare 

forskning om stress, bland annat Lazarus och Folkmans studier (Antonovsky, 2005). Han ansåg dock 

att man inom stressforskningen ofta fokuserade på hur en person handskas med en stressor ”snarare än 

vilka faktorer som inte bara fungerar som buffertar utan som bidrar till ökad hälsa” (ibid., s. 31). 

Enligt Antonovsky behövde stressorer inte vara av ondo, som i det patogena synsättet där de endast 

ses som sjukdomsalstrande (ibid., s. 33). 

Definitionen av begreppet stressor utifrån det salutogena perspektivet är ”någonting som för in 

entropi i systemet – d v s en livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet, under- eller 

överbelastning och utan möjlighet till medbestämmande” (ibid., s. 58). Begreppet riskfaktor kan 

användas synonymt med stressor (ibid., s. 31). 
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 Antonovsky identifierar tre typer av stressorer: kroniska stressorer, livshändelsestressorer och 

dagsakuta förtretelser (ibid., s. 58). En kronisk stressor är ”en livssituation, ett tillstånd eller en 

egenskap som väsentligen karaktäriserar en persons liv” (ibid.). Livshändelsestressorer avser viktiga 

händelser avgränsade i tid och rum, som exempelvis ”en familjemedlems död, skilsmässa, avsked från 

arbetet” (ibid., s. 59). Dagsakuta företeelser, exempelvis ”att misslyckas med uppkörningen på 

bilskolan” (ibid.) var inte av intresse för Antonovsky eftersom han ”inte kan förstå hur det skulle ha 

någon inverkan på KASAM eller på hälsotillståndet (ibid). 

 

3.3 Samvetsstress 

Forskaren Astrid Norberg har ägnat en stor del av sin akademiska karriär åt intervjustudier av 

vårdpersonals (framförallt vårdbiträden, sjuksköterskor och läkare) upplevelser av etiskt svåra 

situationer. I intervjuerna har framkommit att många som arbetar inom vården – oavsett om det rör sig 

om äldreomsorg, palliativ vård eller primärvård – upplever dåligt samvete. Norberg menar att det inte 

nödvändigtvis är dåligt att vårdpersonal har dåligt samvete; det viktiga är hur de hanterar detta 

(Norberg, u.å., s. 64).  

Norberg myntade uttrycket samvetsstress, vilken kan beskrivas som den stress vi kan uppleva till 

följd av dåligt samvete. I hennes studier framhöll vårdpersonalen ofta att de hade dåligt samvete på 

grund av tankar kring vad de borde ha gjort men inte gjorde, istället för vad de faktiskt hade gjort. De 

kände dåligt samvete till följd av att exempelvis inte kunna leva upp till andras förväntningar kring 

deras arbetsinsatser. Norberg menar att det är viktigt att prata med varandra inom personalgruppen om 

vilka förväntningar som verkligen finns (ibid., s. 67).  

Vidare konstaterar Norberg att ”Det finns ett samband mellan samvetsstress och utbrändhet hos 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden” (ibid., s. 68). Hon skriver att det finns en del 

personer som arbetar inom hälso- och sjukvården som bestämmer sig för att döva sitt samvete för att 

orka med sitt arbete. Dessa personer, menar Norberg, löper risk att depersonalisera sig från patienterna 

– det vill säga att bli cyniska, avskärma sig och inte bry sig om patienterna – vilket i sig utgör en risk 

för att utveckla utbrändhet (ibid.).   

Norberg framhåller två viktiga aspekter för att kunna hantera dåligt samvete. Den första kallar hon 

att samveta, vilket innebär att tala med personer som har erfarenhet och kunskap om det som man 

själv går igenom. Den andra är god arbetsledning (ibid., s. 71). Hon konstaterar att ”Vi vill naturligtvis 

inte ha en samvetslös personal – det vore fruktansvärt – men vi vill inte heller ha personal som blir 

utbränd på grund av dåligt samvete. Vi måste med andra ord hitta en lösning: Hur ska man kunna ha 

känsliga individer som kan leva konstruktivt med sitt dåliga samvete och se det som en tillgång?” 

(ibid., s. 68). 
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3.4. Tillämpning av teorierna i föreliggande studie 

KASAM-begreppet – så som Antonovsky avsåg det – omfattar en persons ”inre och yttre värld” 

(1987/2005, s. 17), i vilken den yttre världen kan förstås som stimuli från omgivningen (t.ex. stöd från 

en anhörig eller handledning på arbetsplatsen) och den inre världen kan förstås som individens 

inneboende egenskaper (t.ex. karaktärsdrag eller livsåskådning). Med andra ord behöver alltså en 

persons hela tillvaro tas i beaktande för att kunna avgöra huruvida hen har hög eller låg KASAM. I 

denna studie fokuserar jag emellertid på respondenternas arbetsmiljö och deras upplevelser av denna, 

vilket innebär att jag inte kan bedöma kuratorernas KASAM. Istället vill jag lyfta fram vilka stressorer 

respektive hälsobefrämjande faktorer som respondenterna identifierar i sin arbetsmiljö. 

Begriplighet i detta avseende handlar om hur individen uppfattar sin yrkesroll. Hanterbarhet 

handlar om förutsättningarna för att utföra arbetet. Meningsfullhet i detta sammanhang avser vad 

kuratorn anser är meningsgivande med arbetet.  

Som tidigare nämnt i avsnitt 3.2 grundade Antonovsky sin förståelse av stress och stressorer på 

bland annat Lazarus och Folkmans studier. Deras syn på stress och stressorer – i kombination med 

Antonovskys definition av stressorer – utgör min definition av begreppen. Jag anser att detta sätt att 

förstå begreppen – med utgångspunkt i förhållandet mellan individen och miljön – är relevant för min 

studie. Stressorer kan exempelvis vara en tung arbetsbörda, ett pressat schema eller en känsla av 

otillräcklighet.  

Norbergs begrepp samvetsstress och att samveta utvecklades, som tidigare nämnt, utifrån studier 

om stress bland vårdpersonal. Jag utgår från att barnsjukhuskuratorer – i egenskap av att arbeta i 

samma miljö och med samma klientgrupp som medicinsk vårdpersonal – har samma förutsättningar 

för att kunna uppleva samvetsstress. 
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4 Metod  

4.1 Urval av tidigare forskning och litteratur 

Socialt arbete inom hälso- och sjukvården är ett relativt outforskat område i vetenskapliga 

sammanhang (Blom, Lalos, Morén & Olsson, 2014). Utöver ett fåtal uppsatser på kandidatnivå 

lyckades jag inte finna några studier i vilka sjukhuskuratorn är i fokus, däremot finns det flera studier i 

vilka sjuksköterskor, undersköterskor, läkare eller annan medicinsk vårdpersonal står i centrum. På 

grund av detta utvidgades sökandet till studier om medicinsk och paramedicinsk vårdpersonal. Jag 

sökte efter tidigare forskning enligt tre huvudteman som jag anser täcker in studiens syfte och 

frågeställningar: salutogent perspektiv, stress- och utmattningsproblematik samt tvärprofessionella 

team. 

Artikeln av Birkeland et al (2013) rekommenderades via personlig kommunikation med en expert 

inom området socialt arbete inom hälso- och sjukvård (hen önskar vara anonym). Utöver den 

rekommenderade artikeln har alla sökningar efter tidigare forskning gjorts i databaserna PubMed, 

DiVA och Cinahl Complete.  

De svenska sökord som användes (med några grammatiska variationer) i olika kombinationer var: 

sjuksköterska, vårdpersonal, socionom, socialt arbete, psykosocialt arbete, psykosocial arbetsmiljö, 

hälso- och sjukvård, tvärprofessionellt teamarbete, vårdteam, stress, stressor, hälsa, 

hälsobefrämjande, psykisk ohälsa, utmattning, salutogent, salutogenetiskt, KASAM, känsla av 

sammanhang. Genom sökningarna efter svensk forskning fann jag studierna av Blomqvist (2004), 

Ejlertsson et al (2014) och Ohlson och Arvidsson (2005). 

De engelska sökord som användes (med några grammatiska variationer) i olika kombinationer var: 

social work, social worker, psychosocial work, health care, health care professionals, nurse, cross-

professional teamwork, salutogenetic, SOC, sense of coherence, stress, stressor, burnout. Genom 

sökningarna efter internationell forskning fann jag studierna av Ambrose-Miller och Ashcroft (2016), 

Collins (2015), Kikuchi et al (2014) och Nordang et al (2010). 

Den litteratur som används i analysen har sökts fram i bibliotekskatalogen på Ersta Sköndal Bräcke 

högskola. Detta gjordes efter att kategorierna i analysavsnittet fastställts. De sökord som användes var: 

teamarbete, tvärprofessionellt teamarbete, stress, utbrändhet, kompetens, kompetensutveckling, 

ledarskap, organisation, socialt arbete. 

 Rapporterna från AFA Försäkring (2015) och Vision (2016) samt de tidningsartiklar som citeras i 

avsnitt 1.2 har sökts fram via Google. För dessa sökningar använde jag följande sökord (med några 

grammatiska variationer) i olika kombinationer: sjukskrivning, utmattning, utbrändhet, psykisk ohälsa, 

vårdpersonal, socionom, socialarbetare. 
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4.2 Genomförande 
4.2.1 Urval av respondenter 

Totalt tillfrågades 24 personer om deltagande i studien. Samtliga av de tillfrågade var 

barnsjukhuskuratorer från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Karolinska Universitetssjukhuset i 

Huddinge samt en avdelning på Danderyds sjukhus; dock fick jag endast respons från de två 

förstnämnda sjukhusen. Kontakten med dessa potentiella respondenter förmedlades via en av mina 

tidigare praktikhandledare. Ett mail skickades ut med förfrågan om deltagande, och information om 

studiens syfte och genomförande, se Bilaga 1. 

 Nio personer gav positiv respons om deltagande, dock svarade två av dessa efter att jag hade 

beslutat mig för att avsluta den empiriska insamlingen och hade gått vidare till sammanställande av 

resultat och analys. Totalt deltog sju personer i studien.  

Urvalet av respondenter kan beskrivas som ett målstyrt urval i det avseende att deltagarna har valts 

ut ”med vissa forskningsmål i åtanke” (Bryman, 2008/2011, s. 392); i detta fall personer som kan 

berätta om sina erfarenheter av arbetet som barnkuratorer inom hälso- och sjukvården. Urvalet skulle 

även kunna beskrivas som ett bekvämlighetsurval i det avseende att kontakten med de 

barnsjukhuskuratorer som tillfrågades om deltagande i studien möjliggjordes genom den redan 

etablerade kontakten från min praktikperiod och därmed var ”tillgängligt på ett mer eller mindre 

tillfälligt sätt” (ibid.) 

Ingen avgränsning gjordes gällande respondenternas ålder, kön eller hur länge de hade arbetat som 

barnsjukhuskuratorer. Det finns två skäl till detta. Det första skälet är sekretessen; för att 

respondenterna ska kunna vara anonyma kan dessa faktorer inte nämnas på grund av att det skulle 

kunna röja deras identitet. Det andra skälet är att det inte är relevant huruvida exempelvis en 20-årig 

respondent svarar annorlunda på en fråga än en 40-årig respondent och vad orsakerna till detta kan 

vara; det relevanta är att dessa individer har samma yrke. 

Det gjordes ett medvetet val att inte tillfråga någon av mina tidigare praktikhandledare om de ville 

delta. Detta dels på grund av att jag upplever att vi lärde känna varandra på ett mer personligt plan, 

dels på grund av den maktobalans som kan uppstå mellan student-handledare, och att någon eller båda 

av dessa aspekter eventuellt skulle kunna påverka studiens reliabilitet. 

Under min praktik träffade jag två av de personer som ställde upp som respondenter i denna studie. 

Vi har dock inte arbetet ihop och de har inte haft något inflytande över min utbildning eller mina 

studieresultat. Med anledning av detta anser jag att deras deltagande inte bör påverka studiens 

reliabilitet.  

 

4.2.2 Intervjuguiden och informationsmailet till potentiella respondenter 

Till grund för datainsamlingen låg, som nämnt i föregående avsnitt, en intervjuguide. Avsikten var att 

utforma denna på ett sätt som skulle få respondenterna att a) berätta om hur de upplevde sin 
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psykosociala arbetsmiljö, b) identifiera stressorer i arbetsmiljön och c) identifiera hälsobefrämjande 

faktorer i arbetsmiljön. 

Intervjufrågorna delades in i tre kategorier: Vad innebär arbetet? Hur påverkas du av arbetet? samt 

Att hantera/bearbeta upplevelser av arbetet. Eftersom att intervjuerna var semistrukturerade så 

ställdes frågorna inte alltid i denna ordning dock ställdes samtliga frågor till samtliga deltagare. 

Ett tidigare delsyfte med studien var att utöver respondenternas upplevelser av arbetsmiljön även 

undersöka vilka copingstrategier de använde sig av. I det informationsmail som skickades ut till 

potentiella respondenter står därför detta angivet som en aspekt som skulle komma att vara i fokus i 

studien. Detta delsyfte beslutade jag mig dock för att bortse från i ett tidigt stadie av 

empiriinsamlingen. Intervjuguiden har dock inte redigerats under empiriinsamlingsprocessen eftersom 

att jag ansåg att den kunde användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar utan att lägga 

till eller ta bort någon fråga. 

 

4.2.3 Empiriinsamling 

Empiriinsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Dessa genomfördes på 

respondenternas respektive arbetsplatser mellan den 27 mars 2017 och den 12 april 2017. 

Intervjuernas längd varierade från 21 minuter till en timme och 44 minuter. Intervjuerna spelades in 

med en mobiltelefon. Efter varje genomförd intervju fördes inspelningen över till en lösenordsäkrad 

dator och raderades från mobiltelefonen.  

 Innan ljudinspelningen startades informerades respondenten om samtycke och anonymitet (se 

avsnitt 4.4). Respondenten gavs även möjlighet att få läsa intervjuguiden (se Bilaga 2) och att ställa 

eventuella frågor till mig innan intervjun påbörjades. Två av respondenterna ville själva läsa 

intervjuguiden, tre bad mig att i grova drag gå igenom upplägget och två ville inte ha någon 

information om upplägget eller vilka frågor som skulle ställas.  

 Som en avslutande del av varje intervju, då jag ansåg att jag hade fått tillräckligt utförliga svar, 

frågade jag respondenten om hen ville tillägga något. Efter eventuella tillägg stoppades inspelningen. 

Slutligen informerades respondenten att hen var välkommen att kontakta mig med frågor, tillägg eller 

ändringar, samt att den slutliga versionen av uppsatsen kommer att skickas enskilt via mail till 

samtliga deltagare. 

 

4.2.4 Empiriskt material 

Det empiriska materialet består av ljudinspelningar från de sju intervjuerna samt transkriberingar av 

dessa.  

 

4.2.5  Kodning och analys 

Det empiriska materialet kodades utifrån Brymans (2008/2011) rekommenderade tillvägagångssätt vid 

kvalitativ dataanalys. Först delades respondenternas svar in i två större, övergripande kategorier: 
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identifierade stressorer och identifierade hälsobefrämjande faktorer. Sedan skapades underkategorier 

enligt de teman som kunde utläsas.  

De hälsobefrämjande faktorerna delades in i tre kategorier varav de två första fick två 

underkategorier vardera: 1) Att uppleva arbetet som meningsfullt, med underkategorierna a) Att 

uppfylla sitt ansvar som barnsjukhuskurator och b) Att känna sig uppskattad, 2) Gott samarbete med 

kollegor med underkategorierna a) Kollegialt stöd och b) Välfungerande tvärprofessionellt teamarbete 

samt 3) Möjlighet till personlig professionell utveckling. Stressorerna delades in i tre kategorier: 1) 

Känsla av otillräcklighet, 2) Organisatoriska och strukturella problem samt 3) När tvärprofessionellt 

teamarbete är svårt. 

Det kodade empiriska materialet tolkades sedan genom en tematisk analys (ibid.). I analysen 

relateras resultatet till den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som redogörs för i 

avsnitt 2 och avsnitt 3. 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Många kvalitativa forskare ifrågasätter användandet av begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativ 

forskning och anser att begreppen inte kan användas på samma sätt som i kvantitativ forskning 

(Bryman, 2008/2011, s. 351). Jag utgår från LeCompte och Goetz definition av begreppen extern 

reliabilitet, intern validitet och extern validitet som presenteras i Samhällsvetenskapliga metoder 

(Bryman, 2008/2011). 

Extern reliabilitet ”står för den utsträckning i vilken en undersökning kan upprepas” (ibid., s. 352). 

Bryman poängterar att detta kriterium ofta är svårt att leva upp till inom kvalitativ forskning eftersom 

att ”det är omöjligt att ”frysa” en social miljö och de sociala betingelser som gäller vid en inledande 

studie” (ibid.). Detta är även fallet i denna studie. För att öka den externa reliabiliteten har jag försökt 

att beskriva så utförligt som möjligt hur empiriinsamlingen respektive analysen av resultaten har gått 

till. I Bilaga 2 finns intervjuguiden som använts för samtliga intervjuer bifogad. Således finns det goda 

förutsättningarna för att någon annan (eller jag själv) skulle kunna återupprepa studien. Jag har även 

försökt att ge en tydlig beskrivning av respondentgruppen och deras arbetsmiljö. 

Intern validitet innebär att ”det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéer som denna utvecklar” (ibid.). Bryman konstaterar att denna 

aspekt ofta kan vara en styrka i kvalitativa undersökningar eftersom ”den långvariga närvaron i och 

delaktigheten i en social grupp gör det möjligt för forskaren att säkerställa en hög grad av 

överensstämmelse mellan begrepp och observationer” (ibid.). Detta kan anses vara en styrka även i 

denna studie. En liten respondentgrupp gör det möjligt att bearbeta det empiriska materialet grundligt, 

och innebär att tid och utrymme finns att analysera resultaten enligt det teoretiska ramverket och den 

tidigare forskningen. 

Extern validitet kan användas synonymt med studiens generaliserbarhet; hur ”resultaten kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer” (ibid.). LeCompte och Goetz poängterar att den 
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externa validiteten kan vara svår att säkerställa i kvalitativa studier eftersom att de ofta har ett 

begränsat urval (ibid.). Detta är fallet även i min studie.  Med sju respondenter från två sjukhus måste 

den externa validiteten anses vara låg. Slutsatserna från denna studie kan således inte anses vara 

generaliserbara utanför de personalgrupper och arbetsplatser som omfattas av studien. Jag anser dock 

att det empiriska material som de sju intervjuerna resulterat i är tillräckligt omfattande för att resultatet 

ska kunna betraktas som generaliserbart för gruppen barnkuratorer på respektive sjukhus. 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

I föreliggande studie har jag utgått från Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2017) i mina 

forskningsetiska överväganden. I skriften står att ”Idealet är alltid att den som forskningen gäller ska 

vara informerad om att han eller hon är föremål för forskning och i normalfallet också skriftligen ha 

samtyckt. Om forskningen innebär att personuppgifter kommer att behandlas gäller 

personuppgiftslagen” (ibid., s. 26).  

Samtliga respondenter har delgetts information om vad deltagandet innebär, dels i ett 

informationsmail som skickades ut med förfrågan om deltagande, dels muntligen före varje intervju. 

Respondenterna informerades om att deltagandet var helt frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun, välja att inte svara på frågor eller återkalla sitt samtycke.  

 Vetenskapsrådet framhåller även vikten av att avidentifiera eller anonymisera deltagare i 

forskningsstudier. Detta innebär att det inte ska vara möjligt att utläsa någon koppling mellan 

exempelvis ett citat från en intervju och en viss individ (2017).  

I föreliggande studie har samtliga respondenter avidentifierats. Deras namn har inte skrivits ut i 

transkriberingar och det pronomen som används i alla omnämningar av personerna är hen oavsett 

vilket pronomen personen själv använder. Eventuella omnämnanden av andra personer har 

avidentifierats på samma sätt. 

En annan viktig etisk aspekt som Vetenskapsrådet tar upp är konfidentialitet, vilket beskrivs som 

”en mer allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter man fått i förtroende och innebär skydd mot att 

obehöriga får del av uppgifterna” (ibid., s. 40). Ingen förutom jag har tillgång till inspelningarna av 

intervjuerna. Det avidentifierade, transkriberade materialet kommer endast att vara tillgängligt för 

handledare och examinator. Inga intervjuuppgifter kommer att delas i något annat sammanhang än 

inom ramen för individuell uppsatshandledning och examination av uppsatsen.  

Utöver ovan nämnda principer rekommenderar Vetenskapsrådet (2017) att forskaren ger 

uppgiftslämnare tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt i undersökningen, och att forskaren bör 

fråga deltagare om de vill tal del av resultatet. I samråd med min handledare har jag kommit fram till 

att ingen särskilt känslig information har framkommit i presentationen av resultatet och därför har jag 

inte kontaktat någon respondent efter genomförd intervju för att låta hen ta del av något material. Den 

slutliga versionen av uppsatsen kommer att mailas individuellt till samtliga respondenter, vilket de 

informerades om i samband med intervjun.  
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5 Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultaten av intervjuerna med barnsjukhuskuratorerna. Avsnittet är indelat i 

två delar: identifierade hälsobefrämjande faktorer och identifierade stressorer. Tolkningen och 

kategoriseringen av respondenternas svar har gjorts utifrån de definitioner av de båda begreppen som 

presenteras i avsnitt 3 Teoretiska utgångspunkter.  

 

5.1 Resultat av identifierade hälsobefrämjande faktorer  

Samtliga respondenter kunde ge en tydlig bild av vad deras arbete innebär vad gäller arbetsuppgifter 

och deras uppfattning av kuratorsuppdraget. Alla svarade jakande på frågan om man kan tala om 

typiska arbetsdagar och framhöll att de vet ungefär vad de kan förvänta sig när de möter patienter eller 

annan vårdpersonal. Exempelvis beskrev Respondent 4 att ”det kan gälla olika saker som kris- och 

stödsamtal, kanske någon form av navigering i sociala försäkringssystemet; lite basspindel i nätet” 

(intervju, 31 mars 2017).  

Om samtal berättar Respondent 1 att  

 

det brukar vara akut kris, eller bearbetande samtal där föräldrar ofta känner ganska mycket skuld. Så det 

blir skuldavlastande samtal. … det brukar ha sin gång helt enkelt om vad vi brukar prata om. Det är 

ganska likartat där men det handlar om att ge föräldrarna stöd i den akuta krisen och även i den 

bearbetande krisen.  

(intervju, 27 mars 2017)  

 

Respondent 3 konstaterade, efter att ha berättat om sin syn på yrkesrollen och arbetsuppgifterna att 

”jag känner mig ganska trygg i att jag vet vad jag har för uppdrag” (intervju, 29 mars 2017).  

I samtliga intervjuer framhöll barnkuratorerna vikten av att kunna informera patienter och annan 

vårdpersonal om samhällets resurser och att i vissa fall kunna förmedla kontakt till dessa eller att själv 

ta kontakt om personen som är i behov av hjälp inte själv förmår att göra det. Det kan exempelvis vara 

att ringa Försäkringskassan (Respondent 7) eller att kontakta barnets skola (Respondent 6). En 

barnsjukhuskurator beskrev det som att hen ser det som en del av kuratorsuppdraget ”att vara den 

yrkesgrupp som har koll på och kunskap om vad man kan förvänta sig för hjälp och insatser, både på 

sjukhuset och när man kommer hem” (Respondent 5). 

Samtliga respondenter framhöll handledning som en viktig hälsobefrämjande faktorer i den 

psykosociala arbetsmiljön. Om handledningens betydelse berättade Respondent 4 att  

 

det är utmanande att berätta om det som har varit svårt men … det är utvecklande … och det är därför 

jag tycker om handledning. Det är i förhållande till att jag känner mig trygg med den gruppen och den 

gruppen ger mig något tillbaka och handledaren också. Utveckla sig själv … Jag tycker att jag är 

skyldig mina patienter det. 
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(intervju, 31 mars 2017)  

 

Respondent 2 sa att  

 

Handledning tycker jag är jätteviktigt. … Ett forum som vi har nu varannan vecka där handledaren 

pratar väldigt mycket kring det här; vad bär jag med mig, vad har fastnat, vad är det som har satt sig i 

alla de här mötena? 

(intervju, 27 mars 2017) 

 

En respondent berättade att hen har positiva erfarenheter av handledning men att de nyligen fattat ett 

beslut i det tvärprofessionella teamet att ta en paus med handledningen eftersom de upplever att det 

kollegiala stödet är tillräckligt och att de därför inte är i behov av handledning för närvarande 

(Respondent 6, intervju, 10 april). 

I samtliga intervjuer framgick att respondenterna anser att de har en god kontakt med sina 

kuratorskollegor; de upplever att de alltid kan vända sig till någon i gruppen med frågor eller när de 

önskar ventilera något som hänt i arbetet. De beskrev att detta kan fungera avlastande och 

problemlösande. Respondent 1 berättade att  

 

det sker nästan dagligen, att man frågar om någonting större eller mindre. Det kan ju vara … Hur skulle 

du gjort i en sådan här situation eller vet du vart man vänder sig till … praktiska saker. Så att det ger 

väldigt, väldigt mycket, tycker jag. Att kunna ha tillgång till sina kollegor. 

(intervju, 27 mars 2017) 

 

Flera av respondenterna uppgav att de kände samma stöd och trygghet i de tvärprofessionella teamen 

som i kuratorsgruppen. Respondent 3 beskrev att ”är det något så har man alltid kollegorna i teamet 

och det är verkligen en enorm, enorm resurs. … Jätteskönt att kunna bolla sådant man inte kan svara 

på” (intervju, 29 mars 2017). Om stödet från kuratorskollegorna berättade Respondent 5 att  

 

Jag tror att vi är ganska duktiga här på att se varandra och har du en dålig dag idag så är det inte riktat 

mot mig eller då är inte du besvärlig eller dålig eller oerfaren utan en annan dag så är det jag. Att man 

är ödmjuk för det och som sagt hjälper varandra att sätta gränser och värna om sin hälsa. … Ingen är 

betjänt av att man är här och gör våld på sig själv. Den kulturen hoppas jag att vi kan behålla inom 

gruppen här. 

(intervju, 7 april 2017) 

 

Alla respondenter förutom en berättade att de känner sig inkluderade i de tvärprofessionella teamen på 

sina respektive avdelningar och att samarbetet med personal från andra professioner fungerar bra. 

Respondent 3 gav ett konkret exempel på hur teamarbetet bidrar hens egen känsla av hanterbarhet:  
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Vi kan stötta varandra, om jag säger nej till en sak och jag vet att de kommer att ringa kollegan så vet 

jag att de kommer säga samma sak. Det är en trygghet tycker jag som vi har här. … Även om vi är olika 

yrkeskategorier så är vi inte ensamma. Det är aldrig att det där får stå för kuratorn utan det är såhär 

tänker vi i teamet.  

(intervju, 29 mars 2017)   

 

I samtliga intervjuer hade respondenterna mycket att berätta om vad de ansåg kändes givande och 

meningsfullt med deras arbete, dock förekom variationer i vad de framhöll som särskilt meningsfullt. 

På frågan om de kände att de blev uppskattade för det arbete de utför svarade alla positivt, och alla 

uppgav att de kände uppskattning från patienterna och deras familjer, samt från kollegor i de 

tvärprofessionella teamen.  

 Fem av respondenterna framhöll att det känns särskilt givande för dem att få verka stöttande och 

avlastande för patienterna och deras familjer. Respondent 1 beskrev detta som att  

 

bara vetskapen om att man har gjort någonting viktigt, meningsfullt, avlastande, kanske glädjande. Det 

här stödjande … i slutet av dagen så … känns det ganska bra att ändå kunna gå hem och veta att … jag 

har gjort allt jag kan och det gick bra. 

(intervju, 27 mars 2017) 

 

Tre av deltagarna framhöll den personliga utvecklingen som en meningsfull faktor. Respondent 4 

berättade om hur det känns givande att få ha samtal med lite äldre barn och deras föräldrar, ”de här 

samtalen är jätteintressanta, jag utvecklas med dem” (intervju, 31 mars 2017). Respondent 2 berättade 

att ”när man får vara med i de här olika resorna när man har också lite längre kontakter så är det ju 

otroligt berikande alltså det gör ju att jag växer … med mina medmänniskor” (intervju, 28 mars 2017). 

Fyra deltagare ansåg att det tvärprofessionella teamarbetet är särskilt intressant och givande. 

Respondent 3 sa ”att få jobba i det här tvärprofessionella teamet, det är jättespännande, jättekul och 

lärorikt att få ta del av de andras kompetens, det är riktigt roligt” (intervju, 29 mars 2017). Respondent 

5 beskrev att  

 

en av de roligaste sakerna med jobbet förutom att möta människor är samarbetet med andra 

professioner. För effekten av när två-tre människor respekterar varandra och drar åt samma håll, den är 

mycket mer än 1+1+1=3 … Man jobbar problemfokuserat, man är inte särskilt fyrkantig eller rigid i 

sina arbetsformer utan det handlar om att lösa problem. 

(intervju, 7 april 2017). 
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I intervjuerna framkom att två av respondenterna arbetar på avdelningar där dödsfall bland patienterna 

är mer vanligt förekommande än för de övriga deltagarna i studien. En av dem framhöll att detta 

innebar meningsfullhet för hen:  

 

Det är både sorgligt och på något sätt viktigt och meningsfullt. För det är ju inte bara tillfrisknande på 

ett sjukhus, det handlar ju också om liv och död och att döden är på något sätt ett naturligt inslag även 

om det är tufft och svårt. Så det är inte bara tillfrisknande som familjer och barn är med om utan det är 

också de här svåra, tunga beskeden … Vem gör vad när det svåraste händer? … Vad är min uppgift, 

vad är någon annans uppgift? Vad blir bäst för familjen? Att det också blir … meningsfullt.  

(Respondent 6, intervju, 10 april 2017) 

 

5.2 Resultat av identifierade stressorer  

I samtliga intervjuer kunde respondenterna ge ett eller flera exempel på stressorer på arbetsplatsen. 

Fyra av respondenterna beskrev att olika aspekter av det psykosociala arbetet kunde vara svårt att 

hantera, särskilt möten med föräldrar i affekt. Respondent 3 berättar om hur det kan vara svårt att 

bemöta föräldrar som fokuserar på rätten till olika typer av insatser eller ekonomiskt stöd istället för 

barnets behov:  

 

Det blir ett felfokus från vad deras barn behöver till vad de har rätt till. … Det kan vara väldigt tufft att 

prata med föräldrar som är inställda på att de ska ha saker på grund av att deras barn har en diagnos … 

Om en förälder kommer och ber om intyg är vi i princip skyldiga att ge det även om vi inte håller med 

om bedömningen … Så det är svårt att säga nej på det sättet. … det blir samtal som ja, det är svårt att 

bemöta, det är väldigt svårt att bemöta. 

(intervju, 29 mars 2017) 

 

En annan aspekt av det svåra med psykosocialt arbete som togs upp i flera intervjuer är att det kan vara 

svårt att vara i krissituationer; att härbärgera anhörigas sorg eller ilska, eller att hantera den egna oron 

som kan uppstå kring vissa patienter eller anhöriga. En respondent tog även upp att det kan vara svårt 

att bemöta annan vårdpersonals känslor och reaktioner och att det blir en aspekt att ta hänsyn till 

utöver patienten och de anhörigas (Respondent 5, intervju, 7 april 2017). 

Två av barnkuratorerna berättade att de upplevde en känsla av otillräcklighet som en svårhanterlig 

del av arbetet. Respondent 1 berättar att denna känsla av otillräcklighet framförallt uppstår i mötet med 

föräldrar som hen inte kan hjälpa;  

 

där kan det kännas som att, man gör ingen nytta. Det finns ingenting jag kan säga eller göra för att få 

den här familjen att må bättre. För det ligger inte i mina händer. Det enda de vill och önskar är ju att 

deras barn ska bli bättre. Och då är det en utmaning att känna att det finns liksom ingenting man kan 

göra. 
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(intervju, 27 mars 2017) 

 

Tre av de intervjuade tog upp stressorer som uppstår till följd av organisatoriska eller strukturella 

problem. Respondent 4 berättade att 

 

Det jag upplever nu i omorganisationen det är väldigt många nya chefer och det är mycket 

sjukskrivningar … det är mycket släcka-bränder-hanteringar. Jag kan absolut förstå det under vissa 

perioder och visa hänsyn till det men i längden är det väldigt utmattande … Det blir ett direktiv och vi 

ska flytta hit och nej vi ska inte flytta dit. … där finns det inget utrymme för kuratorer och det finns 

inga samtalsrum. Och man går till olika instanser och framför sin kritik och det händer ingenting … om 

jag inte får något tillbaka då känns det som att man skickar något ut i rymden. Det känns som att min 

åsikt spelar ingen roll eller det jag framför. Det är frustrerande och det är oklart vart man ska vända sig 

och vad man får för svar. 

(intervju, 31 mars 2017) 

 

Även Respondent 5 tog upp sjukskrivningar bland kuratorer såväl som annan vårdpersonal som ett 

problem:  

 

det tycker jag är jättetråkigt för det försvinner mycket duktig och kompetent personal. … Att hade man 

hanterat det där på ett annat sätt från arbetsgivaren så är det naturligtvis inte säkert att det hindrar att en 

del inte slutar. Men man skulle kunna skapa förutsättningar för att vara mer varsam om den personal 

man har. 

(intervju, 7 april 2017) 

 

En annan stressor som flera kuratorer tog upp är att arbetsbelastningen är mycket hög vissa dagar med 

tätt planerade möten med familjer och oplanerade akutremisser som behöver hanteras;  

 

när det väl är igång då kan det vara väldigt, väldigt stressigt, så pass att man känner att man hinner inte 

springa emellan de olika samtalen och sen måste man ju också journalföra. Och det finns ju en viss risk 

att - jag tänker på det här med rättssäkerhet - att har man flera samtal efter varandra och inte antecknar 

någonting, det finns ju en viss risk att man blandar ihop vissa saker. Och det är ju inte bra. 

(Respondent 1, intervju, 27 mars 2017) 

 

Respondent 5 menade att det är lätt hänt att som kurator ta på sig alltför stor arbetsbörda och att en stor 

utmaning är  

 

gränsdragningen både för egen del och gentemot annan vårdpersonal. Vad är det vi ska göra, för vems 

skull men också vad vi inte ska göra så att det blir tydligt. Där tror jag att vi är för konturlösa 

fortfarande gentemot avdelningen, att kuratorn gör väl lite vad som helst. Alltså det som blir över tar 
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kuratorn. Det här verkar jobbigt, vi ringer kuratorn. Det blir lite containervariant så. … Där vi liksom 

tänker, hur tänkte ni nu?  

(intervju, 7 april 2017)  

 

En tolkning av en del av det ovanstående citatet är att Respondent 5 anser att kuratorerna behöver bli 

tydligare gentemot annan vårdpersonal om vad som faktiskt ingår i kuratorsuppdraget. Denna 

osäkerhet hos annan vårdpersonal kring vad som faktiskt ingår i kuratorns arbetsuppgifter 

uppmärksammades av flera respondenter. Respondent 2 beskrev att hen ofta kan få frågor från läkare 

om att skriva intyg som läkaren själv måste skriva, och att hen då måste förklara att uppgiften inte 

ingår i kuratorns uppdrag (intervju, 28 mars 2017). 

Respondent 7 berättade att hen upplever det som särskilt svårt när vårdpersonal från andra 

professioner, exempelvis läkare, ber om saker som inte är möjliga att ordna. Hen uttryckte att  

 

Jag mår väldigt dåligt av att en läkare kan säga till mig att vi har en familj här från Stad X som har 

kommit hit med sitt jättesjuka barn. Kan du hitta en lägenhet för dem gärna här i Stockholm? Det tycker 

jag är väldigt, väldigt jobbigt att det förväntas att jag som sjukhuskurator ska ha lägenheter i mina 

fickor eller när det är ett väldigt, väldigt allvarligt svårt Xsjukt barn så kan en läkare säga: kan du hitta 

en förskoleplats för det här barnet som kan vara anpassad? Sådana frågor som är fullständigt befängda 

men samtidigt mänskliga frågor. För det är klart att jag hade hemskt gärna velat att sjukhuskuratorer 

hade ett 10-tal lägenheter som vi kunde använda oss av och ett antal förskoleplatser. 

(intervju, 12 april 2017) 

 

Som tidigare nämnt i avsnitt 5.2 uppgav alla respondenter utom en att de hade positiva erfarenheter av 

det tvärprofessionella teamarbetet. Respondent 2s svar på de frågor som berörde tvärprofessionellt 

teamarbete skilde sig dock markant från övriga respondenters. Hen beskrev sin situation på 

avdelningen på följande sätt: 

 

Där hade jag nog en bild av innan jag började jobbet här att man var mer uppe på avdelningarna och 

liksom ingick i deras team. Där är det ju mer att mitt team är mina kuratorskollegor som är där fastän de 

inte är på samma avdelning. Och där tycker jag att jag har haft lite svårt … att ha en tillhörighet uppe på 

avdelningen. … Läkarna går på sina … olika skift och jourer så att om jag samarbetar med någon 

läkare exempelvis under en eller två dagar så … kommer jag tillbaks på måndagen då är inte han eller 

hon kvar utan då är det en ny. Och det är nog annorlunda mot hur jag hade trott att det varit. Jag trodde 

att det skulle vara mer liksom ett team som jobbade kring patienterna. Och det kan jag väl ha tankar på 

hur det blir i förlängningen också här kring mitt uppdrag. Alltså det blir … lite ensamt i det. Jag trodde 

man kunde teama mer med läkare eller sjuksköterskor eller undersköterskor. Men de sköter verkligen 

sitt och jag som kurator tror jag, jag hamnar i att göra mitt. 

(intervju, 28 mars 2017) 
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Detta svar visar på att Respondent 2 inte känner sig inkluderad i det tvärprofessionella teamet och 

antyder en upplevelse om kuratorsjobbet som en ensamprofession, vilket står i kontrast till de andra 

barnsjukhuskuratorernas beskrivningar. 
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6 Analys av identifierade hälsobefrämjande faktorer 

Av resultatet av de identifierade hälsobefrämjande faktorerna har gjorts en tolkning vilken visar att 

respondenterna lyfte fram tre huvudsakliga teman, varav två av dessa har två underkategorier vardera. 

I detta avsnitt analyseras dessa teman utifrån den tidigare forskning som presenterades i avsnitt 2 och 

teorier som presenterades i avsnitt 3. 

 

6.1 Att uppleva arbetet som meningsfullt 

Det första huvudtemat som framträder av intervjuerna är att uppleva det arbete man utför som viktigt 

och meningsfullt. Meningsfullhet beskrivs som motivationskomponenten i KASAM-begreppet. 

Antonovsky menade att den syftar till ”i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig 

innebörd” (1987/2005, s. 46). Det handlar om att vara delaktig i såväl livsavgörande beslut som i 

vardagssammanhang och om att kunna göra känslomässiga investeringar och vara engagerad inom 

olika områden i tillvaron (ibid., s. 45-46).  

 

6.1.1 Att uppfylla sitt ansvar som barnsjukhuskurator  

Samtliga respondenter kunde redogöra för hur en typisk arbetsdag kan se ut. De kunde även tydligt 

beskriva vad kuratorsarbetet innebär; vilka arbetsuppgifter de har och hur ansvarsfördelningen ser ut 

gentemot andra yrkesgrupper. Jag betraktar detta - att ha en tydlig bild av vad arbetet innebär - som en 

hälsobefrämjande faktor som kan relateras till meningsfullt i sig. Att dessutom känna att man lever 

upp till den bilden kan bidra ytterligare till känslan av meningsfullhet. 

I Ejlertsson et als (2014) studie framhålls att känna att man uppfyller sitt ansvar på jobbet som en 

av de främsta salutogena arbetsfaktorerna bland vårdpersonalen. Detta är även fallet i min studie. Flera 

av respondenterna tog upp att de ansåg att det var särskilt givande att få verka stöttande för patienter 

och deras anhöriga. Detta kan betraktas som en meningsskapande faktor kopplad till att känna att man 

uppfyller sitt ansvar på jobbet, eftersom att det hör till sjukhuskuratorsuppdraget att vara ett 

psykosocialt och praktiskt stöd för patienter och deras anhöriga (Akademikerförbundet SSR, 2015). 

Detta område kan även relateras till vissa aspekter av kompetensbegreppet så som Illeris (2012) 

beskriver det. En persons kunskaper, färdigheter och attityder spelar in (2012, s. 40), och förmåga att 

ha en strukturell förståelse och överblick (ibid., s. 43-44) är av betydelse för hens kompetens inom ett 

visst område.  

Som Illeris (2012) skriver är kompetensbegreppet komplext och omfattar fler egenskaper än ovan 

nämnda. Jag betraktar dock sagda egenskaper som aspekter vilka kan bidra till en persons känsla av att 

vara kompetent, vilket kan stärka känslan av meningsfullhet. 

 

6.1.2 Att känna sig uppskattad  

Av intervjuerna framgick att respondenterna känner sig uppskattade för det arbete som de utför av 

patienter och deras anhöriga såväl som av sina kollegor. Känsla av uppskattning har inte framhållits 
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som en hälsobefrämjande faktor i någon av den tidigare forskning som jag hänvisar till. Det är dock 

möjligt att dra paralleller mellan känslan av uppskattning och resultatet av några av de tidigare 

studierna. 

 Collins (2015) skriver om självförtroende, vilket han definierar som individens – i sammanhanget 

socialarbetarens – tro på sin egen förmåga att kunna genomföra uppgifter. Jag anser att känslan av 

uppskattning kan relateras till självförtroende i det avseende att uppskattning från omgivningen kan 

betraktas som en bekräftelse på att man faktiskt har gjort ett bra jobb, vilket kan bidra till att ens 

självförtroende ökar.  

Norberg skriver att en vanlig bakomliggande orsak till samvetsstress bland vårdpersonal är att de 

upplever att de inte kan leva upp till omgivningens förväntningar kring ens arbetsinsatser (u.å.). Att 

kollegor, patienter eller anhöriga uttrycker uppskattning för kuratorernas arbete kan betraktas som 

något som skulle kunna motverka eventuell samvetsstress. 

Den uppskattning som patienter eller deras anhöriga kan uttrycka är ingenting som går att styra 

över från varken arbetsgruppens eller ledningens sida. Däremot kan uppskattning från kollegor 

betraktas som en aspekt av gott kollegialt stöd och ett uttryck för en positiv attityd i kuratorsgruppen 

eller teamet. 

 

6.2 Gott samarbete med kollegor 

Det andra huvudtemat är gott samarbete med kollegor. Detta innefattar upplevelsen av stöd från 

kuratorskollegor såväl som kollegor från andra professioner, och välfungerande teamarbete i de 

tvärprofessionella teamen. 

 

6.2.1 Kollegialt stöd 

Ett gott kollegialt stöd kan betraktas som vad Antonovsky kallar en resurs i omgivningen (1987/2005, 

s. 45) vilket är viktig för känslan av hanterbarhet. Samtliga respondenter berättade att de känner att de 

har möjligheten att ventilera händelser i arbetet med sina kuratorskollegor, vilket beskrevs som 

stöttande och avlastande. Detta utbyte kollegor emellan kan beskrivas som gott kollegialt stöd. 

I Ohlson och Arvidsson studie listas Att känna stöd som en viktig faktor som ”visar att det 

emotionella stödet är viktigt för att befrämja psykisk hälsa” (2005, s. 34) och att ”emotionellt socialt 

stöd … kan fungera som en buffert mellan påfrestande arbetssituationer och skadliga hälsoeffekter” 

(ibid.). Jag delar Ohlsson och Arvidssons uppfattning att stöd från omgivningen fyller en viktig 

funktion både genom att ha positiv inverkan på individens psykiska hälsa och att motverka negativa 

effekter på individens hälsa. 

Ejlertsson et al framhåller att bli sedd och hörd av arbetskamrater som en viktig faktor relaterad till 

upplevelsen av feedback i arbetet (2014, s. 46), vilket kan tolkas som en aspekt av gott kollegialt stöd. 

I denna studie uppgav dock den paramedicinska personalen låga värden jämfört med respondenter från 

andra professioner (2014), vilket inte är fallet för barnsjukhuskuratorerna i min studie.  
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Det sätt på vilket respondenterna berättar att de ventilerar och reflekterar kring svåra situationer 

som de mött i arbetet tillsammans med sina kollegor kan tolkas som synonymt med det som Norberg 

kallar att samveta: att tala med andra som har liknande erfarenheter för att minska sin samvetsstress 

och hantera det som är påfrestande med det psykosociala arbetet (Norberg, u.å.).  

 

6.2.2 Välfungerande tvärprofessionellt teamarbete 

Alla respondenter förutom en uppgav att det tvärprofessionella teamarbetet överlag fungerade bra. 

Flera av kuratorerna beskrev att det var berikande för den egna professionella utvecklingen att få ta del 

av kompetens från andra professioner. Detta tema berörs även i Blomqvists (2004) studie, i vilken det 

kategoriseras som professionsbaserade olikheter. Enligt Blomqvist kan dessa olikheter betraktas som 

något som ”på ett positivt sätt kan påverka arbetet i det att man kan få en mångsidig belysning av 

patienternas problematik. Detta kan i sin tur leda till en mer allsidigt utformad behandling, men också 

till en berikande arbetssituation för teammedlemmarna” (2004, s. 8-9). 

Citatet från Respondent 3 visar på att kuratorn upplever att det tvärprofessionella teamet kan stå 

enat i beslut gentemot patienter och deras anhöriga; ”Det är aldrig att det där får stå för kuratorn utan 

det är såhär tänker vi i teamet” (intervju, 29 mars 2017). Vikten av en positiv attityd till samarbete tas 

upp i flera tidigare studier. Exempelvis framhåller Ambrose Miller och Aschcrofts (2016) att det är 

viktigt att ha en kultur inom organisationen i vilken samarbete uppmuntras för att teamarbetet ska vara 

framgångsrikt. 

Flera av de respondenter som tog upp teamarbetet som en positiv aspekt av den psykosociala 

arbetsmiljön uttryckte även att de kände sig införstådda med vilken roll de har i teamet; vad som är 

deras arbetsuppgifter och hur de ska förhålla sig till kollegor från andra professioner. Tydliga 

rollfördelningar tas upp av flera forskare som en viktig aspekt av välfungerande teamarbete, bland 

annat Wheelan (2016) som anser att det är en förutsättning för att ett team ska vara högpresterande.  

 

6.3 Möjlighet till personlig professionell utveckling 

Samtliga respondenter berättade att de känner att de har möjlighet till personlig professionell 

utveckling i sitt arbete. Med personlig professionell utveckling avses möjligheten att utveckla sin 

yrkeskompetens och att känna sig stärkt i sin yrkesroll. Ett viktigt forum för personlig professionell 

utveckling är handledning, vilket respondenterna beskrev som ett sammanhang i vilket de kan bearbeta 

händelser i arbetet och ta del av sina kollegors kompetens.  

Handledningens hälsobefrämjande effekter framhålls av flera forskare i tidigare studier. I Ohlsson 

och Arvidssons (2005) studie om sjuksköterskors upplevelser av en viss typ av handledning visade 

resultatet att den specifika handledningen kunde hjälpa sjuksköterskorna att hantera det emotionellt 

påfrestande arbetet och minska risken för den psykiska ohälsa som det kan orsaka. Även Kikuchi et al 

(2016) framhåller de positiva effekter som handledning kan ha på vårdpersonalens mående och 

argumenterar för att det kan stärka en persons KASAM. 
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Illeris skriver om ”vuxnas praktikrelaterade kompetensutveckling” (2012, s. 115) – vilket jag 

betraktas som synonymt med utveckling av yrkeskompetensen – och tar upp att en viktig del av detta 

är möjlighet till tid och plats för reflektion. Resultatet av intervjuerna med barnsjukhuskuratorerna 

visar på att de upplever att det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling på arbetsplatsen. 

Resultaten visar på att respondenterna identifierar tre huvudområden för kompetensutveckling i den 

psykosociala arbetsmiljön: kuratorsgruppen, det tvärprofessionella teamet samt handledningsgruppen. 
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7 Analys av identifierade stressorer 

Av resultatet av de identifierade stressorerna har gjorts en tolkning vilken visar att respondenterna 

lyfte fram tre huvudsakliga teman. I detta avsnitt analyseras dessa teman utifrån den tidigare forskning 

som sammanfattas i avsnitt 2 och de teorier som sammanfattas i avsnitt 3. 

 

7.1 Känsla av otillräcklighet 

Av resultatet framgår att en svårhanterlig aspekt av det psykosociala arbetet är att känna sig maktlös 

eller otillräcklig i olika situationer. Denna känsla kan exempelvis uppstå då det inte finns någonting 

konkret som kuratorn kan göra för att underlätta en svår situation för en patient och hens anhöriga, 

eller i möten med föräldrar i affekt. 

I Nordang et als (2010) studie kom forskarna fram till att en bidragande faktor till utbrändhet bland 

vårdpersonalen var att arbetet med svårt sjuka patienter sannolikt gjorde dem särskilt känsliga för 

stress. Hur ett visst stimuli påverkar en person kan dock variera individer emellan, vilket Collins 

(2013) tar upp i sin studie. Collins hävdar, med hänvisning till Lazarus, att ”some thrive while others 

have difficulty in coping” (ibid., s. 70). Resultatet av min studie visar att arbetet med sjuka patienter 

kan upplevas som stressande för en barnsjukhuskurator (se citat från Respondent 1 i avsnitt 5.4) 

medan det kan betraktas som någonting meningsfullt för en annan (se citat från Respondent 6 i avsnitt 

5.3). 

Känsla av otillräcklighet är centralt för begreppet samvetsstress: känslan av otillräcklighet leder till 

dåligt samvete vilket leder till stress. Norbergs forskning har visat att det finns ett samband mellan 

denna typ av stress och utbrändhet hos läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden (u.å.). Som tidigare 

nämnt utgår jag från att även yrkesgruppen barnsjukhuskuratorer kan drabbas av samvetsstress 

eftersom att de delar psykosocial arbetsmiljö med de yrkesgrupper som Norberg studerat. 

 Ett sätt att motverka samvetsstress är att samveta; att reflektera över situationer och händelser som 

orsakar dåligt samvete tillsammans med andra personer som har kunskap och erfarenhet inom området 

(ibid.). Handledning och kollegialt stöd kan därför ses som viktiga hälsobefrämjande faktorer för att 

motverka samvetsstress i och med att de möjliggör kritisk reflektion av händelser tillsammans med 

kollegor. Ett annat viktigt sätt att motverka samvetsstress inom personalgruppen är god arbetsledning 

(ibid.). 

 

7.2 Organisatoriska och strukturella problem 

Den pågående omorganisationen inom Karolinska Universitetssjukhusets verksamheter togs upp som 

en stressor av flera barnsjukhuskuratorer. Att omorganiseringar i sig tycks orsaka stress bland 

personalen och i vissa fall leda till utbrändhet har konstaterats från flera håll i tidigare forskning och 

litteratur; bland annat i Nordang et als (2010) studie och i Handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008).  
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Respondenterna tog upp otydliga direktiv, sjukskrivningar, att inte känna sig lyssnad på av 

cheferna och oklar ansvarsfördelning som orsaker till ovisshet, frustration och stress. Det går att dra 

paralleller mellan respondenternas upplevelser och Ejlertsson et als (2014) studie i vilken resultatet 

visar att personal från hälsoprofessionerna upplevde att de fick mycket låg feedback i form av bland 

annat hur tillgänglig chefen är. Högre närvaro och tydligare direktiv från chefernas sida skulle kunna 

minska ovissheten i personalgruppen och den stress som den kan orsaka.  

 I Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn skriver Thylefors (2016) om förändringsarbete och 

chefers ansvar gällande att skapa en bra arbetsmiljö. Hon framhåller dock att chefer alltid är bundna av 

verksamhetens organisatoriska förutsättningar. I Visions (2016) rapport framhålls vikten av att chefer 

ges tid och resurser för att kunna skapa en bra arbetsmiljö för sina anställda, och att det arbetas 

förebyggande med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Konsekvenserna kan annars bli 

sjukskrivningar och uppsägningar till följd av stress. 

Av intervjuerna framkom att respondenterna har uppmärksammat att sjukskrivningarna bland 

barnsjukhuskuratorer ökat sedan omorganiseringarna startade. Sjukskrivningar kan innebära ökad 

arbetsbelastning för personalgruppen. Det finns dock ingen statistik över om sjukskrivningarna ökat 

till följd av omorganiseringen eller om detta innebär att arbetsbelastningen ökat för kuratorsgruppen. 

En av respondenterna berättade att hen upplevde att det är så hög arbetsbelastning vissa dagar att 

hen har svårt att hinna från en patient till en annan. Hen framhöll att en möjlig konsekvens av detta 

kan bli att det påverkar patientsäkerheten, exempelvis om kuratorn missar att journalföra eller 

journalför felaktigt.  En annan konsekvens av en hög arbetsbelastning är att kuratorn själv inte får 

möjlighet till återhämtning under arbetsdagen. Vikten av möjlighet till återhämtning poängteras i 

Ejlertsson et als (2014) studie, i vilken de paramedicinska professionerna svarade relativt lågt. 

 

7.3. När tvärprofessionellt teamarbete är svårt 

Som tidigare nämnt beskrev de flesta av respondenterna att de överlag trivdes med det 

tvärprofessionella teamarbetet och upplevde det som utvecklande och givande. Flera av dem tog dock 

upp vissa svårigheter som kan uppstå i samarbetet med kollegor från andra professioner. Respondent 5 

tog upp att hen upplevde att det kan vara är svårt med ”gränsdragningen både för egen del och 

gentemot annan vårdpersonal” (intervju, 7 april 2017) och att det är lätt att ta på sig för stor 

arbetsbörda. Respondent 5 menade att en möjlig orsak till att det är svårt att dra gränser gentemot 

annan vårdpersonal är att kuratorerna inte är tillräckligt tydliga med vad som ingår i 

kuratorsuppdraget. Även Respondent 2 och Respondent 7 berättade att de blivit tillfrågad att utföra 

uppgifter som inte ingår i kuratorsuppdraget.  

Orsaken till denna stressor skulle kunna vara otydliga roller i de tvärprofessionella teamen eller 

svårigheter i kommunikationen mellan personal från olika professioner. Båda dessa möjliga orsaker 

tas upp i Birkeland et als (2013), Ambrose-Miller och Aschcrofts (2016) och Blomqvists (2005) 

studier som faktorer som kan påverka teamarbetet.  
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I Birkelands (2013) studie föreslås tvärprofessionell coaching som en möjlig åtgärd för att förbättra 

teamarbetet. Ambrose-Miller och Aschcroft framhåller vikten av samlokalisering, det vill säga att 

personal från olika professioner arbetar i samma fysiska miljö; ”encounters facilitated by colocation 

can help demonstrate the social work role, which in turn assists in better utilization of social work 

services” (2016, s. 105).  

Blomqvists studie visar på att oklara roller och oklar rollfördelning inom det tvärprofessionella 

teamet kan orsaka irritation i personalgruppen, leda till att arbetsuppgifter antingen genomförs av flera 

personer samtidigt eller inte blir gjorda alls, samt ”leda till att man lutar sig mot stereotypa 

föreställningar om de olika professionerna i teamet” (2004, s. 12-13). Även Thylefors (2013) skriver 

om stereotypa föreställningar om olika yrkesgrupper och hur detta kan leda till missförstånd och 

konflikter. Wheelan (2016) tar upp vikten av att teamen utvecklar konflikthanteringsstrategier för att 

kunna hantera missförstånd och meningsskiljaktigheter på ett effektivt sätt. 

De flesta respondenter beskrev det tvärprofessionella teamarbetet som hälsobefrämjande. I kontrast 

till detta står Respondents 2s beskrivning: hen berättade att hen inte känner sig som en del av teamet, 

att hen upplever arbetet som ensamt och att hen ofta arbetar med olika personer på grund av att flera 

av teammedlemmarna arbetar i skift. Utifrån Respondent 2s beskrivning kan därför det 

tvärprofessionella teamarbetet tolkas som en faktor som kan leda till en lägre känsla av hanterbarhet 

när det fungerar mindre bra. En möjlig förklaring till att Respondent 2 inte upplever sig som 

inkluderad i teamet kan vara stereotypa föreställningar om att kuratorn kallas in vid behov och annars 

arbetar ensam.  
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8 Slutsatser  

Inledningsvis kan konstateras att studiens centrala frågeställningar har besvarats och att syftet har 

uppfyllts. I samtliga intervjuer gav respondenterna utförliga beskrivningar av sin psykosociala 

arbetsmiljö och kunde identifiera flera hälsobefrämjande faktorer och stressorer. 

 Av analysen av de hälsobefrämjande faktorerna framgår att respondenterna anser att de har gott 

kollegialt stöd och att de känner sig uppskattade för det arbete som de gör. Respondenternas 

berättelser tyder på ett positivt arbetsklimat i vilket kollegorna stöttar varandra i arbetet genom att 

möjliggöra reflektion och samvetande, och bekräftar varandras yrkeskompetens. Detta kan bidra till att 

stärka känslan av meningsfullhet och känslan av hanterbarhet. 

 En annan aspekt av det psykosociala arbetet som beskrevs som hälsobefrämjande var när det 

tvärprofessionella teamarbetet är välfungerande. De respondenter som tog upp arbetet med kollegor 

från andra professioner som särskilt givande berättade att de känner att de hade en tydlig roll i teamet 

och att det är utvecklande att få ta del av andras kunskaper.  

 Det tredje temat avseende hälsobefrämjande faktorer är möjligheten till personlig professionell 

utveckling. Respondenterna tog upp handledning som ett viktigt forum för möjlighet till reflektion och 

utveckling av den egna yrkeskompetensen. Andra områden inom ramen för den psykosociala 

arbetsmiljön i vilken personlig professionell utveckling möjliggörs är i kuratorsgruppen och i de 

tvärprofessionella teamen. 

 Av analysen av stressorerna framgår tre teman. Det första är att känna sig otillräcklig, vilket är en 

av de främsta orsakerna till samvetsstress. För att motverka den stress som kan komma av att känna 

sig otillräcklig är det viktigt med kollegialt stöd och handledning eftersom det möjliggör bearbetning 

av svåra situationer i arbetet. 

 Den andra stressorn som togs upp är organisatoriska och strukturella problem: otillgängliga chefer, 

oklara direktiv (exempelvis vilka lokaler som finns tillgängliga) från ledningen och att inte känna sig 

lyssnad på av ledningen. Ökade sjukskrivningar är ett problem eftersom att det innebär en ökad 

arbetsbelastning för personalen. Detta kan försvåra möjligheten till reflektion och återhämtning mellan 

möten med patienter vilket i förlängningen kan påverka patientsäkerheten. 

Den tredje stressorn är när svårigheter uppstår i det tvärprofessionella teamarbetet. En svårighet 

som togs upp av flera respondenter var att kollegor från andra yrkesgrupper ibland uttrycker okunskap 

om vad kuratorsuppdraget innebär och vilka kuratorns uppgifter är. Detta innebär att kuratorn kan 

tillfrågas att genomföra uppgifter som inte är hens ansvar. Konsekvenser av detta är att det kan vara 

svårt att sätta gränser gentemot kollegor från andra professioner (ökad arbetsbelastning), skapa 

missförstånd (frustration) eller leda till att kuratorn inte känner sig som en del av teamet.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att barnsjukhuskuratorerna kunde identifiera många 

hälsobefrämjande faktorer i sin psykosociala arbetsmiljö, vilket är positivt och talar för att det finns 

flera styrkor inom kuratorsgrupperna, de tvärprofessionella teamen och inom Karolinska 
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Universitetssjukhuset som organisation. De stressorer som lyfts fram antyder dock att det finns 

utvecklingsmöjligheter inom flera områden. Kuratorernas berättelser påvisar att det finns vissa brister i 

kommunikation mellan chefer och anställda, vilket kan leda till frustration och stress. För att undvika 

missförstånd bland annan vårdpersonal kring kuratorns arbetsuppgifter skulle kuratorernas kollegor 

från andra professioner behöva ökad kunskap om kuratorsrollen. Slutligen behöver kuratorerna även 

bättre möjligheter till återhämtning under arbetsdagen.  
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9 Diskussion 

Som tidigare nämnt i studiens inledande avsnitt kan identifiering av olika psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer bidra till att skapa en fördjupad kunskap om vilka faktorer som kan orsaka psykisk 

ohälsa hos personalen, och vilka faktorer som kan verka hälsobefrämjande. Min förhoppning är att 

denna studie ska kunna användas som underlag för diskussioner om hur den psykosociala arbetsmiljön 

kan förbättras för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Resultatet av denna studie kan även vara 

relevant för socionomer och socialarbetare inom andra yrkesområden med liknande psykosocial 

arbetsmiljö. 

Ett konkret exempel på ett sammanhang i vilket denna typ av studie kan fylla en funktion är som 

diskussionsunderlag för arbetsgivare och beslutsfattare som vill utveckla framgångsrika förebyggande 

insatser mot psykisk ohälsa bland personalen och att utveckla det psykosociala stöd som erbjuds i 

verksamheten.  

 Rapporter (AFA Försäkring, 2015; Vision 2016) har visat att den psykiska ohälsan – och 

sjukskrivingar till följd av dessa – bland personer som arbetar inom vården, skolan och andra 

kontaktyrken har ökat de senaste åren. Det är därför viktigt med forskning kring dessa yrkesgruppers 

psykosociala arbetsmiljö för att möjliggöra förebyggande arbete mot en förbättrad psykosocial 

arbetsmiljö. Detta skulle gynna både den anställda och arbetsgivaren: en bättre psykosocial arbetsmiljö 

skulle innebära färre sjukskrivningar och ökad patientsäkerhet. 

Ett möjligt förslag till fortsatt forskning inom området är att studera sjukhuskuratorer utifrån ett 

genusperspektiv. Eftersom kvinnor är överrepresenterade vad gäller sjukskrivningar till följd av stress 

(AFA Försäkring, 2015; Vision 2016) vore det relevant att studera eventuella könsskillnader och vad 

de kan bero på. 

Det vore även intressant att studera de tvärprofessionella teamen med fokus på roller och makt. 

Tidigare forskning (Ambrose-Miller & Aschcroft, 2016; Birkeland, 2013; Blomqvist 2004) har visat 

att teammedlemmarnas uppfattning av sin egen och andras roller är av stor betydelse för hur det 

tvärprofessionella teamarbetet fungerar.  

En annan möjlighet till vidare forskning är att genomföra en studie med liknande upplägg men med 

fokus på ledarskapsfrågor och på sjukhuset som organisation. Detta skulle kunna belysa vad som 

fungerar bra i kommunikationen mellan chefer och anställda och vad som skulle behöva förbättras. 
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Bilaga 1 

Mail som skickades till potentiella respondenter.  

 

Hej! 

Jag heter Amanda Elwin och studerar socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke 
högskola. Under denna termin kommer jag att skriva min c-uppsats och söker därför 
intervjupersoner. Ni har nyligen blivit kontaktade av Förnamn Efternamn (en av mina 
praktikhandledare under förra terminen) som var vänlig nog att förmedla kontakt till er 
barnsjukhuskuratorer i Solna, Huddinge och Danderyd. Vid intresse att delta i studien är ni 
fortsättningsvis välkomna att svara direkt till mig. 

Om studien 
I höstas genomförde jag min praktik på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Det var mycket 
intressant och givande att få ta del av kuratorsarbetet på ett barnsjukhus. Att få inblick i ert 
viktiga arbete väckte en fundering hos mig kring hur en hanterar sitt eget mående när en stor 
del av ens arbete innebär att möta, samtala med och försöka hjälpa barn och deras anhöriga i 
svåra livssituationer. Med bakgrund av detta kommer fokus i min studie vara (kuratorns) 
copingstrategier och frisk- och skyddsfaktorer (i arbetsmiljön). 

Om genomförande, sekretess mm. 

 Upplägget är individuella, semistrukturerade intervjuer om ca en timme. 
 Deltagandet är givetvis frivilligt och samtycke kan när som helst återkallas. 
 Allt material kommer att hanteras enligt Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska 

principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 
 Intervjupersonerna kommer att avidentifieras; deras namn kommer inte att skrivas ut i 

transkriberingar och det pronomen som kommer att användas i alla omnämnanden av 
personerna är hen oavsett vilket pronomen personen själv använder. Eventuella 
omnämnanden av kollegor, patienter och andra personer kommer att avidentifieras på 
samma sätt. 

Jag har för avsikt att genomföra 8-10 intervjuer och hoppas kunna avrunda empiriinsamlingen 
under vecka 14. Jag vet att ni brukar ha intensiva arbetsdagar men hoppas att några av er 
finner ämnet intressant och har tid och möjlighet att delta i studien någon gång under de 
närmaste fyra veckorna. Vid intresse av att delta eller frågor, hör gärna av er till mig via 
denna mailadress eller mobilnr 070X XXX XXX. 

Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar, 
Amanda Elwin 
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Bilaga 2 

Denna intervjuguide har använts som utgångspunkt under samtliga intervjuer. 

Intervjuguide 

 Info om samtycke till deltagande: Frivilligt deltagande. Samtycke kan när som helst återtas. 

 Samtycke till inspelning? Kommer spelas in med mobil, sedan föras över till dator med 

lösenord. Kommer endast vara tillgängligt för mig.  

 Avidentifiering av alla namn: i transkribering och i text.  

 

Intervjufrågor 

 

Vad innebär arbetet? 

 Du är sjukhuskurator. Vad innebär det? Kan du berätta om ditt arbete? 

 Hur ser en typisk dag ut? 

 Kan du berätta om vilka personer du möter i arbetet? Patienter? Anhöriga? 

 Hur ser samarbetet ut mellan sjukhuskuratorer och övriga (patientnära) yrkesgrupper på 

sjukhuset?  

 

Hur påverkas du av ditt arbete? 

 Finns det något som är särskilt givande med ditt arbete? 

- Berätta! Hur påverkas du av detta? Professionellt? Personligt? 

 Finns det något som är särskilt utmanande med ditt arbete? 

- Berätta! Hur påverkas du av detta? Professionellt? Personligt? 

 

Att hantera/bearbeta upplevelser av arbetet 

 Du har gett en bild av vad det innebär att vara sjukhuskurator, vad som är givande och vad 

som är utmanande. Hur gör du för att bearbeta upplevelser från arbetet? 

 Hur hanterar du det som är utmanande/svårt? 

 Brukar du prata med dina kollegor om saker som händer i arbetet? 

- Om ja, på vilket sätt? Upplever du att det är givande? 

 Erbjuds ni handledning? 

- Om ja, vilken typ av handledning? Hur ofta? Upplever du att det är givande? 

 Känner du dig uppskattad för det arbete du gör? 

- På vilket sätt? Av vem? 

 Anser du att en person bör ha vissa egenskaper för att kunna arbeta som sjukhuskurator? 

 


