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”Ju mer omtanke om mig själv, desto bättre blir jag på att 

härbärgera” 

– en kvalitativ studie om vad det innebär för åtta kuratorer inom vården att 

härbärgera samt vilka copingstrategier de använder sig av för att hantera 

härbärgerandet 



Abstrakt 

Denna studie syftar till att öka kunskapen om vad det innebär för åtta kuratorer inom vården 

att härbärgera känslor i samtal med patienter samt huruvida kuratorerna har strategier för att 

hantera härbärgerandet och hur dessa kan förstås utifrån teorier om coping. Studiens 

teoretiska referensramar utgår ifrån teorier om att härbärgera och coping vilka vi även har 

använt för att analysera studiens empiriska resultat. 

 Tidigare forskning tar upp både coping och härbärgera, vilket har gett oss en övergripande 

bild av dessa och det aktuella kunskapsläget. Denna studie fokuserar på just kuratorers 

situation då de, på grund av att de är sina egna verktyg i samtal med patienten, härbärgerar 

och kan behöva strategier för att hantera detta. För att uppnå syftet med studien har vi gjort 

empiriska undersökningar, kvalitativa intervjuer med åtta kuratorer verksamma inom vården. 

Vårt resultat visar att kuratorerna har liknande definitioner av att härbärgera, vilka innebär att 

lyssna, att stå ut med, att bära samt att inge hopp. De menar att de främst härbärgerar sina 

patienters känslor men att de, i samtal som de finner särskilt svåra, också härbärgerar sina 

egna känslor. Kuratorerna finner det viktigt att sätta gränser för att skilja på profession och 

privatperson. Det framkommer också att kuratorerna uttrycker behov av och har strategier för 

att hantera härbärgerandet och använder sig av flera för detta. Strategier kan förstås utifrån 

teorier om coping och den mest förekommande strategin är den externa – angripande samt 

den interna - distraktion.  

I studien framgår det att förmågan att härbärgera är starkt sammankopplat med kuratorns 

personliga resurser och egenskaper. Kuratorn bör vara empatisk och aktivt lyssnande vilket i 

sig kan vara tärande. Exempel på vidare forskning är därför studier kring hur svår 

balansgången kan vara för kuratorer då de dels ska förhålla sig som professionella och 

samtidigt ge av sig själva som verktyg i samtalet. 

 

 

 

Nyckelord: kurator inom vård, härbärgera, coping 

Keywords: social workers in health care, containing, coping 



Förord 

Vi vill allra ödmjukast tacka våra fantastiska och beundransvärda Informanter som givit så 

mycket av sig själva och gjort denna studie inte bara genomförbar utan också spännande, 

intressant och rik på erfarenhet. 

 

Vi vill tacka Roger, Basse, Anna och Carolina som har hjälpt oss med praktikaliteter kring 

uppsatsskrivandet. Dessutom vill vi tacka våra vackra uppsatsvänner (ni vet vilka ni är) som 

vi har kunnat stöta och blöta och dela härliga pauser i solen med. Vi vill även passa på att 

tacka Er som på alla sätt och vis bidragit med energi, tips och glada tillrop under perioden. 

 

Slutligen vill Vi tacka varandra för att skrivandeprocessen alltigenom varit rolig, utvecklande 

och berikande. Vi har lyckats bibehålla lugn och sans även när det har stormat – att vi har 

varandra är som coping i sig! ♥ 

 

 

 

My Brändholm & Angelina Garell 
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Inledning 

Under vår utbildning har ett flertal yrken inom socialt arbete presenterats för oss och 

kuratorsyrket är ett av dem som fångat vårt intresse mest. Vi fascineras av att å ena sidan ges 

möjlighet att hjälpa människor som befinner sig i svåra situationer, vilket fått oss att söka oss 

till denna profession, och att å andra sidan möta och exponeras för människors ångest, vilket 

vi ser som en tuff utmaning i vårt framtida arbetsliv. Vi tänker att det krävs så mycket mer av 

en socialarbetare än en socionomutbildning som främst ger teoretiska verktyg. Vi har också 

förstått att det är människan bakom professionen, med egenskaper som till exempel empati 

och lyssnarförmåga, som kan vara avgörande för hur väl arbetet med klienten går.  

Vi hade under vår fjärde termin i utbildningen en föreläsare som arbetade som kurator på 

ett sjukhus. Vi blev både tagna och nyfikna över den prekära situation en kurator kan hamna i 

under samtal med en klient som befinner sig i en svår situation. Du förväntas som kurator att 

hantera klientens svåra berättelser med empati och deltagande, vilka kan påverka dig 

känslomässigt, samtidigt som du bör förbli professionell. Föreläsaren delade med sig av sina 

erfarenheter och förklarade att hon ibland tyckte att det var välbehövligt och skönt att ha en 

lång tågresa hem, så hon kunde rensa tankarna från dagen. Det gav oss ett konkret exempel på 

att kuratorer också kan vara i behov av att ventilera. 

Bengt Börjeson (2008, s. 353) skriver i sin bok Förstå socialt arbete (kursiveringar och 

citationstecknen är författarens egna):  

Det är en viktig skillnad med att arbeta terapeutiskt med människans ångest, att bistå henne med 

mötet med hennes fantomer, å ena sidan, och att förstå och ta emot – härbärgera – människans oro 

å andra sidan. Denna ”avlastning” har ett värde i sig. 

 

Föreläsarens berättelse och Börjesons citat har väckt ett intresse och en nyfikenhet hos oss att 

ta reda på hur kuratorer möter klienters känslor och upplevelser. Vi tänker utifrån det vi har 

tagit del av att kuratorer är en yrkesgrupp som härbärgerar dagligen. Vad innebär att 

härbärgera för kuratorer? Hur orkar de gå runt och bära sina klienters känslor och 

upplevelser? Får kuratorn avlastning? Och är det verkligen så att alla kuratorer härbärgerar? 
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Bakgrund 

Undersökningar har visat att cirka en tredjedel av Primärvårdens patienter har psykosociala 

problem, det vill säga svårigheter i livssituationen som i olika grad påverkar hälsotillståndet 

och utgör stressfaktorer som bidrar till uppkomst av olika fysiska och psykiska symptom 

(Familjemedicinska institutet, 2006, s. 6). En stor del av Primärvårdens patienter får därför 

komma i kontakt med en kurator för samtal. Vi har eftersökt statistik för att belysa 

kuratorsyrkets eventuella påfrestningar i form av sjukskrivningar och dylikt för att 

understryka kuratorernas eventuella arbetsbelastning. Det fanns dessvärre ingen sådan 

statistik att tillgå om just gruppen kuratorer, eller socionomer överlag, varken hos 

Försäkringskassan, Landstinget, Statistiska centralbyrån eller Akademikerförbundet SSR. Vi 

har valt att i denna bakgrund presentera det aktuella kunskapsläget om vad kuratorsyrket inom 

vården innebär samt de förutsättningar som behövs för att genomföra ett gynnsamt 

kuratorsarbete.  

Kuratorer är en yrkesgrupp som bland annat arbetar inom skola och hälso- och sjukvård. 

Kuratorsarbetet grundar sig på en psykosocial helhetssyn där fokus riktas på individens 

sociala situation och hur denne hanterar och agerar i situationen både tanke- och 

beteendemässigt (Lundin , Benkel, de Neergaard, Johansson och Öhrling, 2009, s. 35). 

Helhetssynen innebär också att se patienten i ett sammanhang av fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella faktorer. Kuratorn inom vården skall ansvara för utredning, bedömning och 

behandling av psykosociala problem som har samband med patientens sjukdomstillstånd, vård 

och rehabilitering (a.a., s. 36). Som stöd till kuratorn erbjuder arbetsplatsen handledning 

vilken också utgår från ett helhetsperspektiv där handledaren ser till inneboende resurser och 

krafter hos den handledda kuratorn (Grönqvist, 2004, s. 18ff). 

Det främsta redskapet kuratorn har att tillgå är det professionella samtalet (Lundin et al., 

2009, s. 84). Syftet med det psykosociala samtalet är att patienten skall ges hjälp att genom 

ändamålsinriktade strategier kunna hantera sin situation eller förändra sitt beteende och sin 

situation (a.a., s. 81). Orsaken till samtalet kan vara att personen ifråga ”befinner sig i en 

livssituation där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att 

man ska förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen”. Detta är psykoanalytikern 

Johan Cullbergs (2006, s.19) definition av kris. Vid akut kris beskrivs kuratorssamtalet som 

följande (Lundin et al., 2009, s. 84f) (citationstecknen är författarnas egna): 

Kuratorssamtalen handlar om att både lyssna och kunna ta emot Karins ångest och förtvivlan, att 

kunna förklara normala krisreaktioner och att vara ett ”ställföreträdande hopp”. Att vara ett 

ställföreträdande hopp innebär att försöka förmedla en känsla av att kuratorn tror att Karin 

kommer att må bättre och att hon återfår förmågan att hantera sin situation i framtiden.  
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För att det psykosociala samtalet skall verka stödjande och behandlande är det en 

förutsättning att relationen mellan kuratorn och patienten byggs upp och inger förtroende och 

trygghet hos patienten (a.a., s.81). Det är avgörande att kuratorn har en förmåga att visa 

patienten empati och respekt samt är aktivt lyssnande. (a.a., s.65, 83). Men det räcker inte 

med att ha en empatisk förmåga, det handlar om att förmågan verkligen omsätts i terapeutens 

handlingar och beteende (d’Elia, 2004, s. 31). Empatisk inlevelse kan till exempel innebära att 

tillfälligt vara inne i den andres liv (a.a., s. 97). Förutom att förmedla den empatiska 

inlevelsen är självexponering, det vill säga att förmedla personlig information, ytterligare en 

faktor för att stärka arbetsalliansen (a.a., s. 117f). Under samtalets gång är det viktigt att 

terapeuten speglar patientens upplevelser genom att exempelvis göra korta sammanfattningar 

och referera till egna personliga erfarenheter och på så vis blir patientens upplevelse 

mottagen, igenkänd, accepterad och respekterad (a.a., s. 52).  

Bengt Börjeson (2008) beskriver hur socialarbetare ständigt konfronteras med den 

”oerhörda gåvan och den oerhörda bördan att vara människa” (a.a., s. 351). Det sammanhang 

som klienten befinner sig i, diskuteras ofta med kuratorn, där klientens ångest är ett centralt 

tema för de olika terapeutiska modellerna. Ångesten är central både som bakomliggande orsak 

till klientens problem, men också som en akut plåga i livet (a.a., s. 353). I citatet i inledningen 

beskriver Börjeson (2008) att en behandlare i ett möte med en klient eller patient härbärgerar. 

Att härbärgera innebär enligt Gordan (2004, s. 130f) att en terapeut lyssnar, tar emot och står 

ut med patientens oro och ångest, utan att själv överväldigas av patientens känslor. Att 

härbärgera är alltså ytterligare en betydelsefull del av kuratorsyrket.  

Något som Gordan (2004, s. 186f) framhåller som viktigt är att också se till behandlarens 

behov, som han menar alltför sällan uppmärksammas. Vidare menar han att när det handlar 

om till exempel stödterapi där behandlingen kan pågå i flera år måste behandlaren veta att den 

orkar med kontakten och vara medveten om sina gränser. Det finns annars risk för att 

behandlaren ger löften till klienten som denne inte kan hålla och den välvilja och entusiasm 

som behandlaren kan känna kan istället drabba klienten. Klienten kan i sin tur känna sig 

avvisad, om behandlaren till slut inte orkar träffa denne och får då sina eventuella negativa 

förväntningar bekräftade, vilket naturligtvis inte är gynnsamt för samtalet. I ett arbete där 

lyssnandet är en del av arbetsdagen krävs både disciplin och beslutsamhet vilket är tärande 

och tröttande. ”Det tär på krafterna att lyssna aktivt och lyssnandet kräver hängivenhet från 

början” (Hargie, Saunders & Dickson citerad i d’Elia, 2004, s.76).
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Problemformulering 

I och med att kuratorer skall vara empatiska och ge av sig själva samt förhålla sig 

professionella, fungerar de själva som verktyg i samtal där patientens känslor är i fokus. Då 

kuratorn skall fungera som verktyg i samtalet är aktivt lyssnande en förutsättning för ett 

gynnsamt arbete, vilket alltså kan vara tärande och tröttande. Det framgår även att kuratorer 

härbärgerar, det vill säga att de tar emot och utstår patientens känslor. Vi undrar således vad 

härbärgerandet innebär för kuratorerna. Vi undrar också hur de smörjer sitt verktyg - sig själva 

- för att i längden orka med arbetet? I inledningen får vi veta att kuratorer har uttryckt att de är 

i behov av att ventilera efter en arbetsdag. På arbetsplatsen erbjuds handledning, men är detta 

tillräckligt? Har kuratorerna egna strategier, utöver handledningen, med vilka de hanterar 

härbärgerandet? Vilka är dessa strategier och hur kan de förstås?  

Då det framgår att kuratorer har behov och att detta sällan uppmärksammas finner vi denna 

studie nödvändig och hoppas att den kan bidra till ökad kunskap om kuratorers härbärgerande 

och vad detta innebär. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att öka kunskapen om vad det innebär för åtta kuratorer inom vården att härbärgera 

känslor i samtal med patienter samt huruvida kuratorerna har strategier för att hantera 

härbärgerandet och hur dessa kan förstås utifrån teorier om coping. 

 

Frågeställningar 

- Hur resonerar kuratorerna kring vad det innebär att härbärgera känslor i samtal med 

patienten? 

- Hur resonerar kuratorerna kring vad det innebär att själva vara verktyg i samtal med 

patienten? 

- Vilka strategier har kuratorerna för att hantera härbärgerandet? 

- Hur kan vi förstå kuratorernas strategier utifrån teorier om coping? 
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Metod och material 

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats och har därför använt intervju som metod 

eftersom vi har haft för avsikt att fånga våra informanters egna erfarenheter, tankar och 

känslor. Detta för att söka ta reda på hur kuratorerna upplever sina egna livssituationer (Dalen, 

2007, s. 9). Målet har varit att beskriva och förstå de centrala delarna i intervjun som 

informanterna upplever och förhåller sig till (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19) och att genom 

ett hermeneutiskt synsätt kunna tolka dessa (Larsson, 2005, s. 93).  

Vi har eftersträvat att göra så öppna semistrukturerade intervjuer som möjligt för att 

informanterna skall ges möjlighet att prata fritt kring frågorna (Dalen, 2007, s. 30f). Den 

semistrukturerade formen har även givit oss frihet att förändra frågornas form och/eller 

ordningsföljd för att kunna följa upp svaren från våra informanter (Trost, 2005, s. 51). Vi 

formulerade en intervjuguide (se Bilaga 1) baserad på tematiseringar av våra frågeställningar, 

samt föreslagna intervjufrågor, för att försäkra oss om att vårt syfte med studien skulle bli 

besvarat (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 120f).  

Material för bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter är baserad på den 

litteratur vi har funnit vid litteratursökningar, samt som har presenterats för oss tidigare i 

utbildningen på Ersta Sköndal Högskola.  

 

Ansvarsfördelning 

Ansvaret i detta uppsatsarbete har varit jämnt fördelat mellan oss båda och vi har varit lika 

delaktiga i alla delar av det. Vi har båda varit närvarande under samtliga intervjuer där vi har 

turats om att vara ledande vid hälften var, liksom vi har transkriberat lika många av dem. 

 Vi har tillsammans producerat, bearbetat och färdigställt uppsatsen. 

 

Litteratur 

På Ersta Sköndal Högskolas bibliotek samt på sökmotorerna Libris, Academic Search 

Premier, DiVA och SocIndex har vi gjort litteratur- och studiesökningar på ett antal olika 

sökbegrepp. Vi har sökt organisera vårt ämnesområde, baserat på vårt syfte, till tre 

huvudsakliga uppsättningar (Bell, 2006, s. 90f): kurator, härbärgera och coping. Vi presenterar 

i Bilaga 3 exakta sökningar, antal träffar och redovisar hur många av dessa vi har ansett varit 

relevanta för vår studie. Vi har valt att här presentera de svårigheter vi stötte på vid vår 

litteratursökning. 
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På sökbegreppet kurator (med kombinationsord, se Bilaga 3) har vi fått totalt 3 för oss 

relevanta träffar varav den ena använts till bakgrunden och två är tidigare c-uppsatser på Ersta 

Sköndal Högskola, varav vi har valt att använda den ena i tidigare forskning. Vi har därför 

sökt bredda området till socialarbetare överlag och till andra professioner inom vårdväsendet 

(se Bilaga 3). Då det inte finns en bestämd översättning av kurator på engelska har detta varit 

komplicerat varför vi har breddat även detta sökbegrepp till bland annat social worker och 

welfare officer. 

På samtliga sökmotorer har vi endast fått en träff på härbärgera, vilken inte var relevant för 

vår studie. Det har vidare varit svårt att hitta relevanta träffar då härbärgera översatt till 

engelska blir containing och holding, vilka har långt fler betydelser på engelska. Vi har därför 

sökt på dessa ord i kombination med andra som kan sätta in det i ett snävare sammanhang 

(Bell, 2006, s. 89, se Bilaga 3). Sökningar på till exempel containing har givit oss flest träffar 

i betydelsen "innehålla". Det finns naturligtvis en risk med att de kombinationsord vi har valt 

inte är de som ger oss flest relevanta träffar.  

Vidare har vi funnit studier och litteratur, mestadels på c-uppsatsnivå, om coping som 

främst utgår ifrån ett patientperspektiv, där fokus är på personen som är under behandling. De 

studier som handlar om coping i relation till professionens behov och därför ligger närmre 

syftet för vår studie presenteras under tidigare forskning. Av totalt sju relevanta träffar är 

dessa fem olika studier. 

Eftersom sökningarna gav för vårt specifika syfte få relevanta träffar har vi därför sökt och 

funnit material som angränsar till vårt syfte, detta har vi bland annat gjort på sökmotorn 

Google (där vi har valt att använda oss av 5 för vårt syfte relevanta träffar). Vi har tagit del av 

litteratur och tidigare studier som vi ansett givit oss kunskap om separata delar av vår studie. 

Denna litteratur har vi använt som underlag till bakgrund, tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. 

 

Intervjuerna 

Urval 

Eftersom syftet med studien är att öka kunskapen om hur kuratorer inom vården härbärgerar 

var det naturligt för oss att intervjua just kuratorer som är verksamma inom vården. I 

fortsättningen kallar vi kuratorerna vi har intervjuat för informanter.  

 För att avgränsa och möjliggöra någon form av tolkning och analys valde vi att vända oss 

till åtta informanter som är verksamma inom vården och som a) titulerar sig som kurator b) 

har socionomutbildning c) har arbetat som kurator minst ett år. Enligt Trost (2005, s. 108) är 
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det en fördel för kvalitativa studier att urvalet är homogent men ger utrymme för variationer. 

Våra informanter har således samma bakgrund i och med dessa tre kriterier men utöver dessa 

tre kriterier är variationerna hos informanterna många, såsom exempelvis vidareutbildning, 

yrkeslivserfarenhet, ålder och att de återfinns på olika instanser inom vården. Vi har inte gjort 

något aktivt val att välja enbart kvinnor som informanter, detta blev ett tillfälligt urval (Bell, 

2006, s. 147) då det fanns få män att tillfråga samt att det enbart var kvinnor som ställde upp 

på intervju. Vi har valt att göra en geografisk avgränsning till Storstockholm på grund av en 

tidsmässig och närhetsprincipiell anledning. Vi har även valt att göra en avgränsning vad 

gäller inom vilket område informanterna skulle vara verksamma, det vill säga inom vården. 

Detta för att studien inte skulle bli alltför omfattande (Trost, 2005, s. 123). Våra informanter 

har vi funnit via kontakter och sökningar på internet, vilka i vissa fall givit oss ett så kallat 

snöbollsurval (Larsson, 2005, s. 103). I andra fall där vi har sökt upp informanter via 

telefonväxlar på exempelvis sjukhus finns det risk för att vi har blivit hänvisade till så kallade 

gatekeepers, det vill säga att dessa, troligast gruppchefer och liknande, i sin tur hänvisat oss 

vidare till intervjupersoner baserat på huruvida de tycker att dessa är lämpliga eller kunniga 

nog att representera verksamheten (Trost, 2005, s. 119). Huvudsaken för vår del har varit att 

söka upp och boka intervjuer med kuratorer som själva visat intresse för att medverka i 

studien. 

 

Genomförande 

Vi har stämt träff för intervjuerna med våra informanter via telefon där vi också kort har 

presenterat oss själva, vårt syfte med studien samt givit ungefärlig tidsram för intervjun (Bell, 

2006, s. 169). En av informanterna ville ha intervjuguiden i förväg. Vi kontaktade henne 

dagen innan via telefon för att informera om de huvudsakliga temafrågorna vi skulle ställa. Vi 

upplevde inte att hennes svar skiljde sig markant från de andras, varför vi anser att detta inte 

behöver tas vidare hänsyn till vid analysen. 

Vi har valt att tillsammans genomföra intervjuerna då detta enligt Trost (2005, s. 46) kan 

vara en fördel om personerna som genomför intervjuerna är samspelta, vilket vi anser oss vara 

då vi har tidigare erfarenhet av att intervjua ihop under liknande förhållanden. Vidare menar 

Trost (a.a., s. 46) att det kan vara fördelaktigt att vara fler än en person som genomför 

intervjun i fall där ämnesområdet kan uppfattas som känsligt, vilket vi utgick ifrån att det i 

vissa fall kunde vara då kuratorerna skall diskutera sin profession tillika personen bakom 

professionen med oss. Innan varje intervjutillfälle bestämde vi vem som skulle vara ledande 
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med att ställa frågorna i intervjun. Den andra var då ansvarig att kontrollera att våra centrala 

frågor blev besvarade, samt var behjälplig med följdfrågor. 

Intervjuerna har samtliga genomförts på ett av informanterna valt rum på deras 

arbetsplatser och intervjulängden har varierat från 30-40 minuter. 

Intervjuerna har spelats in på diktafon för att fånga upp nyanseringar i informanternas 

utsagor samt för att sedermera kunna citera dem ordagrant (Trost, 2005, s. 53).  

Vid ett intervjutillfälle upptäckte vi efter halva tiden att diktafonen inte hade spelat in 

samtalet, varför vi var tvungna att upprepa några av de för oss centrala frågorna. Vi fick delvis 

andra svar av informanten än tidigare, vilket Kvale & Brinkmann (2009, s. 47) menar kan 

bero på att frågorna redan diskuterats och informanten fått mer tid på sig att tänka över 

alternativa svar. Resterande intervjumaterial som inte spelades in har antecknats utifrån vårt 

minne och har därför inte citerats i vår empiri samt har använts varsamt i sammanställningen 

av vårt resultat. 

 

Bearbetning av intervjuerna 

Vi har spelat in samtliga intervjuer på diktafon och därefter transkriberat dem. Vi har valt att 

inte transkribera de delar vi har ansett varit oväsentliga för studiens syfte och därför inte 

transkriberat intervjumaterialet i sin helhet, vilket enligt Trost (2005, s. 55) inte är nödvändigt. 

Informanternas citat har vi därefter i enlighet med Trost (a.a., s. 109) ”snyggat till en smula”. 

Vi har tagit bort utfyllnadsord och talspråk i de fall det inte förvränger citatets innebörd med 

avsikt att bevara våra informanters integritet och anonymitet (a.a., s. 109, Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 118). Det transkriberade materialet har förvarats på så sätt att ingen 

utomstående skall ha givits möjlighet att läsa eller kunna härledas av informanternas utsagor. 

Likadant gäller för ljudfilerna, vilka vi har förvarat på externa datorminnen och har för avsikt 

att radera när uppsatsen är färdigställd. Detta för att i möjligaste mån uppfylla 

konfidentialitetskravet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88, se mer om forskningsetiska 

principer i etiska överväganden).  

Vi har tillsammans läst igenom de utskrivna intervjuerna upprepade gånger för att finna 

teman inom vilka vi kommer att presentera vår empiri i resultatdelen. Att vi båda har deltagit 

vid samtliga intervjuer ger oss större möjlighet att komma ihåg och analysera kroppsspråk, 

tonfall och tankepauser som uppkom under intervjuerna, vilka kan vara relevanta vid 

framställningen av empirin samt vid tolkningen av materialet (Trost, 2005, s. 54). 

I Resultatdelen presenterar vi empirin och där förklarar vi hur vi redovisar citaten. För att 

kunna påvisa transparens i vårt arbete har vi valt att beteckna informanterna med en siffra när 
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det förekommer längre citat. Detta har vi gjort för att kunna redovisa att vi har använt citat 

ifrån samtliga informanter samt för att för egen del kunna härleda citaten till gällande 

informant. 

 

Metodologiska överväganden 

Vi kan omöjligen på förhand förutse konsekvenserna av vår undersökning (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 79), varför vi med stor försiktighet behandlat allt material som 

uppkommit under studien samt beaktat informanternas deltagande med vördnad. Enligt Trost 

(2005, s. 113f) skall intervjuaren i möjligaste mån förhålla sig objektiv i intervjusituationen, 

men med detta menar han inte att intervjuaren skall agera enligt innebörden ”nollställd, helt 

saklig och utan åsikter”. Vi har sökt eftersträva objektivitet och öppenhet i den mån det går, 

men vi förstår att då ämnet för studien ligger oss intervjuare varmt om hjärtat är det möjligt 

att vi i vissa stunder frångått intervjuguiden med intention att få besvarat vår egen nyfikenhet. 

Det kan därför förekomma tveksamhet kring huruvida några av frågorna ställts ledande i 

förväntan att få ett visst svar, vilket kan härledas till det Bell (2006, s. 167) menar att 

”intervjuarna är människor och inte maskiner”. Vi har därför tagit hänsyn till detta vid 

bearbetningen av empirin genom att vi under hela processen jämfört informanternas svar 

gentemot de frågor vi har ställt och hur vi tycks ha ställt dem. Trost (2005, s.114) menar 

vidare att intervjuaren skall söka undvika att överföra sina egna åsikter på den intervjuade, 

vilket vi heller inte har haft för avsikt att göra. 

 Genom att studera härbärgerande som en process vid patientsamtal anser vi att detta kan 

innebära att informanten medvetandegör fenomenet hos sig själv. Vi har ställt oss frågorna; 

vad kan detta innebära för informanterna och finns det någon risk i att medvetandegörandet 

leder till konsekvenser för informanten, då vi inte vet i vilket skick vi möter denne? Vi har 

övervägt dessa potentiella risker i övertygelse om att vinsten med studien är större (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 84). Eftersom samtliga informanter uttryckt intresse för studien och 

därmed ställt upp som intervjupersoner ser vi också som att fördelarna med studien är större 

än de potentiella riskerna.  

 Vi har vidare övervägt huruvida våra intervjufrågor tangerar informanternas tystnadsplikt 

då vi frågar dem om specifika fall som de ansett varit svåra i sin arbetssituation. Vi ser dock 

ingen risk med att någon känslig information röjs då varken informanterna eller deras 

patienter skall kunna identifieras eller härledas (se mer under etiska överväganden). 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Trost (2005, s. 113) menar att validitet och reliabilitet har sitt ursprung i kvantitativa 

undersökningar och är därför svåra, för att inte säga ”en smula löjliga” att applicera på 

kvalitativa studier. Däremot förespråkar Trost (a.a., s. 113) att alla studier skall eftersträva att 

vara så trovärdiga och adekvata som möjligt vad gäller intervjuer och annan datainsamling. Vi 

har därför valt att nedan presentera hur vi har gått tillväga för att tillskansa studien validitet 

och reliabilitet.  

Validitet innebär att vi undersöker det vi avser att undersöka (Trost, 2005, s. 113). Vi har 

genom att utforma en intervjuguide baserad på våra frågeställningar sökt tillförsäkra oss 

validitet då guiden möjliggör för oss att undersöka det som är syftet med studien. Eftersom 

det är kuratorers upplevelser vi är intresserade av torde studien ha hög giltighet då det är just 

gruppen kuratorer vi har intervjuat. Däremot kan det kuratorerna skall dela med sig av anses 

vara av känslig karaktär, och kanske till och med tabubelagt, vilket skulle kunna leda till att vi 

inte har fått svar på det vi eftersökt. Trost (a.a., s. 48f) menar dock att i den givna 

intervjusituationen och med det ämnesområde som gäller fastställer både intervjuaren och den 

intervjuade alla frågor som relevanta och är därmed inte känsliga. Vidare menar han att 

genom att ställa direkta och enkla frågor samt att den intervjuade inte belastas med vad 

intervjuaren anser är känsligt, undviks frågorna att bli känsliga. Det är inte förrän i resultatet 

det går att diskutera huruvida vi har fått svar på det vi eftersökt eller inte, vilket enligt Trost 

(a.a., s. 48f) troligast kan hänvisas till det förtroende vi i så fall skall ha fått av våra 

informanter. 

Reliabilitet innebär att vi undersöker det vi vill undersöka på rätt sätt (Trost, 2005, s. 111). 

Inom kvalitativa studier är reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, svårare att uppnå eftersom 

exempelvis en felsägning vid intervjutillfället trots allt kan användas vid analysen (a.a., s. 

113). I och med att det är just kuratorernas egna berättelser om bland annat deras inre 

processer som vi undersöker, kan det innebära att intervjuerna är svåra att mäta (Lilja, 2005, s. 

294). Genom att vi har transparens i hur vi har gått tillväga för att insamla material i studien 

samt att intervjuerna har spelats in och transkriberats torde det ändå innebära att studien kan 

tillmätas hög reliabilitet (Trost, 2005, s. 29). Bell (2006, s. 167f) framhåller att det alltid finns 

viss risk att skevhet uppstår i resultaten. Vidare menar hon att genom att vara flera intervjuare 

kan denna skevhet medvetandegöras varför denna studie reducerar risken för skevhet då vi 

varit två intervjuare, samt då vi också varit två som tolkat och analyserat intervjumaterialet 

(Trost, 2005, s. 113f). 
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Den sista delen i detta avsnitt handlar om studiens generaliserbarhet. Då vi har utgått från 

en kvalitativ ansats och intresserat oss för kuratorers upplevelser har vi inte sökt att studera ett 

fenomen som går att generalisera till en större population. Det är inte möjligt att utifrån vår 

studie göra generaliseringar av materialet, om än resultatet kan verka som utgångspunkt för 

andras reflektioner (Bell, 2000, s. 152). Eftersom vi har intervjuat åtta kuratorer kan detta inte 

säga något generellt om alla som arbetar inom yrkeskåren eller om socionomer i allmänhet. 

Kvale & Brinkmann (2009, s.129) menar att ”om syftet är att förstå världen som den upplevs 

av en särskild person, räcker det med denna enda person”, varför vi ändå anser att antalet 

informanter ger tillräcklig empiri för vårt ändamål med studien. 

 

Etiska överväganden 

Eftersom vår studie sker inom ramen för en högskoleutbildning har det inte varit nödvändigt 

för oss att följa Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (2§) 

och därför behövs inte en etikprövning enligt 6§ för denna studie. Däremot har vi avsett att 

efterfölja lagens (2003:460) utgångspunkter för etikprövningen (7-11§§) och uppfyller 

informationskravet i 16§, samtyckeskravet i 17§ och återtagande av samtycke i 19§. 

Vi har sökt att eftersträva Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 

och samhällsvetenskaplig forskning (2002) och nedan redogörs för hur vi har gått tillväga för 

detta. 

 

Informationskravet 

Vi har inför varje intervjutillfälle informerat våra informanter om syftet med intervjun, dels 

muntligt i den initierade kontakten, samt skriftligt i det informerade samtyckesbrev vi 

formulerat (se Bilaga 2) i anslutning till intervjutillfället. Där framgår också hur materialet 

kommer att användas, hur detta kommer att förvaras samt var den färdiga studien kommer att 

publiceras. Informanterna har informerats om att deras medverkan är frivillig och att de när 

som helst kan avbryta den.  

 

Samtyckeskravet 

Varje informant har vid intervjutillfället fått ta del av det informerade samtyckesbrev vi har 

formulerat (se Bilaga 2) samt skrivit under detta om de, på de premisser vi har formulerat, har 

samtyckt till att delta i studien. Informanterna har fått varsin kopia av brevet och eftersom 

deras medverkan är frivillig har vi i samtyckesbrevet bifogat våra kontaktuppgifter utifall de, 

efter intervjutillfället, har velat avbryta deltagandet. Vi har på ingalunda vis påtvingat någon 
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av informanterna att medverka i studien och har heller inte för avsikt att använda oss av 

material i fall där informanten valt att ta tillbaka sitt samtycke. 

 

Konfidentialitetskravet 

Vi har valt att vidta åtgärder för att skydda våra informanters identiteter. Det samtyckesbrev 

(se Bilaga 2) de signerat förvaras oåtkomligt för utomstående, ljudfiler, vilka raderas när 

studien är färdigställd, förvaras på ett externt datorminne och det transkriberade materialet har 

kodats för att inte kunna härledas till respektive informant av någon annan utom oss själva. Vi 

har valt att avidentifiera informanterna så att deras berättelser inte skall kunna härledas till 

respektive informant eller deras verksamhet. Detta också för att vad som anses vara 

information av etiskt känslig karaktär varierar över tid. 

 

Nyttjandekravet 

Vårt insamlade material kommer inte att användas för syften som inte är vetenskapliga eller är 

kommersiella. Samtycket att medverka gäller endast denna studie varför vi inte kommer att 

låna ut, föra vidare eller sälja uppgifterna som insamlats. 
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Tidigare forskning 

Vi har tagit del av litteratur och tidigare studier för att kunna sätta in vår studie i ett aktuellt 

kunskapsläge vad gäller härbärgerande kuratorer och dess sätt att hantera härbärgerandet på. 

Då dessa studier är relativt få har vi avvägt att även använda oss av nyutkomna studier på c-

uppsatsnivå, om än de möjligen inte kan tillskriva sig anseende i forskningsvärlden är de 

åtminstone relativt aktuella (Lööf, 2005, s. 363). Vi har valt att redovisa denna forskning för 

att kunna använda forskningen vid diskussionen av studiens slutsatser.  

 

Härbärgera 

Det finns som redovisats i Litteratursökningen begränsad litteratur att tillgå om härbärgera 

(containing/holding) och vi har bara funnit ett fåtal studier som ringar in den kontext vårt 

syfte utspelar sig i. De flesta av dessa studier har inslag av att härbärgera, men det finns ingen 

studie, som vi kan hitta, som enbart studerar fenomenet. Vi har valt att redovisa de studier 

som vi finner mest relevanta i förhållande till vårt syfte. 

 

Lina Florén (2009), har vid Göteborgs Universitet, författat ett examensarbete med syfte att 

undersöka anhörigas upplevelser av kuratorskontakt i samband med att de har förlorat sin 

livskamrat. Upprinnelsen till studien har varit att debatten i media innehåller skiljda åsikter 

vad gäller stöd vid sorgearbete där den professionella insatsen har ifrågasatts. Resultatet av 

studien motsäger att den professionella insatsen skulle vara skadlig, då informanterna enligt 

studien blivit hjälpta av kuratorns insatser. Det framgår av studien att den väsentliga 

skillnaden mellan att bli hjälpt av vänner respektive kurator bland annat är den professionelles 

förmåga att tolka den sörjandes signaler samt förmåga att härbärgera dennes känslor och 

tankar. 

Rapporten Vårdprogram för barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom 

och/eller dissociativa tillstånd (Barn - och ungdomspsykiatrin, Östergötland, 2008) handlar 

bland annat om att härbärgera i arbetet med barn med PTSD-syndrom. I rapporten 

framkommer det att kommunikativ lek kan vara ett sätt för behandlaren att organisera barnets 

känslor, modulering av aggressioner och utveckling av självreglering. Den kommunikativa 

leken kan vara nödvändig för att barn ska kunna gå vidare i sin utvecklingsprocess. I leken 

med behandlaren får barnet berätta om en för denne svår situation och förklara vad som hänt, 

på så sätt kan barnet lättare se hur situationen verkligen såg ut. Det är viktigt att behandlaren 

inte undviker det onda utan härbärgerar det så att barnet får lägga fram sina känslor och 
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undersöka dessa för att sedan kunna integrera känslorna i sitt system. Barnet kan därefter 

lämna de känslorna och få plats med annat. Genom att härbärgera det onda ger behandlaren 

barnet möjlighet till kontroll och till att behärska sin situation och sina känslor. Slutsatserna i 

denna rapport handlar om hur behandlaren på bästa sätt bemöter dessa barn, däribland genom 

att härbärgera dennes känslor. 

Ola Lindgren (2005), psykolog och legitimerad psykoterapeut, har för Länsverksamheten 

Barn- och ungdomspsykiatri i Värmland författat en rapport om psykoterapeuters berättelser 

om arbetets personliga konsekvenser. Rapporten undersöker förhållandet mellan 

psykoterapeuternas privata liv och arbete, hur förhållandet dem emellan kan påverkas av 

arbetets speciella art och av de kunskaper psykoterapeuten med tiden tillgodogör sig. I 

bakgrunden till rapporten ifrågasätts vad psykoterapeuterna gör med det känslomaterial som 

de härbärgerar under behandlingssamtalen. Påverkas behandlaren varaktigt av de emotionella 

”rester” (citationstecknen är författarens egna) som patienten lämnar kvar efter samtalet? 

Rapporten visar på tre resultat som tyder på att arbetet påverkar deras privatliv: 

Psykoterapeutens egna relationer uppmärksammas mer på grund av arbetet, det personliga 

motivet till val av yrke avtar med ökad erfarenhet och psykoterapeuten får en ökad emotionell 

belastning.  

Marie Rusner (2004), psykiatrisjuksköterska, har författat en kvalitativ, beskrivande studie 

på fördjupningsnivå om psykiatrisjuksköterskors härbärgerande av patienter med psykisk 

ohälsa med risk för deras egna välmående. Studiens syfte är att ge ny kunskap om vad 

sjuksköterskorna anser vara väsentligt för att kunna ta emot och härbärgera dessa patienters 

lidande. I studien framgår det att det är nödvändigt att sjuksköterskorna härbärgerar för att 

patienten skall kunna gå vidare i läkningsprocessen. Rusner menar att den essentiella 

innebörden i att härbärgera patientens lidande förstås som ”mod att sätta sitt eget 

välbefinnande på spel och att handla enligt sin vilja att dela patientens lidande och att förstå 

sig själv”. Sjuksköterskorna i studien anser alltså att det är viktigt och att det ibland är en 

kamp att stärka patientens självtillit så att denne får bättre förutsättningar att bära sitt egna 

lidande. Denna kamp menar Rusner kan uppfattas som mod. Sjuksköterskorna anser också att 

det är viktigt med en självmedvetenhet som omsätts i handlingar som skyddar dem själva och 

också patienten. Rusner gör dessutom en begreppsanalys av härbärgera där hon menar att 

härbärgera har flera betydelser och hon kopplar samman den omvårdnad sjuksköterskorna ger 

sina patienter med dessa. Exempelvis så kan ett härbärge (tillfälligt boende) finnas i många 

olika former precis som omvårdnad kan ges i många olika former. 
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Coping 

De flesta studier som handlar om coping, utgår ifrån ett patientperspektiv, det vill säga att 

coping är ett redskap för professionen att hjälpa personer de möter. Det handlar främst om 

människor som varit utsatta av svårigheter i livet, som lever med funktionsnedsättningar, i 

arbetslöshet, långtidssjukskrivning, destruktiva beteenden och smärta av olika slag. Vi har 

funnit några studier som istället utgår ifrån ett professionsperspektiv, det vill säga att coping 

ses som ett sätt för kuratorn att hantera situationer de ställs inför, och som därmed tangerar 

vårt syfte.  

 

Pia Falkenberg (2009) har, vid Ersta Sköndal Högskola, skrivit en kvalitativ studie, på c-

uppsatsnivå, om hur sjukhuskuratorer hanterar samtal med patienter som varit utsatta för 

våldtäkt. Dessa samtal kan innebära en sekundär traumatisering, som innebär att kuratorns 

empatiska förmåga och engagemang för en patient, medför att patientens kris kan överföras 

till kuratorn. Falkenberg har valt att förstå kuratorernas bemästrande i dessa situationer utifrån 

teorier om coping. Kuratorerna använder sig själva som arbetsredskap och de blir alla berörda 

av arbetet på olika sätt. Studiens resultat visar att det ställs stora krav på kuratorers 

copingförmåga, där kuratorns samspel med patienten är av stor vikt.  

Jenny Forsblom (2008) har, i ett examensarbete vid Gävle Högskola, skrivit om kuratorers 

personliga upplevelser av stress och coping på ett akutsjukhus i Stockholm. Hon har genom 

kvalitativa intervjuer kommit fram till att kuratorer upplever viss stress på arbetsplatsen och 

att de kan relateras till dålig organisation, för hög arbetsbelastning och tidsbrist. Forsblom har 

valt att förstå kuratorernas sätt att hantera stressen med teorier om coping. De vanligaste 

copingstrategierna handlar om socialt stöd och fysisk träning. Studiens slutsatser är att 

stressreducerande faktorer kan härledas till en bra och tydlig organisation, möjlighet att 

kontrollera och i viss mån styra det egna arbetet, ha handledning samt att kunna ventilera med 

kollegor.   

Anne Fothergill, Deborah Edwards och Philip Burnard (2004) har, i en artikel i Internationl 

Journal of Social Psychiatry, presenterat en litteraturstudie om huruvida 

stresshanteringsinterventioner verkar för arbetande inom psykiatrin. Det visar sig av 23 

internationella studier att psykiatriker uppvisar flera stressorer, bland annat associerade till 

stress i arbetet och personlig stress. Ett exempel på personlig stress, som psykiatrikerna tycker 

är svårhanterlig, är relaterad till självmord hos patienten. Copingstrategier inkluderar stöd från 

kollegor och intressen utanför arbetet. Inga av dessa studier har utvärderat användningen av 
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stresshanteringsinterventioner för psykiatriker. Slutsaterna är att psykiatrikeryrket är stressigt 

och att psykiatriker har identifierat flera stressorer i både deras yrkesliv och privata liv. 

I en artikel presenterar Ben Hannigan, Deborah Edwards och Philip
 
Burnard (2004) en 

litteraturstudie om stress relaterad till arbetsplatsen och att det är något som många erfar och 

lider av. Författarna menar att detta kan leda till utbrändhet, låg moralkänsla, minskad 

effektivitet och arbetsförmåga. Syftet med artikel är att identifiera faktorer som kan bidra till 

ökad känsla av stress, utbrändhet och ökad förnöjsamhet på arbetsplatsen för psykologer i 

Storbritannien. Resultatet i artikel visar att anledningen till stress är vissa typer av 

patientkaraktärer, överbelastning på jobbet, osäkerhet och dålig struktur på arbetsplatsen. 

Psykologerna hanterar det här genom att prata med kollegor och använda sig av andra egna 

strategier. Hela 40 procent av Storbritanniens psykologer uppvisar tecken på att lida av stress 

och en av slutsatserna i artikeln är att jobb relaterat till psykisk ohälsa ofta leder till stress hos 

professionen. Några sätt att undvika detta på är att, som psykologerna gör, samtala med 

kollegor. Författarna menar dock att ett välstrukturerat ledarskap är önskvärt då det kan 

minska psykologernas sökande efter egna strategier eftersom de då får mer stöd från 

arbetsledningen. 

Philip Burnard (1993) har i boken Coping with Stress in the Health Professions – A 

practical guide skrivit om hur olika typer av stress kan upplevas och diskuteras av människor 

inom sociala arbeten – socialarbetare, sjuksköterskor, läkare, psykoterapeuter och liknande. 

Gemensamt för alla dessa professioner är att de jobbar med människor som kan ha 

emotionella och/eller sociala problem. Denna påfrestning kan genera i utmattning för den 

professionella och Burnard menar att det under en lång tid har tagits för givet att de 

professionella ska utstå detta. Ett annat syfte med boken är därför att erbjuda praktiska 

tillvägagångssätt (coping) för att hantera den negativa stress som kan finnas bland arbetarna. 

Burnard presenterar i hans bok strategier som meditation, handledning eller grupphandledning 

där möjligheten att diskutera stressen med andra kan hjälpa. Ytterligare ett sätt att angripa 

stressen på är att den professionella har en hög självmedvetenhet. På så sätt menar Burnard att 

det är lättare att veta vad som får en att må bra och tvärtom.   
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras begreppen härbärgera och coping som studiens teoretiska 

utgångspunkter. För att möjliggöra en analys om vad det innebär för våra informanter att 

härbärgera använder vi oss av litteratur om detta som vi har funnit relevant. Vi kommer att 

använda oss av coping som teori för att analysera informanternas utsagor om hur de går 

tillväga för att hantera härbärgerandet. 

 

Härbärgera 

Som nämnts i bakgrunden, problemformuleringen och den tidigare forskningen är begreppet 

härbärgera något som återfinns i sammanhang som berör professioner inom socialt arbete och 

inom vård- och omsorgsyrken. Nedan görs ett försök att inringa begreppet härbärgera inom 

den kontext som angränsar till syftet med studien. 

 

Ursprung 

Espen Jerlang, pedagogisk och psykologisk konsulent, beskriver i boken 

Utvecklingspsykologiska teorier (2008) att begreppet härbärgera kommer från engelskans 

containing (behållare), som i sin tur ursprungligen kommer från begreppet holding (hålla, 

bära). Holding är det begrepp som psykoanalytikern Margaret Mahler utvecklade i samband 

med det tillägg hon gjorde till objektrelationsteorin (a.a., s. 124, 135, översättningar hämtade 

ur Egidius, 2008, s. 113, 279). Då objektrelationsteorin härstammar ur det psykoanalytiska 

perspektivet följer nu en redogörelse för vad det psykoanalytiska perspektivet innebär.  

Psykoanalytikern Johan Cullberg förklarar i boken Dynamisk psykiatri (2003) hur 

människans känslomässiga och psykologiska utveckling och förutsättningar är det som styr 

våra upplevelser och vårt beteende. Enligt psykoanalysen genomgår människan olika faser i 

utvecklingsprocessen och genom barnobservationer har det framgått att i de faser i livet som 

inte passerat helt harmoniskt stannar utvecklingen av egenskaper upp. Som barn är det även 

vanligt att ha förväntningar på livet som ger oss ett referenssystem som leder till att vi ser och 

tolkar verkligheten utifrån våra tidigare erfarenheter. Detta kan ibland styra oss så pass att 

alternativa erfarenheter inte får lov att förändra vår syn på världen, människorna eller oss 

själva. Psykoterapeutiskt arbete går ut på att hjälpa människor att ändra på destruktiva 

mönster, som de på grund av upplevelser i barndomen kan ha fastnat i. Barndomen har 

således en stor inverkan på hur människan senare fungerar som vuxen (a.a., s. 67f).  
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Texten ovan ger en djupare förståelse för objektrelationsteorin då den utgår från ett 

psykoanalytiskt perspektiv. Enligt Jerlang (2008, s. 124, 135) har objektrelationsteorin fokus 

på relationen mellan ett barn och dess förälder. Han menar att teorin med andra ord är en 

personanknytningsteori. Ordet objekt syftar på en person och inte ett ting vilket kan 

misstolkas. Hur mamman håller spädbarnet, visar empati och lever sig in i barnets behov 

under dess första period i livet är betydande för barnets framtida psykiska utvecklingsprocess. 

Detta är viktigt för hur vi senare i livet hanterar relationer och psykiskt klarar av 

påfrestningar. Mahler (i Jerlang, 2008, s. 135) menar att detta behov av att ”bli hållen” är ett 

behov som människan har genom hela livet. 

  

Att härbärgera 

Kurt Gordan, docent i psykologi, socionom och legitimerad psykoterapeut, förklarar i boken 

Professionella samtal (2004) att härbärgera (containing) kan exemplifieras med bilden av 

föräldern som hjälper sitt upprörda barn genom att ta emot och ta hand om dess kaotiska och 

primitiva känslor (a.a., s. 130f). Föräldern står inte bara passivt till förfogande utan med 

denna hållning stöder hon/han aktivt barnets strävan att uppnå struktur och bemästra kaos. På 

samma sätt som föräldern är ett stöd för barnet kan behandlaren vara det för klienten. Genom 

att härbärgera klientens oro och ångest upprättar behandlaren gynnsamma förutsättningar för 

klienten att utnyttja sina inneboende resurser att själv finna lösningar på sina problem, bara 

genom att lyssna. Behandlaren åtar sig en ofta konstruktiv katalysatorfunktion. Att ha denna 

funktion, att stävja sina impulser att trösta, stödja och ge goda råd kan, enligt Gordan (2004), 

vara svårt för många behandlare. Han menar att det istället är viktigt att behandlaren lyssnar, 

tar emot, står ut med och härbärgerar de upprörda känslorna klienten kommer till samtalet 

med. Då kan det inre trycket släppa och lättnaden och avspänningen leder i sig till att det 

skapas ett utrymme för konstruktivt tänkande för klienten. Denne kan då börja identifiera och 

strukturera sina problem (a.a., s. 130f).  

Cullberg (2003, s. 422f) visar ytterligare ett exempel på hur funktionen av härbärgerandet 

och relationen mellan en patient och en terapeut kan liknas vid relationen mellan ett barn och 

en förälder. Eftersom föräldern inte står i ett skuldförhållande till barnet så kan inte föräldern 

påverkas eller belastas när barnet kommer gråtandes och säger att det har slagit sig. Cullberg 

(2003) menar att en normal reaktion är att låta barnet gråta ut eller visa sin vrede över det 

inträffade. På motsvarande sätt kan terapeuten vara en ”container” för patientens starka 

känslor som i samtalet då får uttryckas, tas emot och accepteras (a.a., s. 422f). Terapeuten får 
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inte gripas eller förlamas av samma oro som patienten. Terapeuten borde veta att det vanligen 

finns vägar ut ur kaoset och med den insikten förmedla ett lugn till patienten (a.a., s. 423). 

    Bengt Börjesson, (2008, s. 353) professor i socialt arbete, förklarar i sin bok Förstå socialt 

arbete att (citationstecknen är författarens egna):  

Det är en viktig skillnad mellan att arbeta terapeutiskt med människans ångest, att bistå henne i 

mötet med hennes fantomer, å ena sidan, och att förstå och ta emot – härbärgera – människans oro 

å andra sidan. Ett professionellt tema hos det sociala arbetet måste vara socialarbetarens förmåga 

att möta människans ångest, att kunna härbärgera utan att förneka och förringa. Denna 

”avlastning” har ett värde i sig, men är också en förutsättning för att människan ska kunna se 

proportioner i sitt liv, för att hon ska kunna avgränsa och inrikta sig på realistiska mål. 

 

Om kuratorn inte kan härbärgera, utan istället förnekar klientens oro och ångest, kan patienten 

uppfatta kuratorn som skyldig till hennes lidande (a.a., s. 353). Gordan (2004) instämmer med 

Börjeson och tror att behandlarens förmåga till att härbärgera ofta blir av största betydelse för 

behandlingen av personer med personlighetsstörningar. Läkeprocessen kan börja först när 

klienten har testat och ifrågasatt behandlaren och verkligen visat sin fientlighet, sorg och 

förtvivlan utan att behandlaren vänt klienten ryggen (a.a., s. 194). 

 I ett psykologilexikon (Egidius, 2008) framhålls en intressant vinkling där containing 

innebär att hos sig själv bevara och härbärgera starka känslor och konflikter som en annan 

person visar (a.a., s. 113). Enligt Egidius innebär alltså härbärgerandet inte att ta emot någon 

annans känslor utan att hantera sina egna. 

 

Sammanfattning Härbärgera 

Begreppet härbärgera används ofta i samband med anknytningen mellan barn och föräldrar 

men kan också appliceras på relationen mellan terapeut och klient. För att barnet ska 

utvecklas i en positiv riktning är det viktigt att föräldern kan stå ut med och hjälpa barnet att 

uthärda tunga och svåra känslor eller ångest. Om föräldern lyckas med det hindras barnet från 

att överväldigas av sin ångest, barnet blir tryggt och kan uppnå struktur och bemästra kaos. På 

samma sätt ska kuratorn kunna hålla och härbärgera patientens svårigheter och upplevelser 

och inte bli skrämd eller provocerad av det som kommer fram i samtalet. Likt det lilla barnet 

som blir buren och hållen av sina föräldrar, ska patienten kunna lägga över sin ångest på 

kuratorn, som skall kunna utstå denna belastning och förhoppningsvis härigenom inge hopp 

och trygghet. Att härbärgera avser kortfattat att stå ut med känslor utan att själv gripas eller 

förlamas av dem. 

 



22 
 

Coping  

Coping, det vill säga stresshantering, används främst som begrepp för att förklara den process 

en människa genomgår i exempelvis sorgearbetet vid förlust av en älskad anhörig (Lazarus & 

Folkman, 1984). Kuratorer inom vården använder sig av coping som arbetsmetod (Lundin et 

al., 2009, s. 112) för att identifiera patientens tillgång till resurser, såväl i denne själv som i 

dess omgivning. Resurserna är avgörande för hur väl patienten tar sig igenom den för denne 

svåra situationen. Vi har istället valt att söka belysa och förstå våra informanters strategier för 

att hantera härbärgerandet utifrån denna teori. Eftersom coping innebär stresshantering har vi 

valt att inleda detta avsnitt med en redogörelse för vad stress är och därefter presentera 

coping, copingresurser och copingstrategier. 

 

Stress 

Lars Karlsson, fil. mag. och adjunkt i psykologi, författar ett kapitel om stress i sin bok 

Psykologins grunder (2007). Han menar att stress kan beskrivas på olika sätt och vi har valt 

att nämna några av dessa. 

 Inom psykoanalysen benämns stress som ångest, vilken i sin tur kan vara objektiv 

respektive neurotisk; med objektiv ångest menas den relevanta reaktion en människa har på 

ett riktigt hot, medan den neurotiska bottnar i omedvetna konflikter mellan detet, jaget och 

överjaget. Beroende på hur många omedvetna konflikter en människa bär inom sig är denne 

mer eller mindre stresstålig och stresskänslig (Karlsson, 2007, s. 497).  

 Karlsson (2007) beskriver Arousalteorin som den dominerande inom stressforskningen, i 

vilken den fysiologiska, beteendemässiga och upplevda intensitetsgraden mäts (a.a., s. 498). 

Det är kopplingen mellan hjärnan, det hormonella systemet och immunförsvaret som avgör 

hur väl människan responderar på stressorer. Den allolastiska belastningens omfattning, det 

vill säga den negativa stressen, avgörs beroende på tre faktorer; krav – hur höga kraven är 

som människan ställs inför; strategier – vilka strategier människan har för att hantera stressen; 

samt psykosociala resurser – de resurser människan har att tillgå i sig själv och omgivningen 

(a.a., s. 498f). Aurosalteorin kompletterades under 1970-talet av kognitivt inriktade 

stressforskare som gjorde ett tillägg om att beakta individens subjektiva värdering av 

stressituationen (a.a., s. 501). Med detta menas att det som är avgörande för belastningen inte 

enbart beror på de resurser en människa verkligen har, utan vilka resurser och förmågor en 

människa tror sig ha, eller inte ha. En människa med dålig självbild, ett dåligt självförtroende, 

kan alltså vara mindre stresstålig än den med ett gott självförtroende, då den förste 

underskattar sin förmåga. Det finns därför möjligheter att genom att förändra självbilden i en 
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positiv riktning också stärka stresståligheten (a.a., s. 501f). Karlsson (2007) kopplar förmågan 

att hantera stressorer till Antonovskys KASAM, känsla av sammanhang. Han menar att 

KASAM kan ses som en faktor för hur väl en människa kan stå emot stressande och 

traumatiska upplevelser. Hög KASAM bör sannolikt leda till god hälsa och tvärtom (a.a., s. 

518). 

 Vad som avgör stressnivån är alltså balansen mellan människans resurser och krav 

(Karlsson, 2007, s. 504). Det finns emellertid flera typer av stress; mikrostressorer, avgörande 

livshändelser/traumatiska kriser samt katastrofer - där mikrostressorer innebär de dagliga 

svårigheterna, som besvärliga familjerelationer och katastrofer handlar om exempelvis krig 

och naturkatastrofer. Allra tydligast har det vid katastrofer påvisats att negativ stress påverkar 

den psykiska hälsan, bland annat genom så kallad posttraumatiskt stressyndrom (a.a., s. 

505ff). Men även mikrostressorer kan innebära psykiska konsekvenser - som i sambandet 

mellan vardagsstress och depressioner. Detta kan kopplas till arbetsplatsen där 

vardagsstressen kan ge konsekvenser såsom utmattningssyndrom, så kallad utbrändhet (a.a., s. 

507, 509).  Utmattningssyndromet kommer av långvarig stress och innebär att den fysiska, 

psykiska och sociala förmågan kraftigt har försämrats. Avgörande för hur omfattande 

symptomen uppträder är individens copingförmåga, personlighet och dennes tidigare 

stresserfarenheter (a.a., s. 509). 

 

Coping (stresshantering) 

Richard Lazarus, tidigare Professor of Psychology vid University of California och Susan 

Folkman, tidigare Associate Research Psychologist vid dito, har i boken Stress, Appraisal and 

Coping (1984, s. 141) definierat coping enligt följande: 

constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external or/and internal 

demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person.  

 

Med coping menas alltså en individs kognitiva (tankemässiga) och beteendemässiga försök att 

hantera situationer där inre och yttre krav överskrider dennes resurser. De yttre kraven åsyftar 

situationen i sig och de inre kraven åsyftar emotionella reaktioner på situationen. Kraven, 

eller stressorerna, kan exempelvis bestå av hot, stressfyllda situationer eller emotionell smärta 

och är en följd av samspelet mellan personlighets- och miljörelaterade faktorer (Lazarus & 

Folkman, 1984, s. 141). 

 Lazarus & Folkman (1984, s. 140) klargör vidare att coping inte skall beblandas med 

försvarsmekanismer eller likställas med att kontrollera, då de i det senare fallet menar att 

många stressorer inte går att påverka. Coping är snarare det som möjliggör för en individ att i 
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okontrollerbara situationer tolerera, minimera, acceptera eller ignorera det som inte går att 

kontrollera (a.a., s. 140). Karlsson (2007) å andra sidan, menar att viss emotionell coping (se 

mer i copingstrategier) kan innebära att hotet reduceras med hjälp av just försvarsmekanismer 

och att det därigenom går att övertyga sig själv om att hotet inte var lika allvarligt som det 

verkade. Bortträngning kan till exempel göra att hotet helt försvinner, eftersom detta görs 

omedvetet, och rationalisering kan hjälpa genom att förnuftsmässigt övertyga sig själv att 

hotet inte är något hot (a.a., s. 513). 

Gunilla Brattberg, läkare och adjungerad professor i rehabiliteringspedagogik, förklarar i 

sin bok Att hantera det ohanterbara – om coping (2008, s. 9) att coping är den förmåga som 

gör att människan kan leva med osäkerhet, ovisshet och oro utan att förtvivla. Coping handlar 

om att bemästra genom att påverka, förändra eller anpassa omgivningen samt att påverka det 

egna sättet att tolka och reagera på det som har hänt eller händer (a.a., s. 33). 

Copingförmågan är något som grundläggs i barndomen och det är denna som avgör hur en 

människa har möjlighet att komma tillbaka efter en för denne påfrestande händelse i livet 

(Brattberg, 2008, s. 37). Har du en god copingförmåga kan du bemästra en för dig tidigare 

okänd situation så som den är, och du har genom att sätta förmågan på prov och klarat dig väl 

ur situationen förbättrat förmågan ytterligare för att hantera liknande eller andra påfrestande 

situationer i livet (a.a., s. 37).  

Brattberg (2008, s. 36f) listar några beskrivningar av hur coping används: 

 Coping är kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera yttre och inre 

krav som överstiger individens förmåga 

 Coping är strategier (tanke- och beteendemönster) för stresshantering 

 Coping är alla de mekanismer som individen använder för att möta hot mot den egna 

stabiliteten 

 Coping är verktyg för vardagliga akutfall 

 Coping är beteendemönster med vilka individen kan förebygga eller svara på stressande 

händelser 

 Coping är alla svar på påfrestande händelser som individen använder för att kontrollera 

emotionell stress 

 Coping handlar om möjligheter och val 

 Coping är en process som utvecklas och förändras över tiden 

 Coping är ett sökande efter mening i stressande situationer 
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Copingresurser 

Charles J. Holahan, Rudolf H. Moos och Jeanne A. Schaefer, alla PhD i USA och 

medförfattare till boken Handbook of Coping (1996), förklarar att copingresurser är de 

medvetna strategier som individen använder för att effektivt hantera stressfyllda eller 

uppskakande livssituationer och delar in dessa enligt följande: 

  Personliga copingresurser innebär de relativt stabila personlighetsmässiga och kognitiva 

karaktärsdrag som formar individens bedömningar och därmed också copingprocessen. 

Självförtroende, självmedvetenhet (self-efficacy), optimism, mod, KASAM och inre locus of 

control (personligt ansvar för det som händer i livet där yttre locus of control snarare härleds 

till yttre påverkan) är faktorer som är relaterade till personens upplevelse av kontroll och 

anses därför vara extra viktiga som copingresurser (Holahan et al., 1996, s. 31). Personer med 

hög självmedvetenhet tenderar att angripa utmanande situationer på ett aktivt och ihärdigt 

sätt, till skillnad från de med lägre självmedvetenhet som tycks mer benägna att i sådana 

situationer vara mindre aktiva och hellre undviker dem (a.a., s. 31). 

 Sociala copingresurser består av olika former av stöd från omgivningen (Holahan, et al., 

1996, s. 31). Stödet kan stärka individens försök att hantera en problematisk situation och 

därmed också stärka dennes självförtroende och självkänsla. 

 Holahan et al. (1996, s. 31) har i en undersökning kommit fram till att de som har större 

tillgång till personliga och sociala copingresurser är mer benägna att använda sig av en 

angripande copingstrategi snarare än en undvikande (se mer under Copingstrategier). 

 

Copingstrategier 

Karlsson (2007, s. 512) delar in coping i två delar; en extern och en intern coping. Den 

externa, den problemfokuserade, delen innebär att försöka hitta ett sätt att hantera den 

stressande situationen på; att definiera problemet, söka alternativa lösningar och väga olika 

alternativ mot varandra – att konfrontera problemet eller att fly ifrån det. Det kan också 

handla om att försöka förändra sig själv genom att till exempel lära sig nya beteenden. 

Karlsson (a.a., s. 512) förklarar vidare att de som är problemfokuserade riskerar att i mindre 

grad bli deprimerade, både under och efter stressande situationer.  

 Holahan et al. (1996, s. 28) delar in extern coping i ytterligare två delar: approach coping 

(angripande) och avoidance coping (undvikande). De menar att de som använder sig av ett 

angripande sätt, att till exempel söka lösa problemet, har lättare att anpassa sig till stressorerna 

och erfar färre stressymptom. Vidare menar de att angripande copingstrategier såsom att göra 

upp med och positivt jämföra stressorer visar på reducering av känslor av bekymmer och 
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orolighet (a.a., s. 29). 

De undvikande strategierna, såsom bland annat förnekande och tillbakadragande, har till 

skillnad från de angripande påvisat högre grad av stressymptom. Holahan et al. (1996, s. 29) 

menar att känslomässigt fokuserad coping, vilken då ofta innebär undvikande och att 

skuldbelägga sig själv, oftare korrelerar med depressionssymptom. 

 Studier har visat att ett starkt stöd från till exempel familjen kan med tiden ge en ökad 

angripande copingstrategi och en minskning av den undvikande (Holahan et al., 1996, s. 31). 

Karlsson (2007) har som nämnts ovan delat in copingstrategierna i externa och interna. 

Den interna, den emotionella, delen innebär att försöka hantera känslorna snarare än 

situationen. Att ägna sig åt fysisk aktivitet, söka socialt stöd eller att dämpa sin ångest genom 

”att dränka sina sorger” är alla exempel på sådana beteendemässiga strategier (Karlsson, 

2007, s. 512). Karlsson (a.a., s. 512f) menar att vissa strategier lämpar sig bättre än andra. 

Han poängterar att konfrontation i form av exempelvis aggressioner, önsketänkande, 

förnekande och verklighetsflykt är exempel på strategier som inte är anpassade för 

stresshantering. Karlsson (a.a., s. 512) listar tre typer av emotionella copingstrategier: 

o Grubbleri innebär att älta hur eländigt allt är, att gräva ner sig i tankar och att oroa sig 

för stressande situationer istället för att verkligen göra något åt dem. 

o Distraktion handlar om att söka sig till behagliga situationer för att få andrum i 

stressupplevelsen, genom att till exempel gå på bio, läsa en bok eller utföra någon 

fysisk aktivitet. 

o Negativt undvikande är detsamma som distraktion men innebär negativa konsekvenser 

både socialt och psykologiskt för individen, till exempel alkoholmissbruk eller 

aggressioner. 

Karlsson (2007, s. 513) menar att distraktion är den copingstrategi som är att föredra av dessa 

tre och anses som adaptiv då den reducerar stressnivån. 

 Brattberg (2008, s. 41f) summerar copingstrategierna, det vill säga de långsiktiga 

övergripande tillvägagångssätten, till tre huvudsakliga; problemfokuserad coping, 

känslofokuserad coping och undvikandestrategier. Hon menar vidare att valet av strategi 

varierar både inom individer, över tiden och mellan individer, det vill säga att olika människor 

använder olika strategier, men också att en och samma människa använder olika strategier i 

olika skeden av en påfrestande händelse. Valet kan vara svårt och hon säger att ”lämplig 

copingstrategi är inte alltid den som följer minsta motståndets lag” (a.a., s. 43). Överlag är 

aktiva copingstrategier bättre än passiva, men det är inte givet vilken som fungerar bättre än 

en annan och det är heller inte givet att den goda alltid leder till bäst resultat (a.a., s. 43). 
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Personliga resurser (bland annat självförtroende, religiositet, ålder och tidigare 

copingerfarenhet), den sociala och fysiska omgivningen (det sociala nätverket och dess 

resurser), kognitiva insikter (hur individen uppfattar krisen) samt stämningsläge är avgörande 

för vilken copingstrategi som väljs, menar Brattberg (a.a., s. 43f).  

  

Figur 1. Indelning av copingstrategier 

 

Figur 1 sammanför och ger en förenklad bild av Karlssons (2007) och Holahans et al. (1996) indelningar av 

copingstrategier 

 

Lazarus & Folkman (1984, s. 148f) poängterar att funktionen med en copingstrategi inte skall 

förväxlas med vad resultatet blir av den, alltså att en strategi kan vara att undvika, men 

behöver med nödvändighet inte resultera i undvikande, även om det i vissa fall förmodligen 

finns givna utfall vid en viss typ av strategi. 
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Resultat 

Kuratorerna vi har träffat, våra åtta informanter, är samtliga kvinnor mellan cirka 35-60 år och 

är alla verksamma inom vården - på öppna psykiatriska mottagningar, sjukhus och BUP i 

Storstockholm. Samtliga informanter har socionomutbildning och de flesta är vidareutbildade, 

främst inom psykoterapi. Alla har arbetat som kuratorer inom vården i minst ett år och nästan 

samtliga har erfarenhet från andra och/eller liknande områden inom socialt arbete.  

För att bringa tydlighet för läsaren har vi valt att göra samtliga citat, förutom de som 

presenteras i löpande text, med indrag oavsett citatets längd, detta trots Backmans (2008) 

rekommendationer. Citaten presenteras överlag i sin helhet där bortvalda delar markeras med 

/…/. När vi har valt att ta bort delar av ett citat, har vi gjort detta med försiktighet för att på 

ingalunda vis ändra citatets innebörd eller informantens utsaga, men för att göra citatet mer 

stringent, i enlighet med Trost (2005, s. 109). Vid parentes i citaten har vi lagt till information, 

som uppkommit i intervjun men som inte explicit framgår i citatet, vilken vi har ansett 

nödvändig för att förstå citatets innebörd. För att förtydliga när informanterna återberättar 

konversationer har vi markerat detta med citationstecken. 

Vår empiri kommer här att presenteras i två avsnitt, Att härbärgera samt Att hantera 

härbärgerandet, med delar och teman som vi har utkristalliserat vid bearbetningen av våra 

transkriberade intervjuer. 

 

Att härbärgera  

Informanternas utsagor kring att härbärgera presenteras i två övergripande delar; 

Informanternas definitioner samt Att använda sig själv som verktyg under samtalets gång.  

 

Informanternas definitioner 

Av våra informanter får vi definitioner av att härbärgera som beskriver samma eller liknande 

företeelser i nästan samtliga utsagor. Då vi har gett informanterna möjlighet att fritt resonera 

kring vad härbärgera innebär har de givit oss flera innebörder av begreppet, där en och samma 

person menar att härbärgerandet består av flera företeelser. Vi har valt delar av informanternas 

citat som belyser de företeelser som varit vanligast förekommande, samt delar av de citat som 

är mest avvikande, under intervjutillfällena. Dessa företeelser har vi delat in i följande teman: 

Att lyssna, Att stå ut med, Att bära och Att förmedla hopp. Därefter presenteras den definition 

som avviker från dessa teman.  
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Nästan alla våra informanter menar att härbärgera innebär att lyssna på och att försöka förstå 

patienten i samtalet. En av våra informanter uttrycker att ”det här är min viktigaste uppgift, att 

lyssna”. Hon förklarar vidare att hon sitter ”stadigt och lugnt och tryggt i stolen” och menar 

att detta möjliggör för patienten att känna sig lugn och prata om det svåra den har varit med 

om. Ytterligare en informant förklarar att härbärgera innebär att lyssna: 

Att höra och verkligen höra. Att anstränga sig för att förstå allting som varje person jag möter 

kommer med. Och att vara lyhörd, nyfiken och stå ut med sånt som är svårt. Det svåra som man 

behöver härbärgera – annat härbärgerar sig självt. (1) 

 

Majoriteten av våra informanter förklarar att härbärgera på något vis innebär att stå ut med det 

patienten berättar och förmedlar i samtalet. Det kan till exempel handla om att inte vara rädd 

för att möta en patient som berättar att den vill ta livet av sig. En informant menar att det 

handlar om att förmedla att hon orkar höra och inte visar tecken på att det är för tungt så att 

patienten ska kunna berätta vad den vill oavsett hur svåra saker det kan handla om. Följande 

citat beskriver att härbärgera innebär att stå ut: 

Det betyder för mig att kunna vara i svåra känslor tillsammans med patienten. Att inte skynda 

vidare, att inte omedvetet släta över eller förminska, utan att kunna vara i det som sägs och kunna 

stå ut med det. /…/ Det professionella härbärgerandet innebär att man orkar vara i det här jobbiga. 

/…/ Och det är väldigt svårt att hålla sig utanför, som i andra samtal – då går man inte in 

känslomässigt, men i de här samtalen…då går sorgen in i hjärtat. (5) 

 

En informant menar att stå ut med också kan innebära att kunna utstå då patienten testar 

henne: 

Patienter provar ofta med en sticka ”orkar hon lyssna?” och visar man tendens att man inte gör det 

så vänder de, backar de. Förmågan att finnas kvar där, att orka lyssna, att låta patienten berätta det 

den vill berätta. Ibland sonderar de lite och om man inte svarar på det direkt så tar de inte upp det. 

/…/ Vissa kontakter är så att de bara gäller härbärgerande, att stötta. (4) 

 

Två av informanterna förklarar att härbärgera innebär att bära. För en av dem handlar det om 

att hjälpas åt och att som kurator kunna rama in samtalet och hålla i processen, ”man bär lite 

åt dem, men man tyngs inte”. Hon förklarar vidare:  

Man hjälper dem att hålla, som en krycka eller armkrok. /…/ De (patienterna) ska ju komma till oss 

för att vi ska bära nånting åt dem. Och då måste vi ju ändå hålla i det, då måste vi ju ha några slags 

ramar, så de inte blir oroliga att vi faller också. (8) 

 

Den andra informanten som menar att härbärgera innebär att bära förklarar det som att: 

Ibland handlar det om att bära känslor, omedvetna känslor…en människa som är väldigt arg men 

inte vet det själv, då får man själv stå ut med det men inte gå igång på det, utan containa det. Vi 

hade en handledare som pratade om att man blir ett reningssystem – en extern njure på ett mentalt 

plan. Bra bild. En person kommer till mig med sina problem som den lämnar över till mig, och sen 

får jag lämna tillbaka dem med lite nya perspektiv. (1) 
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Däremot har en informant uttryckt att härbärgera med nödvändighet inte behöver innebära att 

bära: 

Jag vet inte om man måste bära känslorna. Jag vet inte om jag bär känslorna, men däremot att jag 

lyssnar på dem. /…/ Tror att om man går runt och bär på en patients känslor så går man nog under 

till slut. För mig är det en definitionsskillnad. (3) 

 

Våra informanter uttrycker på olika sätt att en del i härbärgerandet innebär att förmedla hopp 

till patienten. Detta genom att till exempel hjälpa patienten att stå ut med det som känns svårt 

just nu och att inte ge upp hoppet. En informant definierar härbärgera som följande: 

Att inte tappa fattningen utan stå för nåt sorts hopp och nån slags normalisering: ”jag hör vad du 

säger och det här är en tuff situation, men jag sitter kvar här och det går att prata om det här, jag vet 

att det finns hopp och jag vet att det finns möjligheter till förändring även om du inte ser det”. (6) 

 

Förutom ovanstående definitioner av att härbärgera har en uttryckt en definition som skiljer 

sig avsevärt mot resterande informanter. Hon menar att härbärgerandet enbart handlar om att 

ta hand om sina egna, inte patientens, känslor: 

Att ta hand om en personlig reaktion som jag har fått av en annan människa, alltså min känsla som 

personens berättelse framkallar. (2) 

 

Ett fåtal informanter håller till viss del med och menar att det i vissa fall kan handla om att 

härbärgera sina egna känslor: 

För det mesta tänker jag att det (härbärgera) är att hantera, eller att förstå och respektera och ta 

hand om, patientens känslor. Men det kan ju också handla om, i lägen då jag tycker att det blir 

svårt, mina egna. (6) 

 

Att använda sig själv som verktyg under samtalets gång 

Att härbärgera innebär för sju av våra informanter att ta emot patientens känslor i första hand. 

De uttrycker att samtal som de finner svåra väcker känslor i dem själva. Att hantera sina egna 

känslor under samtalet med patienter är något många av informanterna uttrycker att de gör för 

att hantera härbärgerandet. Det händer enligt våra informanter att de visar sina känslor och en 

del uttrycker att de i vissa situationer funnit det nödvändigt att göra det, både att skratta och 

gråta med patienten. En av informanterna menar att det ibland kan hjälpa patienten att 

identifiera sina egna känslor genom att de får se hennes, ”ibland har jag faktiskt när tårarna 

rinner sagt att jag är berörd /…/ det kan ju hjälpa dem att klä i ord vad de känner”. Citatet 

nedan beskriver vad de gör av känslorna och huruvida de visar dem eller inte: 

Är det så att det blir väldigt väldigt laddat eller svårt i situationen, låter jag min reaktion synas. /…/ 

Om man får tårar i ögonen eller blir tjock i halsen…jag döljer inte det. Är det så att jag märker att 

patienten inte har möjlighet överhuvudtaget att ta in min reaktion så döljer jag ju den naturligtvis. 

/…/ Jag misstänker att det blir någon form av endera förskjutning eller bortträning – ett försvar 

som slår till. Att det hjälper mig ur situationen, det kan ju vara enkla saker som att ta en mun vatten 

eller att vända på mig. (2) 
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Att som kurator förhålla sig till patienten som professionell och inte som privatperson påpekar 

många av informanterna som något viktigt i samtal med patienten. Detta tar sig bland annat i 

uttryck hos våra informanter när de säger att det handlar om att ”vara trygg i sig själv och inte 

gå igång för mycket på saker” och att inte överföra sina egna värderingar på patienten. För att 

kunna förhålla sig professionell menar en informant att det handlar om att ”försöka bli 

medveten, om man blir medveten, att tänka att det här är något som är mina känslor men 

patienten finns någon helt annanstans”. I citaten nedan förklarar två av informanterna vad det 

kan innebära att förhålla sig professionell i samtal med patienter:  

Att stå ut med alla reaktioner som man får själv och att kunna förbli professionell trots att det 

stormar, att kunna skilja på det yrkesmässiga och mitt mer privata jag /…/. Ju fler människoöden, 

situationer man ställs inför och måste hantera, desto mindre är det ju som skärrar en. (1) 

 

Det händer ju andra saker som gör att jag blir skitförbannad på en patient eller att jag blir attraherad 

eller andra grejer, som liksom inte alls är… Jag menar sorg och smärta är ju lätt att ta på, men att 

bli attraherad av en patient är inte speciellt kul, och det har man ju ingen lust att ta i själv ens, men 

det händer ju. Eller att man blir förbannad, det är inte heller så enkelt. (2) 

 

Vidare poängterar några av informanterna vikten av att kunna särskilja sina egna och 

patientens känslor för att kunna härbärgera: 

Jag försöker särskilja på vad som är hennes (patientens) känslor och vad som är mina känslor. Och 

det är hon och hennes känslor som är de viktigaste. Men det ger mig ju också på nåt sätt en signal 

eftersom jag blir så berörd utav det. /…/För om jag inte kan härbärgera, om jag åker med i det 

någon berättar för mig, om jag tappar bort mig i det och dras med i någonting, då kan ju jag 

förvärra situationen istället. (6) 

 

Att särskilja på sina egna och patientens känslor är enligt informanterna extra viktigt i de 

samtal som informanterna upplever som särskilt svåra. Två av informanterna berättar att de 

svåraste situationerna i samtal med patienten är när de själva kan identifiera sig med patienten 

och/eller med dennes situation. En av informanterna berättar att när hon skiljde sig så sa hon 

på jobbet att ”jag håller på att skilja mig och jag kommer att bli väldigt berörd av just sådana 

barn som slits emellan föräldrar”. Hon menar att hon under samtalen kan påminnas om 

händelser ur hennes egna liv. Vidare berättar en annan informant om hur hon identifierar sig 

med patienter:  

Speciellt om det är en kvinna i min ålder med små barn – precis som jag har det – då är det svårt, 

då känner jag att jag får ta ett djupt andetag. /…/ Men framförallt när det tangerar någonting, när 

till exempel någons pappa dör där pappan är ungefär lika gammal som min pappa, sådana saker. 

När man har något att relatera till i sin vanliga privata verklighet. (2) 

 

Vidare uttrycker fyra av informanterna att samtal där patienten överväger självmord är särskilt 

svåra. En informant tycker att det i dessa situationer innebär en speciell typ av belastning då 

hon ifrågasätter om hon har givit patienten tillräckligt stöd, ”kommer personen överleva till 

imorgon?”. En informant beskriver en situation som hon upplever som svår i följande citat: 
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Det jag tycker är extra svårt är när de inte vill leva längre, och det är faktiskt flera gånger i veckan 

man sitter i sådana samtal. Det känns OK när man känt patienten ett längre tag, men det är svårare 

när det är en ny patient. Och svårare när det är en fredag för då är hela helgen framför. Man blir 

hjälplös… (7) 

 

Utöver de samtal som de flesta av informanterna upplever som svåra, berättar en av 

informanterna att samtal med föräldrar som har förlorat barn upplevs som ”allra svårast”. I 

dessa menar hon att det är svårt att inge hopp till föräldrarna. En annan informant berättar om 

ett särskilt samtal som hon upplevde som extra svårt där patienten i samtalet var väldigt sjuk 

och skulle bli ensam på julafton. Patienten var utlämnad i sin sjukdom och hade enligt vår 

informant behövt stöd av människor som stod henne nära. Vår informant blev väldigt berörd 

av detta och menar att ”i den situationen blev jag ledsen och arg å hennes vägnar”. Ytterligare 

en informant beskriver en situation som för henne är svår: 

Hon (patienten) är i desperat behov av hjälp men vägrar att ta emot hjälp, hur direkt eller långsamt 

man än tar det med henne. Hon blir arg och förtvivlad. /…/ Jättesvårt för man kommer ingenstans 

och det är ju därför man är här. Hon väcker mycket av både maktlöshet och frustration, ilska och 

sorg i mig. Efter varje besök är jag helt slut och det går inte över förrän dagen efter. (1) 

 

Det framkommer under intervjuerna att många av våra informanter uttrycker att de med tiden 

blivit bättre på att härbärgera i svåra samtal. En informant berättar att eftersom hon har varit 

med om svåra situationer och ”sett hur livet sakta har hittat nya former” och att det med tiden 

har blivit bättre för patienten säger hon att hon idag ”kan sitta lite lugnare och tryggare i min 

stol och ta emot utan att bli livrädd eller skräckslagen eller tänka att jag måste härbärgera”. 

Vidare förklarar en informant hur hon har blivit bättre på att härbärgera: 

Och jag tror också att det här med att härbärgera saker och ting, det har jag nog blivit bättre på…att 

härbärgera i stunden och att sen ta hand om det som det lämnar kvar. Jag tror att jag härbärgerade i 

stunden lite mindre förut och var lite sämre på att ta hand om det, det lämnade kvar efteråt. Att jag 

på något vis har lärt mig att härbärgera, men att inte sudda bort det som det lämnat kvar utan att ta 

hand om det. (2) 

 

En informant berättar om hur hon i början av sin karriär kunde ”bli fysiskt illamående och 

började kräkas”. Hon menar att det inte fanns någon medicinsk orsak till detta men hon tror 

att det berodde på att hon mådde dåligt av att härbärgera i svåra samtal, ”jag var i 

tjugoårsåldern så visst får man bättre förmåga med åldern”. 

 

Att hantera härbärgerandet 

När vi frågar våra informanter om hur de hanterar att härbärgera i dessa, för dem, svåra 

situationer uppehåller de sig vid liknande teman, vilka vi har valt att dela in i tre delar. Vi har 

valt att kalla dessa: Strukturella hjälpmedel, Att släppa arbetet vid arbetsdagens slut samt 

Egna strategier. 
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Strukturella hjälpmedel 

Med strukturella hjälpmedel menar vi de resurser som finns att tillgå på arbetsplatsen och 

vilka ingår i arbetets struktur. Flera av informanterna menar att de tar hjälp av sina kollegor 

genom att de ventilerar de känslor som uppkommer i svåra samtal med varandra. En av våra 

informanter beskriver detta: 

Efter när samtalet är över och så, så är det så att man kan ha samlat så mycket att man gråter en 

liten skvätt och talar med en kollega och ventilerar. Så det är väl så, man låter det komma ut och 

talar om det. (5)  

 

Samtliga informanter uttrycker hur betydelsefull handledningen är i arbetet och för att kunna 

hantera att härbärgera. En av informanterna säger att ”det som är jobbigt i det här jobbet är om 

det inte blir någon handledning för då får man härbärgera betydligt mera”. Vidare förklarar en 

informant innebörden av att ha handledning: 

Jag tycker att handledning är bra, det hjälper, det ger mer perspektiv. Det är lätt att man fastnar i 

samma tankemönster och samma spår, speciellt med klienter som man träffar under längre tid. Bra 

att få lite input från folk som ser saker på ett annat sätt. Och man kan bara blåsa på där eftersom 

det är ett slutet rum, man kan säga vad man både tänker och känner och sen fundera kring det. Och 

det kan man ju inte rakt av med personen det berör. /…/ Jag står ut med att må sämre om 

organisationen är bra. (1) 

 

Många av våra informanter uttrycker att de på sina arbetsplatser jobbar i team på olika sätt. 

Här förklarar en av dem vad det innebär att arbeta i team: 

Vi har teamkonferenser två gånger varje vecka. Vi diskuterar svåra komplicerade ärenden eller fall 

och då får man ju respons på hur andra tänker kring min svåra situation /…/ och sedan ytterligare 

perspektiv på vad som är rimligt och också på hur mycket engagemang jag ska lägga ned på det 

och mer förståelse för hur jag känner. (1)  

 

Vidare berättar en av våra informanter att de på hennes arbetsplats arbetar i team där de har ett 

gemensamt ansvar för patienten och arbetar i grupper där alla i gruppen är insatta i ärendena. 

Hon förklarar hur de hjälper varandra i hennes team: 

Vi skattar oss på jobbet. Plus tio och minus tio. Ligger man på minus så pratar man om det och då 

har vi alltid koll på varandra. Då kan man fånga upp varandra i teamet när det är tungt. (3) 

 

Att släppa arbetet vid arbetsdagens slut 

Sju av informanterna uttrycker att de ibland, mer eller mindre sällan, tar med sig arbetet hem, 

det vill säga att de uppehåller sig vid patienter i tanke och känsla när arbetsdagen är slut. En 

av dem förklarar att ”det har varit gånger när någon, så att säga, hängt med mig från en dag 

till nästa”. Ytterligare en informant förklarar varför hon tar med sig jobbet hem ibland då hon 

menar att ”vi är ju människor som alla andra och när det händer jobbiga saker så följer det ju 

med”. Många av informanterna beskriver hur de konkret går tillväga för att släppa arbetet vid 

arbetsdagens slut och därmed undvika att ta med sig arbetet hem. En menar att när hon har 
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dikterat ned och fått in minnesanteckningar i journalen är hon klar för dagen, ”släpper det och 

bara promenerar hem”. En annan informant berättar om hur hennes arbete låg på landet och 

hon, när hon promenerade till bussen, bestämde sig för att hon inte längre fick tänka på 

jobbet. Hon berättar att ”det tog ett tag innan det funkade, men det funkar inte alltid nu 

heller”. Två andra informanter berättar om olika tillvägagångssätt de har för att släppa arbetet: 

Tycker det är jätteskönt att bara släppa efter en arbetsdag och att sätta på jättehög musik och bara 

blåsa ut allt i huvudet. Det blir som en mellanstation i bilen. Och sen när jag kommer hem tar jag 

hand om det som är hemma. /…/ Det är som att stänga av och sätta på faktiskt. (5) 

 

Jag använder ganska ofta sjukhuskläder, så när jag tar av mig dem och byter om, då brukar jag 

tänka väldigt konstruktivt ”att nu tar jag av mig den här dagen och sätter på mig kvällen, eller 

sätter på mig mitt privata liv”. Och när jag tar hand om mina barn, när de är hos mig, då behöver 

jag bara sätta mig i bilen och så ringer jag dem och säger att ”nu ska ni gå till busshållsplatsen” 

/…/ och då är jag redan mamma, då har jag lämnat kuratorn på väg ner till garaget. (2) 

 

Vidare berättar alla våra informanter att det var svårare att släppa arbetet i början av karriären. 

En informant säger sig fortfarande påverkas av svåra situationer men menar att hon kan 

förhålla sig mer avslappnad och rikta mer fokus på patienten idag. Hon tror att detta har att 

göra med erfarenhet och ålder. En annan menar att de första åren var jobbiga då allt var nytt, 

”sen är man ivrig också, jobbigare att släppa jobbet, man vill se resultat och därför mal man 

det mer i skallen”. Hon menar att hon idag har gjort mer plats för annat än arbete. En annan 

informant beskriver att det var svårare i början på följande sätt: 

Jag tror att jag är en människa som inte tar med mig hem och oroar mig. Men när jag var ny då 

tror jag det är ofrånkomligt…då går man ju igenom samtalen och vad man sa. Då tar man nog med 

sig patienterna. Men så är det nog med alla jobb. Det kanske är en kombination av 

arbetslivserfarenhet men också hur man är som människa. /…/ Vi är ju människor som alla andra 

och när det händer jobbiga saker så följer det ju med. (5) 

 

Egna strategier 

När vi frågar informanterna vad de gör för att hantera härbärgerandet efter arbetsdagens slut 

berättar de om olika konkreta tillvägagångssätt. Vi har delat upp dessa i tre teman: Fysisk 

aktivitet, Socialt liv och Andra sätt att hantera härbärgerandet. 

Alla informanter utom en berättar att de utövar någon typ av fysisk aktivitet som ett sätt att 

hantera härbärgerandet. Exempel på aktiviteter som informanterna ägnar sig åt är att jogga, att 

utöva yoga och att promenera, de uttrycker att de gärna ägnar sig åt något basalt och 

grundläggande. En av informanterna berättar att hon går ut med hunden, ”han är en sån där 

bra härbärgerare”. Vidare berättar en av informanterna hur denne ägnar sig åt fysisk aktivitet: 

Att göra något lite mer aktivt, det tycker jag om att göra. Vara med familjen och röra på mig, eller 

vara i skogen eller nåt. Skogen är en stressänkare för mig. (6) 

 

Alla utom två av informanterna betonar vikten av att ha ett socialt liv för att kunna hantera 

härbärgerandet. Många uttrycker att de tar hjälp av att ha familjer och inte bara ett yrkesliv. 
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En informant menar att hon tar hjälp av att vara hemma i vardagen där hon bland annat kan 

samtala med sin sambo, ”som är i samma bransch”. Hon belyser värdet av ett socialt nätverk 

och ”att åka på resor, gå på restaurang och ha det bra - ha det så bra man kan”. Många av 

informanterna betonar vikten av att kunna komma hem till sina familjer och fokusera på 

privatlivet. Följande citat är ytterligare ett exempel på detta: 

Att vara med vänner och fylla sitt liv med annat, vara ute i naturen... /…/ Att det inte bara är jobb 

och jobb och jobb och verkligen släppa det. Jag tycker att man blir duktigare på det. Det är 

förutsättningen för att orka överhuvudtaget. (4) 

 

I motsats till vad som tidigare framhållits av våra informanter menar en av dem att hon inte 

istället inte orkar med ett socialt liv när belastningen i arbetet är hög:  

Men jobbet är jobbigt i perioder då det är mycket och det påverkas ju av hur man själv mår, hur 

mitt liv ser ut, hur man hanterar det… Jag kan bli sån att jag inte vill träffa folk, jag vill bara vara 

ifred, inte boka in några kompisträffar, det blir bara för mycket. Jag orkar inte prata med någon, jag 

måste höra vad jag själv känner och tänker. Men det går i vågor. (1) 

 

Samma informant berättar också att hon vid vissa tillfällen, när det har varit jobbigt på 

arbetet, tagit ut sin stress på sin familj: 

Men jag har ju såklart kommit hem och hyvlat av min man…haha. Inte ett bra sätt att hantera det 

på, men ibland är trycket så stort. (1) 

 

Förutom fysiska aktiviteter och socialt liv berättar flera av informanterna om andra sätt för 

att hantera härbärgerandet. Fem av informanterna uttrycker att de tar hjälp av mindfulness 

(ett förhållningssätt med ursprung i Buddhism), religion och/eller (egen)terapi. En av 

informanterna berättar hur hon i samtal ibland ”sänder en tanke uppåt” och detta är något 

som hon säger sig använda, utan att patienten märker det. En annan informant berättar hur 

hon har ”peptalk med sig själv”. Hon menar att hon, när det blir för mycket, har en inre 

dialog med sig där hon ifrågasätter sina tankar och uppmanar sig själv att ta itu med de 

känslor som uppstår i arbetet. Hon menar att det är ”en egen självterapi, liksom”. Nedan 

beskriver en informant hur hon hanterar härbärgerandet: 

I perioder har jag gått i terapi själv för att hantera mitt egna, det som är mitt. /…/ Mindfulness 

håller en del på med, det är ganska bra. /…/ Ju mer omtanke om mig själv, desto bättre blir jag på 

att härbärgera. (1) 

 

Att informanterna härbärgerar och har tillvägagångssätt för att hantera detta framgår i detta 

avsnitt. När informanterna resonerar kring att härbärgera och hur de går tillväga för att hantera 

detta är det några av informanterna som betonar vikten av att ta itu med det de upplever som 

jobbigt med detta. En informant förklarar målande om varför hon anser att det är viktigt att ta 

itu med det som härbärgerandet innebär: 

Det viktigaste är nog att ta hand om det, att inte låta saker och ting ligga där och skvalpa. Det 

försvinner inte av sig själv, det gör det inte. Sorg som stannar kvar här i rummet kan inte jag vädra 
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ut om jag inte definitivt och väldigt handgripligt öppnar fönstret både själsligt och praktiskt. Jag 

har väldigt många patienter som säger sådana saker ”när man går in här så har man ett regnmoln 

ovanför huvudet, och när man går ut då sitter regnmolnet kvar härinne”. Och då sitter ju jag här 

med 24 stycken regnmoln efter en vecka. Och det skulle bli rätt jobbigt och grått och trist om jag 

inte tog hand om de där regnmolnen. /…/ Och det hjälper till att ha alla de här olika möjligheterna 

att träna och att leva, inte bara jobba, utan att leva också. (2) 

 

En av informanterna förklarar att vara uppmärksam på känslorna som uppstår i arbetet som 

kurator: Hon menar att det är viktigt att som kurator själv ta ansvar för det man känner och 

att man inte grubblar för mycket. Gör man det menar hon att det är en signal för ”hallå, nu 

måste du ha hjälp, nu är du för involverad på nåt sätt, det har tagit tag hos nånting hos dig, 

stopp!”. Vår informant beskriver hur denna signal kan vara ett tecken på att hon ”grubblar för 

mycket kring nånting med jobbet” och att hon måste ta tag i det. 
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Analys 

I detta kapitel har vi analyserat vår empiri, som har redovisats i resultatet, med hjälp av teorier 

om att härbärgera och coping. 

 

Härbärgera 

Informanternas definitioner 

Vi har funnit flera likheter mellan informanternas definitioner av att härbärgera och vad den 

teoretiska utgångspunkten framhåller att härbärgera innebär. 

Flera av informanterna menar att härbärgera för dem är ”att höra och verkligen höra” och 

att ”det här är min viktigaste uppgift, att lyssna”. I likhet med Börjeson (2008) och Gordan 

(2004) anser majoriteten av informanterna att lyssnandet är en av de viktigaste delarna i 

härbärgerandet. 

I likhet med Gordan (2004) säger majoriteten av informanterna att härbärgera på något vis 

innebär att stå ut, ”att kunna vara i det som sägs och stå ut med det” och ”att finnas kvar där, 

att orka lyssna”. Vidare menar en av informanterna att en del patienter ”provar ofta med en 

sticka, orkar hon lyssna och visar man tendens att man inte gör de så vänder de, backar de”. 

Detta stämmer väl överens med det Gordan (2004) framhåller som en del av att härbärgera - 

att inte vända klienten ryggen när denne testar och ifrågasätter kuratorn. Att inte kunna testas 

och ifrågasättas kan enligt Gordan (2004) leda till att klienten inte får förtroende för kuratorn. 

Även Lundin et al. (2009) framhåller att ett förtroendeförhållande klienten och kuratorn 

emellan är en förutsättning för ett gynnsamt arbete, varför det är avgörande för kuratorn att stå 

ut med det patienten berättar, i likhet med våra informanters utsagor. 

Mahler, som har gjort tillägg till objektrelationsteorin i vilken härbärgera har sitt ursprung 

(Jerlang, 2008), menar att människan har ett behov av att bli hållen genom hela livet. Två av 

informanterna menar i likhet med henne att härbärgera innebär att bära; ”man hjälper dem att 

hålla, som en krycka eller armkrok” och ”ibland handlar det om att bära känslor”. En av 

informanterna uttrycker dock att härbärgera med nödvändighet inte innebär att bära ”jag vet 

inte om man måste bära känslorna”, vilket alltså skiljer sig från Mahlers teori.  

Att inge patienten hopp är något Börjeson (2008) framhåller som viktigt både i 

kuratorssamtalet och i härbärgerandet, vilket flera av informanterna uttrycker som deras 

definition av att härbärgera, ”att inte tappa fattningen utan stå för nåt sorts hopp”. 
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En av informanternas definition skiljer sig från de övriga då hon menar att härbärgera 

innebär ”att ta hand om en personlig reaktion som jag har fått av en annan människa, alltså 

min känsla som personens berättelse framkallar”. Precis som det bara är en av informanterna, 

är det bara en av referenserna, psykologilexikonet Egidius (2008), som framhåller att 

härbärgera endast innebär att hantera sina egna känslor som en annan person framkallar. 

Däremot är det några av informanterna som uttrycker att härbärgera också kan innebära att 

hantera sina egna känslor; ”det kan ju också handla om, i lägen då jag tycker det blir svårt, 

mina egna”, men att det primära på något vis är att hantera - att lyssna på, bära och stå ut med 

– patientens känslor. 

 

Att använda sig själv som verktyg under samtalets gång 

I bakgrunden får vi veta vilka egenskaper en kurator behöver ha för att verka för ett så 

gynnsamt arbete som möjligt. Den mest förekommande egenskapen är empati, vilken både 

Lundin et al. (2009), Börjeson (2008) och d’Elia (2004) framhåller är viktig. d’Elia (2004) 

menar vidare att empatiförmågan måste omsättas i terapeutens handlingar och beteende. 

Informanterna uttrycker att de ibland ”får tårar i ögonen eller blir tjock i halsen” vilket vi 

tolkar som beteenden som påvisar empatisk förmåga – att informanterna känner in och 

påverkas av patientens känslor och/eller situation. Cullberg (2003) instämmer men menar 

däremot att terapeuten som profession inte bör gripas alltför mycket av den oro som patienten 

förmedlar. Han menar vidare att terapeuten borde veta att det finns vägar ut ur kaoset och med 

den insikten förmedla ett lugn till patienten. Flera av våra informanter ger uttryck för att de i 

samtalet med patienten försöker hålla sig professionella och förmedla ett lugn. Följande citat 

beskriver detta: 

Att stå ut med alla reaktioner som man får själv och att kunna förbli professionell trots att det 

stormar, att kunna skilja på det yrkesmässiga och mitt mer privata jag /…/. Ju fler människoöden, 

situationer man ställs inför och måste hantera, desto mindre är det ju som skärrar en. (1) 

 

Det handlar också för informanterna om att inte tappa fattningen utan att stå för hopp 

och normalisering. Att kunna bemöta patienten i dennes tuffa situation och att förmedla 

tro om förbättring även om det i situationen kan tyckas hopplöst för patienten. 

En informant berättar ”ibland har jag faktiskt, när tårarna rinner, sagt att jag är berörd”. Vi 

tolkar detta som att hon, för att hon är en empatisk och lyssnande kurator, berörs av det 

patienten berättar. Att aktivt lyssna är, som nämnts tidigare, en viktig egenskap som kuratorn 

bör besitta enligt Börjeson (2008) och Gordan (2004).  Lyssnandet kan tära på krafterna och 

vara tröttande, varför Gordan (2004) menar att det är viktigt att som behandlare vara 
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medveten om sina gränser för att inte riskera att inte längre orka med arbetet med klienten. 

Gordan (2004) menar att om behandlaren inte uppmärksammar detta kan dennes välvilja och 

entusiasm istället drabba klienten som i längden kan känna sig avvisad. Vi ser det som att våra 

informanter försöker sätta upp gränser i och med att de dels försöker förhålla sig till patienten 

som professionell och inte som privatperson, liksom att de försöker särskilja på sina egna och 

patientens känslor. Som exempel på att försöka förhålla sig professionell i samtalet med en 

patient säger en informant att det handlar om att ”försöka bli medveten, om man blir 

medveten, att tänka att det här är något som är mina känslor men patienten finns någon helt 

annanstans”. Ett annat exempel på att sätta gränser är att försöka medvetandegöra känslor hos 

sig själv, som kan uppkomma i samtal med patienter. En informant förklarar det såhär: 

Det händer ju andra saker som gör att jag blir skitförbannad på en patient eller att jag blir attraherad 

eller andra grejer, som liksom inte alls är… Jag menar sorg och smärta är ju lätt att ta på, men att 

bli attraherad av en patient är inte speciellt kul, och det har man ju ingen lust att ta i själv ens, men 

det händer ju. Eller att man blir förbannad, det är inte heller så enkelt. (2) 

 

Hon menar alltså att förutom känslor av sorg kan irritation och attraktion uppstå under samtal 

med patienten. Att medvetandegöra dessa typer av känslor torde vara minst lika viktigt, om 

inte viktigare, för att kunna bibehålla sin professionalitet i relation till patienten. Vidare 

förklarar en informant hur hon söker sätta gränser genom att hon fokuserar på patientens 

känslor, och försöker därmed särskilja sina egna och dennes. Detta eftersom hon säger att: 

 Det är hon och hennes känslor som är det viktigaste. Men det ger mig ju också på nåt sätt en signal 

eftersom jag blir så berörd utav det /…/ För om jag inte kan härbärgera, om jag åker med i det 

någon berättar för mig, om jag tappar bort mig i det, och dras med i någonting, då kan ju jag 

förvärra situationen istället. (6).  
 

Precis som ovanstående informant menar att situationen kan förvärras för patienten om hon 

dras med och inte förmår att härbärgera poängterar Börjeson (2008) vikten av att kuratorn 

härbärgerar, vilket kan försvåras om kuratorn inte medvetandegör sina gränser. Han menar att 

om kuratorn inte gör det kan det bland annat leda till att patienten uppfattar kuratorn som 

skyldig till sitt lidande.  

Flera av informanterna förklarar att det med tiden blivit bättre på att härbärgera: ”det här 

med att härbärgera saker och ting, det har jag nog blivit bättre på”. De framhåller att 

erfarenheter av svåra situationer i samtal samt åldrande har bidragit till en bättre förmåga att 

härbärgera. Detta finner vi intressant eftersom det i teorin om att härbärgera inte framkommer 

att denna förmåga är föränderlig och går att förbättra.  

Alla våra informanter har berättat om situationer som de upplevt som särskilt svåra i samtal 

med patienter. De vanligast förekommande har varit då patienten är självmordsbenägen, samt 

i de situationer då kuratorerna själva kan identifiera sig med patienten och/eller med dennes 
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situation. Den bakomliggande orsaken till att patienten är i behov av kuratorssamtal kan vara 

traumatiska för denne men dessa samtal torde dock inte vara lika livsomvälvande för 

kuratorn. Däremot utstår kuratorn dessa svåra samtal dagligen varför vi kopplar 

samtalssituationerna till Karlssons (2007) teori om mikrostressorer, det vill säga dagliga 

svårigheter. Ett citat som belyser att informanterna utsätts för mikrostressorer, och att detta 

kan ske dagligen, är följande: 

Det jag tycker är extra svårt är när de inte vill leva längre, och det är faktiskt flera gånger i veckan 

man sitter i sådana samtal. (7) 

 

Här berättar en av informanterna att hon ofta har samtal med patienter i situationer vilka 

hon uttrycker är svåra. Vi tolkar detta som att hon i dessa samtal utsätts för påfrestningar 

vilket kan leda till upplevelser av stress. 

 

Att hantera härbärgerandet 

Vi har tidigare kopplat Karlssons stressteori till de samtal som kuratorerna uttrycker att de 

upplever som särskilt svåra. Dessa svåra samtal tror vi kan utgöra mikrostressorer, vilka i 

längden kan leda till utbrändhet och utmattning (Karlsson, 2007). Karlsson (2007) menar 

vidare att, vad som är avgörande för hur omfattande stressymptomen blir, är individens 

copingförmåga, personlighet och dennes tidigare stresserfarenheter. Under den här rubriken 

har vi därför valt att försöka förstå våra informanters strategier för att hantera härbärgerandet i 

dessa svåra samtal med hjälp av teorier om coping.  

 I de teoretiska utgångspunkterna listar vi Brattbergs olika beskrivningar av coping. Vi 

finner fem av dessa intressanta och relevanta i relation till hur vi kan förstå våra informanters 

strategier och hur de yttrar sig: 

1) Coping är kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera yttre och 

inre krav som överstiger individens förmåga.  

2) Coping är strategier (tanke- och beteendemönster) för stresshantering 

3) Coping är beteendemönster med vilka individen kan förebygga eller svara på 

stressande händelser 

4) Coping är alla svar på påfrestande händelser som individen använder för att 

kontrollera emotionell stress 

5) Coping är en process som utvecklas och förändras över tiden 

Vi använder dessa fem punkter som utgångslägen för den följande analysen och sammanväver 

dessa med den övriga teorin om coping. Vi har valt att göra på detta sätt för att uppbåda 

någon slags struktur i detta avsnitt, liksom för att få med de olika teorierna om coping. 
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1) Coping är kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera yttre och inre 

krav som överstiger individens förmåga 

Vi tolkar det som att 1) innebär att då kuratorn i ett samtal, där hon upplever att hon inte 

räcker till, anstränger sig kognitivt och beteendemässigt för att försöka hantera det. Denna 

definition är densamme som Lazarus & Folkman (1984) framhåller, där de menar att de yttre 

kraven omfattar situationen i sig och de inre kraven omfattar emotionella reaktioner på 

situationen. Som ett exempel förklarar en informant hur hon beteendemässigt försöker hantera 

en situation som för henne känns väldigt laddad eller svår och där hon inte kan kontrollera de 

yttre kraven: 

Är det så att jag märker att patienten inte har möjlighet överhuvudtaget att ta in min reaktion så 

döljer jag ju den naturligtvis. /…/ Jag misstänker att det blir någon form av endera förskjutning 

eller bortträngning – ett försvar som slår till. Att det hjälper mig ur situationen, det kan ju vara 

enkla saker som att ta en mun vatten eller att vända på mig. (2) 

 

Vår informant talar om försvarsmekanismer, vilket enligt Lazarus & Folkman (1984) inte 

skall blandas ihop med coping. Karlsson (2007) däremot menar att viss emotionell coping 

kan innebära att med hjälp av försvarsmekanismer reducera hotet. Att använda bortträning 

innebär att vår informant i denna situation omedvetet tränger undan det som känns svårt. Det 

som vidare är intressant i det här citatet är att informanten, i den situation hon upplever som 

svår och där hon blir emotionellt påverkad, tar hjälp av att ”ta en mun vatten eller vända på 

mig” i ett försök att hantera de inre och yttre kraven. Vi kopplar dessa handlingar till det som 

Lazarus & Folkman (1984) menar att coping kan innebära, nämligen att ta till medel för att 

kunna tolerera och acceptera en situation som för henne upplevs som svår och som inte går 

att kontrollera. 

 

2) Coping är strategier (tanke- och beteendemönster) för stresshantering och  

3) Coping är beteendemönster med vilka individen kan förebygga eller svara på stressande 

händelser 

Vi anser att 2) och 3) är väldigt lika beskrivningar av coping varför vi väljer att sammanföra 

dessa till en. Dessa två beskrivningar är omfattande och kan kopplas till nästan alla de 

strategier våra informanter beskriver att de använder sig av för att hantera härbärgerandet.  

 Karlsson (2007) delar in copingstrategier i två kategorier; extern och intern. Han menar att 

den externa – problemfokuserade - strategin handlar om att hitta vägar att hantera den 

stressande situationen på. Holahan et al. (1996) delar in den externa copingstrategin i 

ytterligare två delar; angripande och undvikande. Med en angripande strategi menas att ta itu 

med situationen – att söka lösa problemet, medan den undvikande snarare innebär det 
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motsatta. Vi tolkar det som att våra informanter använder sig av en angripande copingstrategi 

när de bland annat använder sig av kollegor, handledning och teamet för att ta hjälp i, vad de 

uttrycker är, svåra situationer:  

Jag tycker att handledning är bra, det hjälper, det ger mer perspektiv. Det är lätt att man fastnar i 

samma tankemönster och samma spår, speciellt med klienter som man träffar under längre tid. Bra 

att få lite input från folk som ser saker på ett annat sätt. Och man kan bara blåsa på där eftersom 

det är ett slutet rum, man kan säga vad man både tänker och känner och sen fundera kring det. Och 

det kan man ju inte rakt av med personen det berör. (1) 

 

Att informanterna uttrycker att ”det ger mer perspektiv” och ”det är lätt att man fastnar i 

samma tankemönster” är exempel på att försöka lösa situationen på ett angripande sätt. Att de 

gör detta innebär att de, enligt Holahan et al. (1996), erfar färre stressymptom och minimerar 

risken för uppkomsten av känslor som är betungande. Holahan et al. (1996) tar även upp 

copingresurser som något som kan härledas till människan själv eller dess omgivning; 

personliga respektive sociala copingresurser. I citaten ovan förklarar informanterna att de tar 

hjälp och får stöd av omgivningen, de sociala copingresurserna. Enligt Holahan et al. (1996) 

kan detta stöd stärka våra informanters försök att hantera den problematiska situationen och 

därmed också stärka deras självförtroende och självkänsla. 

 Ovan har vi givit exempel på hur våra informanter använder sig av angripande 

copingstrategier. Få av dem har uttryckt att de hanterar svåra situationer på sätt som vi 

kan tolka som undvikande strategier. En informant uttrycker att hon i perioder, när 

”jobbet är jobbigt”, inte har någon ork att träffa någon: 

Jag kan bli sån att jag inte vill träffa folk, jag vill bara vara ifred, inte boka in några kompisträffar, 

det blir bara för mycket. Jag orkar inte prata med någon, jag måste höra vad jag själv känner och 

tänker. Men det går i vågor. (1) 

 

Vi kan tolka detta som att hon använder sig av en undvikande strategi när hon avskärmar sig 

från sitt sociala liv, att hon inte angriper problemet och verkar tillbakadragande (Holahan et 

al., 1996). Holahan et al. (1996) menar att detta i större utsträckning än de angripande 

strategierna kan leda till depression. Eftersom vår informant uttrycker att hon gör detta i 

perioder, vid tillfälle då jobbet är jobbigt, och att hon är medveten om detta bör sannolikt inte 

beteendet leda till sådana konsekvenser. Samtliga informanter uttrycker hur viktigt det är att 

angripa, att ta itu med det jobbiga. Här följer ett citat som betonar vikten av att ta itu med det 

som informanterna upplever som svårt: 

Det viktigaste är nog att ta hand om det, att inte låta saker och ting ligga där och skvalpa. Det 

försvinner inte av sig själv, det gör det inte. Sorg som stannar kvar här i rummet kan inte jag vädra 

ut om jag inte definitivt och väldigt handgripligt öppnar fönstret både själsligt och praktiskt. Jag 

har väldigt många patienter som säger sådana saker ”när man går in här så har man ett regnmoln 

ovanför huvudet, och när man går ut då sitter regnmolnet kvar härinne”. Och då sitter ju jag här 

med 24 stycken regnmoln efter en vecka. Och det skulle bli rätt jobbigt och grått och trist om jag 

inte tog hand om de där regnmolnen. (2) 
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Som beskrivits tidigare har Karlsson (2007) delat upp copingstrategier i externa och interna. 

Vidare delar han upp intern – emotionell – coping i tre strategier; grubbleri, distraktion och 

negativt undvikande. Ingen informant har gett uttryck för att de idag använder strategier som 

kan liknas vid grubbleri, det som Karlsson (2007) förklarar som att älta tankar och gräva ner 

sig i dem, istället för att göra något åt dem. Däremot förklarar en informant innebörden av att 

ägna sig åt att grubbla och inte ta tag i situationen. Hon menar att börjar hon ”grubbla för 

mycket kring nånting med jobbet är detta en signal för att hallå nu måste du ha hjälp, nu är du 

för involverad på nåt sätt, det har tagit tag i nånting hos dig, stopp!”.        

Distraktion innebär enligt Karlsson (2007) att söka sig till behagliga situationer, som att 

vara i sociala sammanhang och att ägna sig åt någon social och/eller fysisk aktivitet, för att få 

andrum i stressupplevelsen, såsom en informant gör genom att ”åka på resor, gå på 

restaurang och ha det bra - ha det så bra man kan”. Distraktion är den vanligast 

förekommande strategin hos våra informanter. Citaten nedan belyser den sociala aspekten av 

copingstrategin distraktion:   

Att vara med vänner och fylla sitt liv med annat, vara ute i naturen... /…/ Att det inte bara är jobb 

och jobb och jobb och verkligen släppa det. Jag tycker att man blir duktigare på det. Det är 

förutsättningen för att orka överhuvudtaget. (4) 

 

Fysisk aktivitet som en distraktionsstrategi är något alla utom en av våra informanter berättar 

att de ägnar sig åt. De förklarar att de gärna ägnar sig åt grundläggande basala aktiviteter som 

att jogga, yoga och göra ”något lite mer aktivt”. Några av informanterna berättar att de tycker 

om att vara ute i naturen. En menar att ”skogen är en stressänkare” för henne. I likhet med 

det Karlsson (2007) beskriver att distraktion är, förstår vi på informanternas utsagor som att 

de hanterar känslorna och inte situationen, genom att distrahera dessa genom att utföra, för 

dem, behagliga aktiviteter. 

Karlsson (2007) beskriver den negativt undvikande strategin som liknande distraktion men 

där konsekvenserna av att söka sig till något behagligt är negativa för individen, både socialt 

och psykologiskt. Han menar att till exempel dämpa sin ångest genom alkoholintag kan vara 

en strategi för att få andrum i stressupplevelsen. Följden av denna kan dock leda till 

alkoholmissbruk vilket torde vara något negativt för individen. En informant ger uttryck för 

att i vissa situationer ha använt sig av en negativt undvikande strategi då hon tagit ut stressen 

på sin man, i form av det som Karlsson (2007) kallar aggression: 

Men jag har ju såklart kommit hem och hyvlat av min man…haha. Inte ett bra sätt att hantera det 

på, men ibland är trycket så stort. (1) 

 

 Brattberg (2008) menar att valet av strategi inte alltid är självklart. Samma människa kan 

använda olika strategier i olika skeden och det är inte alltid som den strategi som används är 
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den mest lämpliga. Som i citatet ovan berättar vår informant att hon lättar på trycket genom 

att hyvla av sin man. Hennes strategi gav henne alltså goda resultat i och med att hon fick 

lätta på trycket men konsekvenserna blev förmodligen, såsom Karlsson (2007) beskriver 

negativt undvikande, negativa för henne och hennes man. 

 I 3) menar Brattberg (2008) att coping även skall verka förebyggande. Vi har hittat ett 

exempel på detta där en informant berättar om att de skattar sig själva i team, för att kunna 

”fånga upp varandra i teamet när det är tungt”. Vi tolkar detta som att de på vår informants 

arbetsplats har utvecklat en gemensam strategi för att på ett förebyggande sätt och i ett öppet 

klimat uppmärksamma varandra när de visar tecken på att de inte mår bra. På detta vis tycks 

de söka undvika att den enskilda kuratorn skall tyngas av härbärgerandet.  

 

4) Coping är alla svar på påfrestande händelser som individen använder för att kontrollera 

emotionell stress 

Vad gäller 4) innebär det alla de handlingar våra informanter gör för att, i likhet med det 

Karlsson (2007) kallar intern - emotionell - coping, hantera känslorna som uppkommer i för 

dem svåra situationer. Vi har hittat ett citat som belyser hur en informant hanterar den 

emotionella stress hon beskriver sig ha känt under ett samtal: 

Efter när samtalet är över och så, så är det så att man kan ha samlat så mycket att man gråter en 

liten skvätt och talar med en kollega och ventilerar. Så det är väl så, man låter det komma ut och 

talar om det. (5) 

 

Att informanten berättar att hon gråter efter ett samtal som hon upplevt som jobbigt tolkar vi 

som att hon använder sig av en intern copingstrategi. Vi kan dock inte kategorisera hennes 

handlande i någon av Karlssons (2007) tre, tidigare nämnda, interna copingstrategier; 

grubbleri, distraktion och negativt undvikande. Däremot tolkar vi det som att informanten, 

genom att angripa det som känns jobbigt i och med att hon ”talar med en kollega och 

ventilerar”, använder sig av extern coping – hon angriper problemet. I likhet med Brattberg 

(2008) kan en och samma människa använda sig av flera olika strategier, som i detta fall där 

vi tolkar det som att vår informant hanterar härbärgerandet både externt och internt. 

 Vidare har flera informanter uttryckt att de tar hjälp av till exempel mindfulness, religion 

och/eller terapi för att hantera det emotionella i härbärgerandet: 

I perioder har jag gått i terapi själv för att hantera mitt egna, det som är mitt. /…/ Mindfulness 

håller en del på med, det är ganska bra. /…/ Ju mer omtanke om mig själv, desto bättre blir jag på 

att härbärgera. (1) 

 

 Dessa strategier kan även de ses som Karlssons (2007) interna copingstrategi distraktion 

eftersom informanterna genom dessa hjälpmedel kan få andrum i stressupplevelsen. 
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Strategierna kan också ses som extern coping då informanterna faktiskt uttrycker att de söker 

hitta ett sätt att hantera härbärgerandet på, och kan därför ses som det Holahan et al. (1996) 

menar är en angripande copingstrategi. Att informanterna tar hjälp av till exempel terapi och 

mindfulness är också exempel på att de utnyttjar sina personliga copingresurser som de har 

att tillgå. Holahan et al. (1996) menar att dessa resurser utgörs av exempelvis 

självmedvetenhet och känsla av sammanhang, något som egenterapi och mindfulness kan 

bidra till att öka. 

 Något som många av våra informanter berättar är att de emellanåt tar med sig arbetet hem. 

Vi tolkar det som att informanterna genom att de förutsätts, som tidigare nämnts, vara 

empatiska och aktivt lyssnande i samtalet härbärgerar och påverkas av patienternas samtal. 

Några av informanterna ger uttryck för hur de aktivt agerar för att kunna släppa arbetet vid 

arbetsdagens slut. En informant menar att bilen fungerar som en slags ”mellanstation” där hon 

sätter på hög musik för att kunna rensa tankarna och släppa arbetet. Hon använder denna 

strategi för att kunna ”stänga av och sätta på”. En annan informant beskriver hur hon går 

tillväga för att släppa arbetet vid arbetsdagens slut: 

Jag använder ganska ofta sjukhuskläder, så när jag tar av mig dem och byter om, då brukar jag tänka 

väldigt konstruktivt ”att nu tar jag av mig den här dagen och sätter på mig kvällen, eller sätter på 

mig mitt privata liv”. Och när jag tar hand om mina barn, när de är hos mig, då behöver jag bara 

sätta mig i bilen och så ringer jag dem och säger att ”nu ska ni gå till busshållsplatsen” /…/ och då 

är jag redan mamma, då har jag lämnat kuratorn på väg ner till garaget. (2) 

 

Vi tolkar ovanstående citat som att våra informanter har hittat sätt för att kunna släppa arbetet 

med den copingstrategi som Karlsson (2007) menar är extern. Informanterna beskriver hur de 

genom att ”sätta på jättehög musik och bara blåsa ut allt i huvudet” och ”då brukar jag tänka 

väldigt konstruktivt att nu tar jag av mig den här dagen och sätter på mig kvällen” tar itu med 

och försöker lösa problemet med att ta arbetet med sig hem. Detta innebär, som tidigare 

nämnts, att de har hittat sätt att hantera den stressande situationen på. 
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Figur 2. Kopplingen mellan informanternas strategier och copingstrategier. 

 

Figur 2 visar en förenklad bild över hur vi i detta analyskapitel kopplar samman informanternas egna strategier 

med de tidigare redovisade copingstrategierna i Figur 1. 

 

5) Coping är en process som utvecklas och förändras över tiden 

Brattberg (2008) förklarar att copingförmågan kan förbättras genom att den sätts på prov och 

vidare säger hon att valet av copingstrategier kan variera över tid. Detta innebär alltså att 

förmågan till coping kan förändras, förbättras. Karlsson (2007) menar vidare att just den 

externa och angripande copingstrategin också kan innebära att försöka förändra sig genom att 

till exempel lära sig nya beteenden. Den externa angripande strategin samt den interna 

copingstrategin distraktion är de mest förekommande i våra informanters yttranden om hur de 

idag hanterar härbärgerandet. Vi har fått exempel på att våra informanter förbättrar sina 

förmågor när de berättar om hur de hanterade härbärgerandet när de började som kuratorer. 

En informant berättar att hon tyckte att de första åren var jobbiga. Hon menar att allt då var 

nytt och att hon var ivrigare, varför det var svårare för henne att släppa jobbet, ”man vill se 

resultat och därför mal man det mer i skallen”. Vidare förklarar hon hur hon idag har gett 

plats åt mer i sitt liv. En annan informant förklarar hur hennes förmåga har förändrats: 

Jag tror att jag är en människa som inte tar med mig hem och oroar mig. Men när jag var ny då tror 

jag det är ofrånkomligt…då går man ju igenom samtalen och vad man sa. Då tar man nog med sig 

patienterna. Men så är det nog med alla jobb. Det kanske är en kombination av arbetslivserfarenhet 

men också hur man är som människa. /…/ Vi är ju människor som alla andra och när det händer 

jobbiga saker så följer det ju med. (5) 
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I citaten ovan tolkar vi det som att de i början av sina karriärer hanterade härbärgerandet på ett 

annat sätt än vad de uttrycker att de gör idag. ”Därför mal man det mer i skallen” och ”då går 

man ju igenom samtalen och vad man sa” är exempel på den interna copingstrategin 

grubbleri. Denna innebär, som tidigare redovisats enligt Karlsson (2007), att informanterna 

inte tar itu med den stressande situationen utan istället gräver ner sig i tankarna och oroar sig. 

Det kan med andra ord sägas att informanterna således har förbättrat sina copingförmågor och 

utvecklat sina copingstrategier över tid. 
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Slutsatser 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vad det innebär för åtta kuratorer inom 

vården att härbärgera känslor i samtal med patienter samt huruvida kuratorerna har strategier 

för att hantera härbärgerandet och hur dessa kan förstås utifrån teorier om coping. Vi har 

kunnat dra slutsatser baserade på analysen som redovisats i studien. Vi har valt att kortfattat 

presentera våra slutsatser under våra tidigare presenterade frågeställningar för att lättare kunna 

se om studien faktiskt har gett svar på dem.  

 

1a) Hur resonerar kuratorerna kring vad det innebär att härbärgera känslor i samtal med 

patienten? 

1b) Hur resonerar kuratorerna kring vad det innebär att själva vara verktyg i samtal med 

patienten? 

2a) Vilka strategier har kuratorerna för att hantera härbärgerandet? 

2b) Hur kan vi förstå kuratorernas strategier utifrån teorier om coping? 

 

1a) Hur resonerar kuratorerna kring vad det innebär att härbärgera känslor i samtal med 

patienten? 

 Kuratorerna härbärgerar och det är något de uttrycker att de aktivt gör i samtal med 

patienten.  

 Härbärgerandet har olika innebörd för våra informanter, men de vanligast 

förekommande är att lyssna, att stå ut, att bära samt att inge hopp. 

 Härbärgera handlar främst om att hantera känslorna patienten känner och förmedlar. 

Att härbärgera kan, enligt några informanter, också innebära att kuratorn hanterar sina 

egna känslor som uppkommer i samtalet med patienten. En kurator menar att 

härbärgerandet enbart handlar om att hantera sina egna känslor. Hon menar att dessa 

känslor till exempel kan vara irritation, attraktion och sorg. 

 Kuratorerna, i likhet med teoretikerna, betonar vikten av att härbärgera. 

 Förmågan att härbärgera är föränderlig. Kuratorerna har med tiden och deras åldrande 

utvecklat en bättre förmåga att härbärgera. Att härbärgerandet är en förmåga som går 

att förändra, finner vi inget stöd för i de teoretiska utgångspunkterna. 
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1b) Hur resonerar kuratorerna kring vad det innebär att själva vara verktyg i samtal med 

patienten? 

 Kuratorerna finner det nödvändigt att härbärgera i situationer som de själva upplever 

som svåra. Dessa situationer är subjektiva och därför olika för olika kuratorer. Vi har 

dock funnit två för dem återkommande situationer som de flesta finner svåra. 

- Samtal som rör självmordsbenägna patienter. 

- Samtal där de kan identifiera sig med patienten och/eller dennes situation. 

 Svåra situationer i samtal med patienter kan utgöra mikrostressorer för kuratorerna. 

 Kuratorerna förutsätts vara empatiska och aktivt lyssnande. Detta innebär också att de 

måste sätta gränser i sitt arbete med patienten för att kunna härbärgera och fungera 

som ett verktyg i samtalet. Det gör de genom att 

- de försöker förhålla sig professionell och inte privat i samtalet med patienten 

- de söker medvetandegöra sina egna känslor som uppstår i samtalet med en 

patient 

- de försöker särskilja på sina och patientens känslor. Detta kan bland annat 

innebära att lägga fokus på patientens känslor och inte deras egna under 

samtalets gång 

 Kuratorerna anser det vara nödvändigt att släppa arbetet vid arbetsdagens slut och har 

därför strategier för detta.  

 Kuratorerna använder sig av både personliga och sociala copingresurser. 

 

2a) Vilka strategier har kuratorerna för att hantera härbärgerandet och  

2b) Hur kan vi förstå kuratorernas strategier utifrån teorier om coping? 

 Kuratorerna har strategier som de använder sig av för att hantera härbärgerandet. Vi 

har kunnat se att kuratorerna har följande strategier: 

- Strukturella hjälpmedel såsom kollegor, handledning samt arbete i team där de 

delar ansvaret för patienten. 

- Fysisk aktivitet såsom bland annat promenader, yoga, aktiva 

familjeförhållanden. 

- Ett rikt socialt liv genom att umgås med vänner och familj och att exempelvis 

gå på restaurang. 

- Egna strategier såsom mindfulness, religion, och (egen)terapi. 

 Kuratorernas strategier kan förstås med hjälp av teorier om coping.  
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 De flesta av kuratorernas copingstrategier är externa och angripande, vilket innebär att 

de tar tag i det som för dem känns svårt. Att angripa det som känns svårt anser 

kuratorerna vara viktigt.  

 Endast en informant har uttryckt en strategi som vi kan förstå som extern och 

undvikande då hon gör ett aktivt val att avskärma sig socialt. 

 Många av kuratorernas copingstrategier är interna. Den vanligast förekommande är 

distraktion och den minst förekommande är negativt undvikande. 

 Att kuratorerna har strategier kan innebära att de reducerar risken att drabbas av 

utbrändhet. 

 Kuratorernas copingförmåga är föränderlig över tid och olika kuratorer använder olika 

strategier i olika skeden.  

 Att kuratorerna har strategier för att hantera härbärgerandet och därmed tar hand som 

sig själva, gör att de kan förbättra förmågan att härbärgera. 
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Diskussion 

Definitionen av att härbärgera skiljer sig mellan våra informanter, liksom i teorin om att 

härbärgera, men de uppehåller sig kring samma teman. Det handlar främst om att härbärgera 

det patienten förmedlar i samtalet. En informant har dock uttryckt att härbärgera endast 

handlar om att ta hand om sina egna känslor som uppkommer i samtalet. Hon menar att 

känslor av sorg är lätta att hantera, men att känslor som irritation och attraktion är desto 

svårare att härbärgera. Detta ser vi som ett exempel på att kuratorn är människa och tar med 

sig själv som verktyg i samtalet. Hon ska i samtalet vara empatisk och aktivt lyssnade för att 

verka så gynnsamt som möjligt för patienten. I studien framgår det att kuratorerna inte sällan 

påverkas känslomässigt, vilket även problematiseras i flera studier i den tidigare forskningen, 

och att de ibland visar sina egna känslor för patienten. Samtidigt ska hon sätta gränser och 

förhålla sig professionell och därmed inte låta sig påverkas för mycket. Är det en motsättning 

att å ena sidan ha krav på sig att vara empatisk och å andra sidan kunna distansera sig? 

Kuratorerna menar att härbärgerandet främst handlar om att hantera patientens känslor och 

gör det då i egenskap av professionella. När härbärgera istället handlar om att hantera sina 

egna känslor kanske det snarare handlar om att kuratorn inte lyckats sätta gränser och därmed 

är privat, det vill säga att det är människan bakom kuratorsrollen som möter patienten. 

Kuratorerna härbärgerar sina egna känslor främst i situationer de finner svåra, och därför är 

det sannolikt att härbärgerandet i sig kan fungera som en aktiv copingstrategi för dem, såsom 

coping annars används av patienterna. 

Eftersom kuratorerna har olika definitioner av begreppet att härbärgera är det då ett 

begrepp som går att använda på ett vedertaget sätt? Om innebörden av begreppet skiljer sig så 

pass mycket, som det ju trots allt gör, kan det tyckas vara godtyckligt. Av den här studien 

framgår det att begreppet idag används subjektivt och kontextbundet. Beror detta på en 

kunskapsbrist när det kommer till användandet av begreppet, eller skall härbärgera vara ett 

begrepp som innehåller flera aspekter av det som anses nödvändigt i kuratorssamtalet? I vår 

tidigare forskning används begreppet härbärgera som fenomen inom olika vårdyrken men vi 

kan inte hitta någon studie som enbart förklarar innebörden av begreppet. Beror det på att 

begreppet är nytt inom denna kontext, eller är det på väg att försvinna? Det som gör oss 

konfunderade är att våra informanter använder sig av begreppet som en självklarhet i sitt 

arbete varför det borde finnas ramar för användandet och innebörden av härbärgerandet. Är 

det nödvändigt att klargöra vad härbärgera verkligen innebär och är det ens möjligt? Då 
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samtliga informanter är socionomer i grunden ställer vi oss frågan om detta är något som 

utbildningen borde klargöra.  

Vad som vidare framkommer i studien, men som inte går att förstås utifrån den tidigare 

forskningen eller de teoretiska utgångspunkterna, är att härbärgerandet är en förmåga och att 

denna är föränderlig, det vill säga att det inte är något statiskt utan något som kuratorn kan 

förbättra. Detta skulle kunna innebära ett visst krav på kuratorn. Om förmågan går att 

förbättra, torde det innebära att kuratorn ständigt måste utveckla, utmana och förbättra den. 

Alla kuratorer är olika, med olika personliga resurser och förutsättningar, vilket gör att 

härbärgerandet är olika lätt för dem. Trots detta ställs samma krav på att kuratorer skall kunna 

härbärgera i samtalet med patienten. Att det har saknats kunskap om att förmågan att 

härbärgera går att förbättra och att denna kunskap uppkommer under intervjuerna med våra 

informanter som något nytt även för dem själva, tror vi kan ha föranlett att kuratorer i början 

av sina karriärer upplevt det svårare att härbärgera. Om kuratorerna i början upplevde 

härbärgerandet som svårt hade kanske en medvetenhet, om att förmågan att härbärgera går att 

förbättra, underlättat arbetet. 

Vi har förstått att härbärgerandet är ett förhållningssätt snarare än en arbetsmetod. Kuratorn 

härbärgerar inte bara i stunden, utan påverkas av detta även efter samtalet. Hon tar då hjälp av 

handledning, kollegor och team (om det finns att tillgå) men som framgår i empirin räcker 

inte dessa strukturella hjälpmedel. Kuratorerna har egna strategier för att klara av 

härbärgerandet, liksom det i studierna i den tidigare forskningen framgår att flera professioner 

i liknande sammanhang har strategier för att klara av svårigheter i arbetet. Som också framgår 

i den tidigare forskningen har krav på organisatoriska faktorer, såsom exempelvis strukturerat 

ledarskap, eftersträvats för att underlätta arbetet för professionen. Några av våra informanter 

föreslår egenterapi som ett sätt att hantera arbetet på. Det framgår alltså att kuratorerna har 

behov av att ventilera och att de på grund av detta har hittat egna sätt att hantera 

härbärgerandet på. Deras behov tycks inte uppmärksammas tillräckligt varför kuratorerna på 

sätt och vis lämnas åt att hitta egna lösningar, egna strategier. Bidrar bristen på bland annat 

egenterapi till utvecklandet av egna copingstrategier? För våra informanter verkar deras egna 

strategier fungera men vi ställer oss frågande till om detta är fallet för alla kuratorer som 

härbärgerar. De som inte på egna sätt lyckas hantera svårigheterna i arbetet riskerar att i 

längden, som påvisats i den tidigare forskningen, drabbas av utbrändhet. Vem bär ansvaret för 

att kuratorerna skall orka med detta? Vi kan se tydliga kopplingar mellan kuratorsarbetet och 

det terapeutiska arbetet. I utbildningen till det senare är det obligatoriskt med flera timmar av 

egenterapi. Vi undrar därför om inte egenterapi skulle vara obligatoriskt även i 
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socionomutbildningen. Om Socialstyrelsen uppmärksammar behovet skulle detta kunna 

påverka utbildningen och därmed också kuratorernas arbetsförhållanden. 

Att den interna copingstrategin negativt undvikande inte har varit vanligt förekommande i 

vår studie av kuratorernas strategier tror vi främst beror på att många använder sig av bättre 

lämpade strategier i stort. Men detta behöver med nödvändighet inte innebära att kuratorerna 

faktiskt inte använder sig av denna strategi. Strategin negativt undvikande kan vara av känslig 

karaktär, då den medför negativa konsekvenser för individen. Det kan alltså vara tabu för 

kuratorerna att uttrycka strategier som kan kategoriseras som detta. Som representanter för en 

yrkeskår vore det möjligen olämpligt att berätta att, i synnerhet inför blivande socionomer, att 

de efter en tuff dag på jobbet går hem och dränker sina sorger i vin. Med detta inte sagt att det 

finns någon misstanke att våra informanter undanhållit strategier av liknande slag, men vi vill 

ändå notera frånvaron av dessa strategier. 

Eftersom informanterna vi har intervjuat har uttryckt intresse för den här studien hoppas vi 

att den kan bidra till att fylla kunskapsluckan om hur kuratorer härbärgerar och hur de 

hanterar detta. Liksom i den tidigare forskningen har coping i denna studie satts i relation till 

professionen, i ett försök att förklara hur kuratorerna, med egna strategier, hanterar 

härbärgerandet. Vi skulle finna det intressant med en studie som med hjälp av särskilda 

instrument mäter hur betydelsefulla kuratorernas copingsstrategier är vid hanteringen av 

härbärgerandet. 

En mer djupgående studie om härbärgerande torde bidra till mer kunskap om fenomenet. 

Detta skulle i förlängningen kunna uppmärksamma hur svår balansgången kan vara för 

kuratorer då de dels ska förhålla sig som professionella och samtidigt ge av sig själva som 

verktyg i samtalet. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Kan du berätta om en situation som du upplevde som svår för dig i samtal med en klient? 

 Hur kändes det? Vad gjorde du av känslorna? 

 Hur tog du emot klienten? 

 Tänkte du på något särskilt? 

 Varför var just den situationen svår? 

  Skulle du säga att du härbärgerar klientens känslor, upplevelser? 

 

Hur skulle du förklara att du hanterade denna situation? / Hur lyckades du hantera detta? 

 Hur gick du tillväga? / Vad var det som gjorde att du lyckades? 

 Har du gjort liknande vid andra tillfällen? 

Finns det något tillfälle du hanterade på ett annat sätt som du är mindre nöjd med? 

 

Kontrollfrågor: 

Härbärgera: 

Vad tänker du på när du hör ordet härbärgera? 

Vad innebär ordet för dig? 

Upplever du att du härbärgerar? 

Vad innebär att härbärgera för dig? 

I vilka situationer finner du det nödvändigt att härbärgera? (i alla samtal?) 

Hur gör du för att härbärgera? 

Hur känns det att härbärgera? 

Hur hanterar du klientens känslor och upplevelser? 

 

Strategier: 

Hur ofta har du handledning? Hur går handledningen till? 

Vad kan du prata om där? Vad pratar ni om då? 

Är handledningen (o-)tillräcklig? 

Får ni själva gå i samtal/terapi? 

Har du något sätt som du personligen hanterar härbärgerandet på? 

Brukar du göra något för att ”släppa ut/ventilera”? 

Har du något uttalat begrepp för dina strategier? 

 



57 
 

Bilaga 2. Informerat samtyckesbrev 

Hej! 
Tack för att Ni har valt att medverka i Vår studie om kuratorer och att härbärgera. 
 
Denna intervju kommer att ligga till grund för en C-uppsats som kommer att presenteras på 
Ersta Sköndal Högskolas Socionomlinje med inriktning mot etik och livsåskådning. 
 
Er medverkan i denna studie är frivillig och Vi uppskattar att Ni tar Er tid att medverka. Vi vill 
förtydliga några forskningsetiska riktlinjer som Vi följer samt få Ert samtycke till att medverka i 
Vår studie. 
 

 Den information som kommer fram under intervjutillfället kommer endast att användas 
till att färdigställa uppsatsen. Den kommer inte ligga till grund för några andra studier 
eller användas i några andra sammanhang och kommer att raderas när uppsatsen är 
färdigställd. 

 

 Bandinspelningar och övrigt arbetsmaterial kommer att förvaras på ett säkert sätt och 
kommer inte kunna nyttjas av utomstående. 

 

 I den färdiga uppsatsen kommer Ni att vara anonyma. Även andra namn som eventuellt 
kommer fram i intervjun kommer att fingeras i den färdiga uppsatsen för att garantera att 
ingen information hamnar i fel händer. Givetvis har även Vi som genomför studien 
tystnadsplikt och är mycket noggranna med att känsliga uppgifter inte kommer föras 
vidare. 

 

 Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Ersta Sköndal Högskolas bibliotek 
och kommer även att läsas av Våra kurskamrater när studien presenteras. 

 

 Självklart får Ni kontakta oss om Ni kommer på något i efterhand som Ni vill förtydliga 
eller om Ni vill ändra något som har framkommit under intervjuerna. 

 

 Ni kan närsomhelst under studien välja att avbryta Er medverkan genom att meddela 
detta till någon av Oss (kontaktuppgifter nedan). 

 
Vi som genomför den här studien läser sista året på Socionomlinjen med inriktning mot etik och 
livsåskådning vid Ersta Sköndal Högskola. 
 
My Brändholm 0739-XXX XXX 
Angelina Garell    0766-XXX XXX 
 
 
Jag samtycker till att medverka i denna studie och att Mina uppgifter används på det sätt 
som beskrivits ovan. Om ytterligare någon punkt vill tilläggas kan det göras på baksidan 
av detta papper och samtycket gäller då med denna utökning. 
 
______________________________________________________________________ 
Datum och Namn 
 
______________________________________________________________________ 
Underskrift 
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Bilaga 3. Tabell över sökbegrepp 

 

Sökbegrepp ESH Libris DiVA SocIndex 

Academic 
Search 
Premier 

Relevanta 
träffar 

  träffar träffar träffar träffar träffar   

coping 75 1473 951 13594 24841 2 

coping profession 1 1 5 150 224 1 
coping profession health 
care       31 49 1 

coping kurator 1 0 2 0 0 1 

coping strategier/strategies 1 15 31 3569 6264 1 

coping strategies profession       42 73 1 

              

härbärgera 0 1 0 0 0   

containing 6 16634 3046 5357 237467   

containing profession 0 24 9 53 113   

containing psychology 0 6 40 872 2549   
containing psychology 
profession       5 6   

containing health care 0 7 113 279 2073   
containing health care 
profession       9 21   

containing therapy 0 8 89       

holding 4 700 253 6684 85959   

holding profession   3 1 94 186   

holding psychology   8 8 602 1098   
holding psychology 
profession       8 10   

holding health care   5 14 247 1142   
holding health care 
profession       5 16   

holding therapy   6 2 124 406   

holding therapy profession       0 1   

              

kurator 13 133 33     2 

kurator samtal 2 2 4      

kurator sjukhus 3 14 2     1 

kurator vård 2 10 5     1 

           Totalt: 11 

 


