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Abstrakt 

Socionomer som är verksamma som kuratorer inom hälso- och sjukvården vid kvinnokliniker och 

på akutmottagningar arbetar i ett sammanhang där de kommer i kontakt med kvinnor som utsatts 

för våldtäkt. Dessa patienter som upplevt en traumatisk händelse får bära på själsliga sår långt in i 

framtiden och är i behov av att bearbeta sitt trauma. Forskning har visat på ett fenomen, sekundär 

traumatisering, som handlar om att engagemang och empati kan skapa problem eftersom krisen kan 

överföras till behandlaren som hjälper en människa i kris. Vilka upplevelser och bemästrande av 

sina egna känslor finns hos kuratorerna, för att ha orka ha kraft att personifiera detta vikarierande 

hopp hos kvinnor som upplever en traumatisk kris. 

 Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ studie där åtta kuratorer har intervjuats.  

Som teori för min analys har jag valt begreppet coping med fokus på problemfokuserad- och 

känslofokuserad coping i första hand utifrån Richard S. Lazarus och Susan Folkmans klassiska bok 

Stress, Appraisal and Coping. Gunilla Brattbergs bok Att hantera det ohanterbara har också gett 

mig bra redskap att diskutera begreppet coping. 

 Studiens resultat visar att kuratorerna betonar värdet av att skapa en förtroendefull miljö för 

kvinnorna. Det är av stor betydelse hur kuratorn samspelar med den hjälpsökande. Detta innebär ett 

arbetsfält som ställer stora krav på både inre- och yttre copingresurser hos respondenten. Som 

kuratorer är de väl medvetna om sin ansvarfulla roll gentemot patienten. De använder sig själv som 

ett arbetsredskap. De blir alla berörda av sitt arbete på olika vis, försöker förstå patienten och de har 

olika copingstrategier för att hantera sitt arbete. Men hur påverkas kuratorer över tid av att bevittna 

svåra trauman. En ”kris kan smitta” och svårigheten ligger i att samtidigt handlar den sekundära 

traumatiseringen om en långsam process.  
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1. Inledning  

  There is a cost to caring. Professionals who listen to clients stories of fear, pain, and suffering because  
  they care. Sometimes we feel we are losing our sense of self to the clients we serve. Therapists who  
  work with rape victims, for example ( Figley, 1995, s.1). 
Socionomer som är verksamma som kuratorer inom hälso- och sjukvården vid kvinnokliniker och 

på akutmottagningar arbetar i ett sammanhang där de kommer i kontakt med kvinnor som utsatts 

för sexualbrott. Dessa patienter som upplevt en traumatisk händelse får bära på själsliga sår långt in 

i framtiden och är i behov av att bearbeta sitt trauma. Detta ställer stora krav på hälso- och 

sjukvården. I Sverige har anmälda sexualbrott mellan 1995-2006 fördubblats och dessutom är 

mörkertalet stort (Brottsförebyggande rådets rapport 2 008:13). Samtidigt som kuratorer är 

verksamma i ett samhälle med minskat stöd. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppger att 

hälften av Landstingen ska bli tvungna till neddragningar av verksamheten för att klara ekonomin. 

Detta bekräftas även i Regeringens proposition Åtgärder för jobb och omställning 2008/09:97 

(Regeringen, 2009).  

 Det må vara ett utslitet talesätt, men det som är utmärkande för en kurators arbetsuppgift är att 

personifiera det vikarierande hoppet. Psykiatern Johan Cullberg menar att behandlaren kan med sin 

kunskap kring krisförloppet uppvisa en hoppfull attityd och anser därtill att ”Detta vikarierande 

hopp är en av dom mest betydelsefulla delarna i kristerapin” (Cullberg, 2006, s.158). Cullberg har 

även belyst människans egen katastrofångest, om hur krisen kan överföras från patient till 

behandlare under terapiprocessen. Cullberg menar att människor i kris dels framkallar en lust att 

hjälpa till samtidigt som de kan väcka obehag och ett behov av att fly ut ur den terapeutiska 

positionen (a.a.).  

 Att känna empati och att skapa hopp hos andra är en viktig del i arbetet hos en behandlare. 

Samtidigt förefaller det som om en behandlarens engagemang och empati kan skapa problem 

eftersom ”krisen kan smitta” och överföras till personen som hjälper en människa i kris. 

 Det finns flera författare som skriver om det här fenomenet, om traumats överföring, och jag har 

blivit mera medveten om att trauma kan överföras och faktiskt kan ha en smittande inverkan på 

behandlaren.  

  Vi fokuserar ofta på patienten eller klientens situation, men det finns jämförelsevis lite 

forskning som ger ökad förståelse för hur de behandlare som konfronteras med traumatiserade 

människor påverkas. Att som kurator arbeta med och hjälpa kvinnor utsatta för sexuella övergrepp 

innebär troligtvis en arbetsmiljö där de behöver en förmåga att hantera känslomässigt krävande 

situationer. Vilka upplevelser och bemästrande av sina egna känslor finns hos kuratorerna, för att 

orka ha kraft att levandegöra detta vikarierande hopp hos kvinnor som upplever en traumatisk kris?  
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1.1 Bakgrund 

Den brittiske professorn Charles Figley är en av dem som utforskar fenomenet sekundär 

traumatisering eller vikarierande traumatisering som det också betecknas. Psykotraumatologi är 

namnet för själva vetenskapen och orsaken till fenomenet ifråga, traumats överföring, handlar bland 

annat om följande processer: överföring, motöverföring och empati (Figley, 1995).  

 Överföring och motöverföring är kända begrepp inom socialt arbete. En kurator använder i hög 

grad sig själv som ett arbetsredskap och i det sammanhanget återspeglas patientens/klientens 

aktuella svårigheter till socialarbetaren som i sin tur härbärgerar den hjälpsökandes upplevelser och 

känslor (Payne, 2008).  

 Sekundär traumatisering innebär att indirekt (sekundärt) utsätta sig för patientens trauma och bli 

vittne till deras berättelse som handlar om lidande, rädsla och smärta. I extrema fall kan denna 

överföring leda till att de professionella som konfronteras med traumatiserade människor själva kan 

utveckla PTSD-liknande symptom (Figley, 1995).  

 En av svårigheterna med sekundär traumatisering (ST) är att upptäcka dess effekter innan det är 

försent eller innan skadan är gjord, eftersom ST ofta är en långsam kumulativ process (a.a.).  

 En kurator bevittnar kvinnornas lidande och frågan är hur kuratorer hanterar att bemöta denna 

ångest genom sina egna inre och yttre resurser.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för kuratorers sätt att bemästra sina känslor i sitt 

arbete med våldtagna kvinnor. 

 

• Vad utmärker kuratorns arbete med våldtagna kvinnor?  

• När arbetet upplevs extra svårt, hur hanterar kuratorn sina egna reaktioner och känslor?  

• Vilket stöd upplever kuratorerna i sitt arbete med våldtagna kvinnor? 
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3. Tidigare forskning 

Under mitt letande i litteratur och sökningar i databaser efter tidigare forskning om hur kuratorer 

hanterar sina känslor i patientarbetet med kvinnor utsatta för våldtäkt, har jag haft svårt att finna 

artiklar som specifikt tar upp mitt ämnesval. I mitt sökande har jag funnit artiklar som beskriver 

forskning relaterat till Socionomer. Men även valt att ta fasta på angränsande studier som berör 

andra yrkesgrupper som exempelvis vårdpersonals copingresurser. Dessa forskningsstudier tror jag 

kan belysa mitt ämne och ge en form av grund till min studies eget syfte: 

 

• Benett Paul, Evans Robert, Tattersall, Andrew. Stress and coping in Social workers: A 

preliminary investigation.  

Tre grupper av socialarbetare (som antingen arbetar med barn, vuxna psykisk hälsa eller ett 

funktionshinder samt äldre eller fysiskt handikapp) genomförde en enkät, att undersöka källor till 

stress, coping strategier och stress resultat (ångest, depression). Alla tre grupperna rapporterade 

höga nivåer av stress. Men stress till följd av omständigheter kring arbete, relationer med andra 

människor, och från den organisatoriska strukturen var störst bland de socialarbetare som arbetar 

med barnomsorg. Dessa arbetstagare rapporterade mer emotionella engagemang med sina kunder 

och högre grad av allmän oro och depression samt psykisk stress på grund av arbetet. 

Konsekvenserna av dessa resultat diskuteras i förhållande till utbildning, arbetets upplägg/struktur 

och stödet av socialarbetarna. 

•Dane, Barbara. Child welfare workers: an innovative approach for interacting with secondary 

trauma. Denna forskningstudie tar upp socialarbetarnas ansvarsfulla roll som tilldelas en avgörande 

roll för att skydda barn. Studien visar att lite fokus har lagts på att hjälpa socialarbetarna hantera 

stress och andra trauman som kan uppstå när de ska iaktta och höra klienterna berätta om sina svåra 

erfarenheter. Denna artikel sammanfattar två fokusgrupper som lämnat uppgifter för att utveckla en 

tvådagars utbildningsmodul där socialarbetare kan skaffa sig kunskaper och färdigheter genom 

didaktisk och experimentellt lärande. 

•Firth-Cozens Jenny och Payne Roy. Stress in health professionals, psychological and 

organisational causes and interventions. Baldwin, Pamela J. N (1999). Nursing.  

Studien belyser att det under en längre tid funnits problem kring sjuksköterskors fysiska och 

psykiska hälsa. De löper stor risk att drabbas av fysisk sjukdom, särskilt en låg ryggsmärta genom 

exponering för farliga miljöer och de är utsatta för psykisk sjukdom och självmord. I allmänhet är 

de viktigaste principerna för arbetsrelaterad stress att det som ger stressen uppstår upprepade 

gånger. Författaren beskriver vikten av jobb kontroll, en hanterbar arbetsbelastning, god 
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kommunikation och socialt stöd. Hur dessa faktorer tillämpas på sjuksköterskor kan variera över tid 

och miljö. Det är känt att det finns variationer i hur arbetsvillkoren och individuell personlighet 

påverkar varandra och personens copingstil, men sådana relationer är komplexa och relativt 

outforskade. Ett annat problem i förhållande till metoden är att effekterna av stress mäts på många 

olika sätt: arbetstillfredsställelse, psykisk hälsa, sjukfrånvaro, spänningar och trötthet, depression, 

utbrändhet eller posttraumatisk stress disorder. Stress inom sjukvården kan komma från många 

olika orsaker. När det gäller att i forskning utse människor som har svårare att hantera stress, är det 

osannolikt att göra det på ett tillförlitligt sätt. Större uppmärksamhet bör fästas vid den sekundära 

påverkan som sker. Bevis tyder på att primär vård och gärna en mycket liten arbetsgrupp, ger 

personalen förutsättningar för att minimera stress, hög grad av kontroll, en tydlig roll, en möjlighet 

att fatta beslut och ett strukturerat personalstöd. 

•Jones, Karyn Dayle. Coping with reactions to clients traumatized by child sexual abuse. 

Artikeln beskriver socialarbetares reaktioner inför klienter som utsatts för sexuella övergrepp och 

undersöker behandlarens sätt att hantera dessa reaktioner. Studien visar på att professionella 

behöver bli medvetna om hur denna form av arbete påverkar dem emotionellt. Copingstrategier 

som är vanligast i denna form av arbete är enligt denna studie förnekande, undvikande inför den 

hjälpsökandes berättelse, ilska (som är relaterat gentemot sexistiskt beteende från förövarens sida). 

Därtill är överidentifikation en vanlig reaktion. Empati hos behandlaren är viktig, men kan bli i för 

hög grad och tar över patientens känslor. Klienter som utsatts för sexualbrott har en tendens att 

väcka mera personliga reaktioner hos behandlaren i jämförelse med andra former av trauman. 

Dayle anser att en specialutbildning behövs. 

•Nelson-Gardell, Harris, Debra, Deneen. Childhood Abuse History, Secondary Traumatic Stress, 

and Child Welfare Workers.  

Socialarbetare utsätts för ett vikarierande trauma genom sina klienters trauma. Detta fenomen 

kallas sekundär traumatisk stress, vikarierande trauma eller ”trötthet genom medkänsla”  

(Compassion fatigue) och utgör en risk för negativa personliga psykologiska konsekvenser. Studien 

har baserat sitt urval på 166 socialarbetare. Forskningen använde sig av standardiserade mätningar 

och resultaten av studien visar på sambandet mellan en personlig historia med ett primärt trauma 

och en ökande risk för sekundär traumatisk stress för dessa Socionomer. 

•Payne, Brian K., Button, Deeanna. Challenges to doing sexual violence work.  

Artikeln påvisar bland annat bristande medvetenhet kring hur en behandling bör utföras gentemot 

en person som utsatts för ett sexualbrott. Som behandlare kan man inte förstå eller hjälpa dessa 
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offer på ett likadant sätt som med övriga patienter/klienter. Det krävs en speciell förståelse för de 

konsekvenser denna form av våld medför. 

•Surmann, Amy T.  Negative mood regulation expectancies, Coping, and depressive symptoms 

among american nurses. Artikeln belyser skillnader mellan problemfokuserad och känslofokuserad 

coping. Forskningen tar upp copingstrategier hos amerikanska sjuksköterskestudenter. Studien 

visar på resultat där problemfokuserad coping, med fokus på att finna en lösning, ökar studenters 

välbefinnande. Känslofokuserad coping handlar om ett sätt att mera hantera känslorna och ett 

undvikande beteende ökar risken för olika symptom, exempelvis depression.  

•Ting, Laura, Jacobsson, Jodi M, Sanders, Sara. Available supports and coping behaviours of 

mental health social workers, following fatal and nonfatal client suicidal behaviour.  

Studien tar upp hur socialarbetare påverkas av att arbeta med suicidala patientgrupper. Författarna 

till denna forskning anser att det finns väldigt lite forskning som avhandlar bemästrande hos 

socialarbetare i relation till självmordsbenägna patienter. 285 Socionomer deltog i studien. De fann 

resultat för både positiv respektive negativ coping. Där copingstrategierna var negativa: där ökade 

den sekundära traumatiska stressen, män hade sämre copingresurser, det kunde vara en negativ 

stress med engagemang från familj och vänner, dålig organisation utifrån arbetsplatsen var också en 

bidragande orsak. Positiv coping gav mindre sekundär traumatisk stress, möjligheten att få stöd 

från familj och vänner upplevdes som positiv, även här fick män ett högt resultat, gruppterapi var 

positivt, religion gav stöd samt ökad ålder. 

  

4. Teoretisk utgångspunkt   

Min studie belyser kuratorns sätt att bemästra sina egna känslor i sitt arbete med dessa 

traumatiserade kvinnor och Copingteorin är därför en viktig del av min uppsats. Coping har använts 

som mitt verktyg i analysdelen. Ordet coping handlar om olika sätt att hantera eller sätt att bemästra 

problem som man möter i livet. Denna teori har jag valt eftersom denna referens passar mitt syfte 

och kan tydliggöra och besvara mina frågeställningar. 

 

4.1 Coping   

Coping kan i stort sett beskrivas som ”sätt att hantera problem”. Richard S.Lazarus, 

kognitionspsykolog och anses som en av de ledande personerna inom stressteori och 

stressforskning. Det finns olika definitioner på coping. Lazarus beskriver coping genom att tala om 

aktuella kognitiva och beteendemässiga påfrestningar för att hantera specifika externa och/eller 

interna krav som prövar en persons resurser (Lazarus, Folkman,1984). Coping har sin grund i den 
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psykoanalytiska psykologin. Coping definieras som ”realistiska och flexibla tankar och handlingar 

ämnade att lösa problem och därigenom reducera stress” (Lazarus, Folkman, s.118).  

 Många av dem som skrivit om coping, så även Lazarus, talar om en utåtriktad coping som har 

som mål att förändra en yttre situation och dels en coping som vill inverka på den inre subjektiva 

verkligheten. Coping handlar om pågående kognitiva och beteendemässiga påfrestningar för att 

klara av yttre och/eller inre krav som kan ta av en persons resurser. 

 Coping är inom psykoanalysen kopplat till en form av hierarkisk modell. Där coping anses som 

ett starkt begrepp och betraktades som den mest utvecklade varianten av anpassning. Till de mer 

primitiva formerna hörde bland annat försvarsmekanismerna.  

 Vad är då definitionen av känslor? Känslor är komplexa reaktioner som innefattar både våra 

sinnen och våra kroppar. Dessa reaktioner består av: ett subjektivt mentalt tillstånd, som en känsla 

av ilska, ångest eller kärlek. En plötslig lust att agera, till exempel springa sin väg eller angripa, 

oavsett om det uttrycks öppet eller inte. Dessutom sker väsentliga förändringar i kroppen, t.ex. ökad 

hjärtfrekvens eller blodtryck (Richard S.Lazarus, Bernice N.Lazarus, 1994). 

 Lazarus skiljer mellan problemfokuserad och känslofokuserad coping. Den problemfokuserade 

innebär ofta att hitta alternativa lösningar på ett problem och rikta lösningarna mot varandra och till 

slut agera. Känslofokuserad coping har framför allt som mål att minska stress och spänning, men 

kan i särskilda fall istället öka stress och spänning (Lazarus, Folkman, 1984). Han finner att 

människor i pressade situationer använder båda dessa typer av coping. Problemfokuserad coping är 

vanligt förekommande i situationer som är förhållandevis enkla att göra något åt i jämförelse med 

känslofokuserad coping som ofta brukas av personer som har svårt att påverka sin situation.  

Enligt Lazarus behöver vi ta hänsyn till följande delar för att skapa oss en bild av en människas 

coping: 

•De tankar och handlingar som en person använder sig av behöver vi fördjupa oss i oavsett vilket 

resultat som uppnås. Vid ett tillfälle kan en copinghandling vara den rätta och vid ett annat tillfälle 

fungerar den inte alls. Lazarus belyser betydelsen av att studera försöken till coping. En individ kan 

hantera en svår situation i livet genom att distansera sig från händelsen och få en välbehövlig 

återhämtning, medan de under andra tillfällen i livet kan få svårt att agera och förändra en situation.  

• Omgivningen måste ingå i bilden när en människas coping ska studeras. Vid svåra och pressade 

situationer finns ofta mer än ett problem närvarande. När exempelvis en person får en diagnos finns 

flera faktorer som påverkar människan som oro eller smärtor som kan uppstå. 

• En individs coping vid olika tillfällen och i olika situationer behöver studeras, endast då går det 

att diskutera olika copingstilar (a.a.). 
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Lazarus menar dessutom att en människa som befinner sig i en specifik situation kan vid samma 

tillfälle använda sig av flera copingtekniker samtidigt. Det kan vara svårt att skilja på coping och 

försvarsmekanismer. I synnerhet när det gäller känslofokuserad coping och försvarsmekanismer. 

Lazarus väljer där att se till hur pass mycket individen vänder sig bort från verkligheten och han 

menar att han gör skillnad på coping och försvar.  

 Coping är enligt Lazarus ett förlopp, processer, som uppkommer ur varje människas 

copingresurser. Han nämner följande resurser som ger förutsättningar för viktiga copingeffekter: 

• Hälsa och energi, där en person som till exempel är sjuk har svårare att använda sig av sina 

resurser till coping. Lazarus säger dock att detta inte gäller alla sjuka människor. 

•Positivt tänkande och positiv tro, en positiv självkänsla och tro på att man själv kan förändra sin 

situation. Detta beror också på om individen förlägger kontrollen utanför sig själv (extern locus of 

control) eller om man har en tro på att man själv kan påverka situationen (internal locus of control). 

• Förmåga till problemlösning, att exempelvis kunna fatta och genomföra ett beslut är en viktig 

copingresurs. Detta kan användas i förhållande till känslofokuserad coping. Denna resurs ska inte 

förväxlas med problemfokuserad coping.  

• Socialt stöd och förmåga till sociala kontakter, med socialt stöd åsyftas människor som ger oss 

emotionellt och intellektuellt stöd. Sociala kontakter i det här fallet har innebörden av att kunna 

lösa problem tillsammans med andra människor och via samarbetet får personen en större kontroll 

över situationen. 

• Materiella resurser, här finns en betydelse av att en ekonomisk trygg situation kan ge en trygghet 

i form av fler alternativ i livet och detta ger i sin tur fler copingmöjligheter (a.a.).  

 

Lazarus framför även de hinder som kan finnas för att kunna ta tillvara sina copingresurser. Detta 

kan handla om personliga hinder och hinder från omgivningen. En människa kan exempelvis vara 

rädd för att betraktas som en dålig student och vågar därför heller inte förändra sin situation och 

påbörja en utbildning. 
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4.2 Översikt coping begrepp 

 

Professor Gunilla Brattberg skriver om människans copingförmåga och ger här exempel på vad 

som kan åsyftas med olika copingbegrepp: 

Copingresurser Copingstrategier Copingmetoder Copin gprocessen 

Inre 
copingresurser 
Tankar, tolkning, 
känslor, 
affekthantering, 
beteenden och 
styrning, 
fokusering, 
personlighetsfaktor
er, självtillit, 
självkänsla, 
egenmakt, känsla 
av sammanhang, 
energi, personlig 
kontroll, 
problemlösningsför
måga, förmåga att 
hantera relationer 
 
Yttre 
copingresurser 
Hjälpmedel, familj 
vänner, kultur, 
religion,  
arbete, ekonomi 
sjukvård, själavård, 

rehabilitering 

Problemfokuserad 
coping 
Uppgiftsorienterad, 
samla information, 
fatta beslut, planera, 
lösa konflikter, ändra 
omständigheterna, 
anpassning 
 
Känslofokuserad 
coping 
Hantera och kontrollera 
känslor, ändra 
reaktionsmönster, 
omtolkning, förlåtelse, 
försoning, acceptans, 
anpassning, söka socialt 
 
 
 
Undvikandestrategier** 
Förnekande, distansering, 
flykt i arbete, droger, 
alkohol, läkemedel m.m. 

Kognitiva 
metoder 
Resignation 
analys 
positivt tänkande 
nytänkande 
skapa 
förändringsplan 
 
Beteende 
metoder 
Emotionell 
avstängning 
emotionell 
avlastning 
emotionellt 
skrivande 
Mindfulness-
träning 
Energiknackning*  
söka hjälp 

Vägval 
Bevarande, 
återuppbyggnad, 
omvärdering, 
nyskapande 
 
Förändrings 
processen 
Begrundan, beslut, 
problemformulering, 
söka kunskap, 
målsättning, göra 
tidsplan, be om hjälp 
avsätta tid, 
realitetsanpassa, 
genomföra, 
stabilisera, följa upp 
 
 

 

(Not. Gunilla Brattberg, Att hantera det ohanterbara, 2008, s.34). 

*Energiknackning (EFT) är en självhjälpsmetod som beskrivs i boken ömma tår, Brattberg, 2007, 

Värkstaden. 

** Det kan nämnas att i sin bok Att hantera det ohanterbara beskriver Brattberg att undvikande 

strategier även kan ha en positiv följdverkan. Det kan ibland fungera som en positiv copingstrategi 

att välja ett undvikande beteende i en viss situation om det exempelvis tillfälligt hjälper en individ 

att få återhämtning genom denna undvikande coping (a. a.). 
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5. Metod och material  

 

5.1 Val av metod 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod, eftersom min förhoppning är att återge intervjupersonens 

livsvärld (Backman, 1998). Min kvalitativa studie baseras på åtta intervjuer med kuratorer inom 

hälso- och sjukvården. Efter insamlat material har jag gjort en analys av intervjupersonerna utifrån 

mitt valda teoretiska perspektiv. Teorin har förhoppningsvis gett en djupare förståelse för 

respondenternas upplevelser och sätt att bemästra sina känslor i patientarbetet.  

 

5.2 Vetenskapsteoretiska överväganden  

I bearbetningen av materialet använder jag både en hermeneutisk och fenomenologisk ansats. Min 

hermeneutiska ansats innebär en intention att skildra respondenternas upplevelser och berättelser. 

Hermeneutiken tror jag kan bidra till min förståelse av tolkningen och förståelsens natur (Ödman, 

2007).  

Fenomenologin har varit till hjälp för mig då min avsikt är att beskriva sociala fenomen utifrån 

kuratorernas egna perspektiv. Där fokus ligger på den mening den intervjuade upplever i sin 

livsvärld (a.a.). 

Jag har ett relativistiskt synsätt, vilket innebär att jag är intresserad av respondenternas uppfattning 

om sin verklighet. Min ambition är att tolka och förmedla respondenternas sanning utifrån deras 

egna upplevelser och förståelse (Neuman, 2006).  

 

5.3 Forskningsansats 

I min studie har jag utgått från ett induktivt förhållningssätt eftersom jag gör en kvalitativ studie 

med iakttagelser av verkligheten och har inte en färdig teori som ska prövas. Copingteorin är 

däremot ett verktyg i min analys. I resultatet är jag öppen för att nya teorier kan skapas ur analysen, 

som i sin tur kan bli en del av resultatet av analysen. Tolkningen får en möjlighet att utvecklas efter 

hand utifrån det underlag som finns och använder därför ett induktivt perspektiv (Sohlberg, 2009). 

 

5.4 Urval 

Till att börja med gjorde jag ett Purposive Sampling (Neuman, 2006). Detta innebär att jag utifrån 

det ämne som jag valt har sökt utvalda professionella som i sitt arbete har stor erfarenhet av att 

arbeta med kvinnor som utsatts för våldtäkt.  
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 Min avsikt var från början att intervjua sju kuratorer. När jag sedan började söka efter 

respondenter upptäckte jag att det var svårt att finna kuratorer som var intresserade av att bli 

intervjuade. Att finna kuratorer som velat bli intervjuade har varit en svår process. Vid ett tillfälle 

hade jag fem intervjuer i min studie och dessa fem kuratorer var alla intresserade av mitt ämne och 

hade erfarenhet av att arbeta med våldtagna kvinnor. Sedan fick jag till slut ett telefonsamtal från 

en kurator vid Sundsvalls sjukhus. Hon och två kollegor till henne ville gärna medverka i min 

studie och bli intervjuade. Dessutom frågade hon mig om det vore av intresse att utföra dessa tre 

intervjuer per telefon med tanke på avståndet mellan Västerås och Sundsvall. När jag tog min första 

kontakt med Sundsvalls sjukhus hade jag för avsikt att resa till Sundsvall. Det uppstod dock 

tidsbrist för mig under mitt arbete med studien med tanke på att många kuratorer hade tackat nej 

under processens gång och en resa till Sundsvall hade varit tidskrävande. Vi kom överens om att 

boka tid för tre telefonintervjuer. I övrigt har mitt urval gjorts genom att jag kontaktade 

Södersjukhusets akutmottagning, Våldtäktsakuten (VAK). Två av deras kuratorer var intresserade 

av att bli intervjuade. En av dessa kuratorer var med och grundade Södersjukhusets Våldtäktsakut. 

Kvinnokliniken vid Centrallasarettet i Västerås har en kurator som i sitt arbete möter bland annat 

våldtagna kvinnor. Två andra respondenter är personer som också har erfarenhet av detta ämne och 

ville dela med sig av sina erfarenheter. Däremot skiljer sig dessa två respondenter från de övriga 

intervjupersonerna i det avseendet att de är båda Socionomer som i nuläget arbetar med andra 

arbetsuppgifter. En av dessa respondenter är kurator vid Enköpings Lasarett, Medicinskt centrum. 

Tidigare arbetade hon bland annat vid Karolinska Universitetssjukhuset vid kvinnokliniken som 

kurator. Den andra intervjupersonen hade relativt nyligen avslutat sin tjänst som kurator vid 

Mälarsjukhusets kvinnoklinik och arbetar för tillfället som socialsekreterare. Henne fick jag kontakt 

med genom att en annan kurator som arbetar vid Mälarsjukhuset upplyste mig om att denna kvinna, 

en före detta kurator, har erfarenhet av arbete med dessa kvinnor. Resultatet blev ett namn och en e-

postadress som i sin tur genererade en intervjukontakt (a.a.). Min förhoppning är att dessa åtta 

kuratorer kan ge en bild av kuratorers upplevelser och copingstrategier och kunna belysa det jag 

undersöker i min studie. 

 

5.5 Datainsamling och bearbetning av material 

Samtliga kuratorer kontaktades initialt per e-post. Därefter togs ytterligare kontakt antingen genom 

e-post eller telefon för att boka tid för intervju. Fem av intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplatser och varade i 60 minuter. Etikbrevet lämnades över till respektive 

kurator före intervjuns början. De tre kuratorer som telefonintervjuades fick ta del av ett etikbrev 

per e-post i god tid före intervjun. 
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 Kuratorerna intervjuades individuellt. Jag använde mig av en halvstrukturerad intervjuguide med 

huvudfrågor, men fanns även utrymme för egna följdfrågor som kunde bli aktuella under pågående 

intervju (Neuman, 2006). I analysen valde jag att arbeta med meningskoncentrering vilket innebär 

att det som respondenterna berättade sammanfattas i en mer uttalad struktur och form. (Kvale, 

1997). Resultaten har först tematiserats utifrån de tre teman som är kopplade till mina tre 

frågeställningar. Efter detta har texten bearbetats ytterligare en gång till en kortare presentation av 

varje kurator och respektive kurators copingstrategier. 

 Fem av mina intervjuer spelades in, registrerades på ljudfiler genom en mp3 spelare. Sedan 

transkriberade jag respektive intervju (a.a.). Transkribering innebär att ändra från en form till en 

annan form, från talspråk till skriftspråk (Kvale, 1997). Tre intervjuer utfördes via telefonsamtal 

och jag förde anteckningar under samtalet.  

 

5.6 Avgränsningar  

Min studie begränsas till kuratorers arbete med våldsutsatta kvinnor som besöker hälso- och 

sjukvården. De flyktingar/invandrare som utsatts för systematisk våldtäkt i andra länder erfar ofta 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta betraktas som tortyr och de kvinnor som söker hjälp 

brukar få behandling på ett trauma center.  

 Att jag avgränsade min studie till att välja kvinnor som patientgrupp som drabbats av våldtäkt, 

handlar inte om ett genusperspektiv, utan beror på att det i jämförelse är ovanligt att män blir 

utsatta för våldtäkt. Det hade varit mera komplicerat att finna kuratorer som kunde berätta kring sin 

behandling gentemot män som drabbats av sexualbrott. 

 När det gäller de intervjuer som utfördes per telefon har jag tagit i beaktande att endast välja ut 

citat där jag är säker på att jag hunnit skriva ner varje ord som respondenten sade.  

 

5.7 Litteratursökning 

Forskningslitteraturen söktes via referensdatabaser med coping som ett av kriterierna. Som sedan 

kombinerades med olika sökord. De nyckelord som använts för litteratursökning i databaser är 

coping, klient, kurator, socionom, socialarbetare, social worker, welfare officer, counselor, mental 

health personnel, rape victim, våldtagna, våldtäkt. För att få kunskap om vad som tidigare skrivits 

och forskats i ämnet söktes litteratur i följande databaser: Libris, PsycINFO, Medline PubMed, 

MasterFILE premier samt Google Scholar. De två sistnämnda resulterade i de forskningsartiklar 

som jag har valt att referera till som tidigare forskning. 

 Dessutom söktes litteratur vid Västerås Stadsbibliotek, Mälardalens Högskolebibliotek i 

Västerås samt fjärrlån från Stockholms Universitetsbibliotek och Lunds Universitetsbibliotek. 
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5.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

För att försäkra mig om hög validitet, att det jag avser att undersöka verkligen är relevant för 

studien i förhållande till syftet (Kvale, 1997) har jag under studiens gång återkopplat till syftet och 

frågeställningarna för att kontrollera detta. 

En annan sak som är en viktig del i arbetet är att definiera de begrepp jag använder mig av, både i 

mitt eget arbete och i själva intervjusituationen. Detta för att undvika missförstånd kring begreppen 

och de blir tydligt definierade. Hög reliabilitet innebär att den information som jag hämtar in och 

de slutsatser jag kommer fram till är tillförlitliga (a.a.). 

Vidare kommer jag att använda mig av två olika intervjumetoder, dels intervjuer som 

Fem av intervjuerna äger rum på kuratorernas arbetsplatser och tre intervjuer sker via telefon. 

Under telefonintervjuerna hade jag som avsikt att ha ett aktivt lyssnande, eftersom jag inte ville 

glömma detaljer som berättades medan jag antecknade. Någon av respondenterna talade fortare än 

den andra och detta kan också påverka mina anteckningar. Nu råkar jag kunna anteckna relativt fort 

och förhoppningsvis har jag inte gått miste om alltför mycket empiri. En annan skillnad med att 

göra telefonintervjuer blir att jag under dessa samtal inte tagit del av den visuella miljön (Kvale, 

1997). 

Något som påverkar intervjun och reliabiliteten är givetvis hur sanningsenliga och beskrivande svar 

jag får. Det är något som jag strävar efter, men det är inget som jag kan garantera fullt ut. (Neuman, 

2006). Intervjuerna har ägt rum på kuratorernas tjänsterum, eftersom jag tror att det sammanhanget, 

den kontexten, är viktig i förhållande till mitt syfte. Jag har spelat in intervjuerna för att ha 

möjlighet att ägna min fulla närvaro åt respondenten, men ändå få med allt som sägs (Kvale, 1997). 

Respondenterna har lämnat sitt samtycke till att spelas in på ljudfil via en mp3 spelare. Som 

forskare är jag medveten om att jag har använt mig själv som ett instrument i bearbetningen och jag 

kan ha påverkat slutresultatet genom min egen tolkning och förståelse.  

 Den humanistiska psykologin framhåller varje människas unika värde. Kvale menar att det kan 

vara svårt att göra generaliseringar då man använder sig av en kvalitativ metod och ser till varje 

människas unika berättelse (a.a.). Med tanke på att jag har valt en hermeneutisk ansats har jag 

heller ingen strävan att dra några generella slutsatser av resultatet. 

  

5.9 Etiska överväganden 

I min studie förhåller jag mig till de forskningsetiska principerna som bland annat innehåller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002). Inför 
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intervjuerna gav jag respondenterna information via e-post gällande studiens syfte, innehåll och 

genomförande. Vid själva intervjutillfället fick respondenterna ta del av mitt etikbrev, se bilaga 2, 

med information om att deras deltagande är frivilligt  och kunde med andra ord när som helst välja 

att avsluta intervjun och före intervjuns början fick jag respondenternas skriftliga samtycke. 

Anteckningar och de fem ljudfilerna kommer att förstöras efter det att uppsatsen har blivit godkänd. 

De uppgifter som respondenterna lämnat kommer att behandlas konfidentiellt och otillgängligt för 

obehöriga. Uppgifterna som jag tagit del av kommer endast att användas för studiens syfte. De 

berörda kuratorerna har dessutom fått information om att C-uppsatsen kommer att finnas tillgänglig 

på Ersta Sköndal Högskolas bibliotek. Kuratorernas namn kommer att avidentifieras. I övrigt är 

min bedömning att studiens karaktär inte är av sådan känslig art att det föreligger behov av att 

därtill avkoda namnet på verksamheten ifråga. Respondenterna har vid förfrågan inte invänt mot 

detta. Skriftligt samtycke till deltagandet har gjorts. Enligt lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor (EPL) behöver min studie i egenskap av C-uppsats på högskolenivå 

ej prövas av Etikprövningsnämnden.  

 

6. Resultatredovisning av kuratorers berättelser 

 

6.1 Presentation av resultatredovisningen 

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

redovisas. Resultaten redovisas genom en kortare presentation av respektive kurator och sedan 

presenteras kuratorernas copingstrategier. Samtliga intervjupersoner har erfarenhet av 

kuratorsarbete inom hälso- och sjukvården med kvinnor utsatta för våldtäkt. Med tanke på de etiska 

överväganden såsom konfidentialitet och tillhörande sekretess kommer kuratorerna som deltar i 

studien genomgående att benämnas med fingerade namn, kurator Clara, Lisa, Anette, Katrin, Sara, 

Berit, Therese, Karin.  

 

6.2 En kurator på Centrallasarettet 

Clara arbetar som kurator vid Västerås Centrallasarett. Hon har arbetat som kurator med denna 

patientgrupp under många år och berättar att våldtäkt är ett av de största trauman en människa kan 

vara med om. Att som kurator bekräfta kvinnans känslor och tankar, lyssna aktivt, skapa tillit och 

visa kvinnan respekt och förståelse är ledorden i Claras arbete. Någonting som också är utmärkande 

i detta arbete är att ge skuldbefrielse och Clara säger ”Skuld och skam förekommer väldigt 

mycket”. 
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6.2.1 Kuratorns copingstrategier 

Clara berättar att inför ett möte med en patient reflekterar hon kring vad offret varit med om och att 

hon försöker skapa en sådan lugn och trygg situation som möjligt inför samtalet med patienten. 

Hon säger att hon har stor erfarenhet från att arbeta med dessa kvinnor. Under mötet fokuserar 

Clara på kvinnan ifråga och visar att hon finns där, att hon tar den utsatta kvinnan på allvar. Clara 

säger ”Jag måste vara lugn och inte bryta ihop”. Efter mötet med en patient har Clara som vana att 

ofta tala med sina kolleger och reflektera kring samtalet hon haft med den utsatta kvinnan. 

Vidare menar Clara att det är otroligt viktigt att inte ta med sig arbetet hem. Det är lätt att tro att ens 

yrke inte präglar ens personlighet, men Clara berättar att hon har arbetat i många år och omedvetet 

har hon blivit påverkad av sitt arbete. Därför är hon mycket noggrann med att dra en tydlig gräns 

mellan sitt yrkesliv och privatliv och Clara säger följande: 

  Min tid är min tid. Därför har jag sagt ifrån kurator i beredskap och sånt där, eftersom det här är ett  

  sånt krävande yrke. Det tar väldigt psykiskt på en. Det kanske man inte förstår från början, men det  

  gör det, man behöver få andrum. 

 När ett ärende inte går till rättegång och ord står mot ord och i de fall där kvinnorna inte blir 

betrodda eller när kvinnorna blir ifrågasatta känns det som en extra svår situation. Clara säger ”När 

dom berättar deras historier hur våldtäkten har gått till, då kan man bli mörkrädd emellanåt. Att 

vem som helst faktiskt kan råka ut för det här”. Vidare berättar Clara att hon blir påmind om att hon 

själv är kvinna och att det är svårt att undvika att bli skrämd. En del av hennes rädsla handlar om att 

hon har ett barn, en tonårsdotter och blir skrämd av tanken på att ingen av oss vet vad vi har i vår 

omgivning. 

 Ett arbete som kurator har även sina positiva sidor och Clara berättar att det som känns extra bra 

är att de flesta kvinnor till slut kan hantera sin traumatiska upplevelse och går vidare och får ett bra 

liv. Det gäller även i de fall där det förekommit brist på bevis och inte gått vidare till rättegång. 

Däremot brukar återhämtningsprocessen vara lång för dessa kvinnor, ca ett och ett halvt år, men 

hon har som kurator fått uppleva att från månad till månad se en styrka växa fram ur dessa kvinnor. 

Clara säger ”Det är väl det också som får en att jobba vidare med de här tjejerna”. 

  Clara tar upp hur värdefulla hennes kuratorskollegor är, att hon kan ventilera med dem. De ger 

henne en omedelbar känsla av avlastning. Det finns känslor som plötsligt kan framträda och som 

Clara måste kunna släppa och få ventilera tillsammans med sina kollegor. Hon säger att ”Man 

måste få pysa ut”. Samtal med denna patientgrupp är ett emotionellt arbete och Clara säger ”Det 

här väcker känslor, det är någonting speciellt med kvinnor som blivit utsatta på det här sättet, det är 

otroligt skrämmande”. Hon ställer sig frågan hur de kuratorer som arbetar med denna patientgrupp 
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och som till skillnad från henne inte har kolleger att ventilera med, handskas med situationen. Clara 

säger sedan att de kuratorerna har förhoppningsvis någon annan personal de kan få prata med.  

 På Kvinnokliniken där Clara arbetar har de handledning var tredje vecka. 

 Clara upplever att kuratorerna har det bra på sin arbetsplats. De får möjlighet att åka på 

vidareutbildning och besöka föreläsningar. Däremot är hon och de övriga kuratorerna mindre bra 

på att kräva sådant som kan bidra till utveckling, men lyckligtvis erbjuds personalen sådana saker 

oavsett önskemål eller ej. 

 Clara beskriver värdet av känslomässiga strategier. Hur väsentligt det är att kunna säga nej till 

problem. Hon berättar att på sin fritid skulle hon exempelvis inte välja att besöka en föreläsning om 

misshandlade kvinnor en lördag eftermiddag. Hon säger ”Man måste tanka upp sig själv, för att 

orka vara det vikarierande hoppet”. Clara brukar ”vädra hjärnan” med långpromenader. Innan hon 

flyttade till Västerås brukade hon plocka hjortron på myren eller bada bastu ”det är en slags sak att 

få av mig skit och rensa ut”. Detta var Claras sätt att få tillbaka energi. Idag blir det andra 

aktiviteter som att promenera längs vattnet, gärna längs den fina Mälarhamnen i Västerås. 

 Arbetet som kurator med dessa kvinnor har präglat henne på olika sätt. Clara berättar att hon tar 

ingenting för givet längre. Hon har genom sitt arbete sett mycket av livets svårigheter och säger 

”Jag har sett så mycket av livets baksida eller medaljens baksida”. Ibland tänker Clara att det vore 

skönt att få vara olyckligt ovetandes. Hon har blivit mera allvarsam som människa. Det är svårt att 

inte känna oro menar Clara. Att som kvinna arbeta med kvinnor som farit illa, det blir dels ett 

igenkännande och sedan menar Clara att oron ökar eftersom hon har en tonårsdotter och tankar om 

vad som kan hända hennes dotter. 

Sammanfattning: Clara anser att hennes patienter utsatts för ett av de största trauman en människa 

kan uppleva. Det är viktigt att bekräfta kvinnans känslor och tankar. Självanklagelser förekommer 

ofta och därför av stor betydelse att ge kvinnorna skuldbefrielse. Clara reflekterar vad offret varit 

med om och har full koncentration på den hjälpsökande. Positiva sidor i arbetet är när kvinnan 

ifråga till slut börjar må bättre. För Clara är kollegerna ett stort stöd. Vidare belyser hon vikten av 

att dra en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Hon tar verkligen tillvara på sin fritid och får 

tillbaka kraft och energi. Clara säger att hon har påverkats som människa genom sitt arbete och 

känner oro och blir skrämd. 

 

6.3 En kurator på Karolinska Universitetssjukhuset 

Lisa 53 år belyser sitt arbete som kurator vid Karolinska Universitetssjukhuset, Kvinnokliniken, 

genom att berätta om värdet av att ha ett visst språk och att skapa ett förtroende. Grunden är att 

bygga upp en relation som präglas av tillit och att bemöta kvinnan på ett respektfullt sätt. 
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Kommunikationen upplever hon ofta som icke-verbal. Lisa menar att det går att kommunicera en 

viss sak med orden men visa någonting helt annat och hon säger ”Då kan det krocka”. Kvinnorna 

bär på mycket självanklagelser, vilket kan sägas vara något som är utmärkande i detta 

kuratorsarbete. Vidare berättar Lisa att hennes roll som kurator är att våga lyssna till kvinnorna. 

Som kurator informerar hon patienten och sätter ord på själva krisförloppet. 

6.3.1 Kuratorns copingstrategier 

Lisa berättar att det kanske låter besynnerligt, men före mötet känner hon sig intresserad av vad 

kvinnan ifråga har drabbats av. Hon framhåller att ett intresse inte utesluter medkänsla och en 

önskan om att hon ska kunna hjälpa kvinnan ifråga. Hon försöker att inte ha förutfattade meningar, 

men att på något vis leva sig in i den här personens situation. Lisa säger ”Våldtäkt är en sådan 

oerhörd kränkning, det är en av dom värsta kränkningar man kan tänka sig”. 

 Lisa berättar att eftersom hon inte befinner sig i rollen som anhörig eller närstående under ett 

möte upplever hon en form av skydd, rent känslomässigt, med tanke på detta. Vidare nämner Lisa 

att det är viktigt med empati, men stundtals kan ett möte med en våldtagen kvinna göra henne 

berörd, väcka en inre ångest hos henne personligen. Lisa menar att med tiden kan en kurator lära 

sig hantera denna aspekt och kommer ångesten får hon försöka hantera dessa känslor. 

 Efter patientärenden som dessa kvinnor, som upplever ett trauma, kan Lisa bli väldigt tankfull 

och trött efteråt. Lisa säger ”Vissa ärenden tar oerhörd energi och i synnerhet sådana här 

patientärenden”. 

 Det finns en ansenlig risk att åka känslomässig ”berg och dalbana”, vilket är en av de svårare 

delarna i arbetet. Lisa menar att när detta förekommer försöker hon att resonera med sig själv och 

hon säger ”Gud vad jobbigt och gaska upp sig och bli lite arg också, sen spottar man upp sig och 

försöker hitta rätt stöd”.  

 En sak som är till en god hjälp i arbetet för Lisa är att hon arbetar mycket utifrån etik som är 

hennes riktmärke. Lisa känner en tillfredsställelse i arbetet när hon märker att hon har gjort en 

insats för kvinnan ifråga. Stundtals känner hon sig dock väldigt frustrerad, när hon inser att hon inte 

kunde hjälpa kvinnan ifråga. Det positiva i sammanhanget är att hon utvecklas och lär sig av sina 

erfarenheter och Lisa menar att kanske kan hon som kurator tillföra något mera nästa gång till en 

annan kvinna. 

 Lisa har två kollegor som hon vet att hon alltid kan vända sig till för stöd. Hon anser att det är en 

förmån att ha två kollegor som hon känner förtroende för och kan ventilera arbetet med, eftersom 

annars vore arbetet ännu mera påfrestande. 

”Ensam är inte starkast”, säger Lisa. Det kan vara en fördel att få handledning snarast möjligt för 

att få den avlastning som behövs, men Lisa anser dock att handledningen inte alltid är till hjälp i 
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arbetet. En person behöver ha hopp för att orka leva. En kurator förväntas ge en lösning på traumat 

och ge stöd till kvinnan. Lisa säger ”Vikarierande hoppet, att man finns där, det är svårt tycker jag”. 

 Lisa anser att i början av arbetet fanns ett stort behov av inledande handledning, mera struktur, 

men efter en tid fick hon sedan mera erfarenhet som kurator och andra redskap för hur hon skulle 

hantera arbetet. 

  Återhämtning är viktigt och ett sätt för Lisa att återfå kraft är helt enkelt genom att sova och vid 

vissa tillfällen kan hon uppleva att hon har ett behov av att inte tala om sina känslor. Ibland kan det 

stundtals bli så att när hon ger uttryck för sina känslor då blir följden att hon mår ännu sämre. Lisa 

nämner att det kan vara värdefullt för henne att ha stödpersoner i sin omgivning när hon känner 

behovet av att få prata om sina känslor. Hennes stödpersoner kan exempelvis vara kamrater, familj 

och vänner. Lisa återkommer till att hennes arbetskamrater ger fint stöd. Hon försöker att gå ut på 

promenader och få frisk luft. Det är väsentligt att ta hand om sig privat för att kunna orka med 

arbetet. Sedan anser Lisa att, i den mån det är möjligt, bör en kurator ha en tydlig gräns mellan 

arbete och privatliv. 

 Sårbarheten som kvinnor utsätts för har gett henne en insikt och en medvetenhet om hur illa det 

kan gå. Hon blir ibland förargad över somliga mäns beteende. Samtidigt vill hon lyfta fram att det 

finns många bra män och att hennes syn på män inte har förändrats på grund av arbetet och de 

berättelser hon får ta del av.  

 

Sammanfattning: Lisa ger uttryck för betydelsen av en medvetenhet kring både det verbala- och 

ickeverbala som sker i mötet mellan kurator och patient. Som kurator måste hon våga lyssna och 

vara närvarande i kvinnornas berättelser. Många av kvinnorna bär på självanklagelser. Lisa säger 

att våldtäkt är en av de svåraste kränkningar en människa kan drabbas av. Samtalen med dessa 

kvinnor kan väcka känslor av ångest hos Lisa. När hon haft ett samtal med en traumatiserad kvinna 

blir Lisa mycket tankfull och upplever trötthetskänslor efteråt. Detta arbete ger Lisa en 

känslomässig berg- och dalbana. Positiva delar i arbetet är att hon får hjälp och stöd genom etik 

som är ett riktmärke för henne och även god hjälp genom sina kollegor. Återhämtning är viktigt 

och hon försöker dra en tydlig gräns mellan arbete och privatliv. Slutligen säger Lisa att detta 

arbete gett henne en insikt i människans sårbarhet. 

 

6.4 En kurator på Mälarsjukhuset 

Anette 25 år berättar om sitt arbete som kurator vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, 

Akutmottagningen. En våldtäkt är en av de mest skrämmande händelser som en människa kan 

drabbas av anser Anette. Under samtalen är det viktigt att normalisera och visa att kvinnans 
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upplevelser är en normal reaktion. Det är något som är utmärkande för arbetet med våldtagna 

kvinnor enligt Anette, att alla kvinnor hon träffat beskriver exakt likadana symptom. En kurator 

som arbetar med dessa traumatiserade kvinnor ger stöd och bearbetande samtal till kvinnor som 

mår fruktansvärt dåligt. Anette säger följande: 

 Det handlar om problem hela dagarna. Vi axlar jättetunga bekymmer, så det handlar lite om hur  

  man hanterar det själv då. För alla har vi olika sätt att hantera olika saker på. 

 

6.4.1 Kuratorns copingstrategier 

Anette beskriver sina tankar och känslor före mötet. Hon funderar kring vem kvinnan ifråga är. Det 

kommer tankar kring patientens resurser i förhållande till hur stark är patienten och hur mår 

kvinnan ifråga. Som kurator reflekterar hon före mötet kring känslotillståndet som en förberedelse 

inför samtalet med den kvinna som hon ska möta och ge krishantering. Detta eftersom Anette vet 

att personen som hon ska möta för samtal har blivit utsatt för ett sexualbrott och patienten kommer 

att vara deprimerad, orolig, ledsen och rädd. 

 ”Man blir berörd. Det går inte att komma ifrån”, säger Anette. Sedan menar Anette att i vissa 

situationer relaterar hon mer till sin egen person än i andra situationer. Det är ofta unga tjejer som 

hon möter i sitt arbete och hon drar en parallell till sig själv hur sårbar en ung tjej faktiskt är. Ofta 

kan patienterna gråta och när det kommer tårar under samtalet kan det vara väldigt känsligt att 

möta, men samtidigt anser Anette att det är naturligt och bra att tårarna får komma hos den 

drabbade patienten. Anette nämner att hon använder sig själv och finns närvarande som ett verktyg 

i mötet hela tiden.  

 Efter mötet då kan det vissa gånger kännas som ”en tung känsla, en tung klump i magen” 

beskriver Anette och vidare säger hon ”Luften går ur mig efter mötet”. Ett behov uppkommer av att 

ventilera och få återhämtning. Anette säger ”Det blir väldigt laddat. Det är väldigt känsligt allting”. 

 Anette berättar om de stunder i arbetet hon ser som extra svåra situationer. Hon menar att det 

handlar mycket om vad hon personligen relaterar till. En ung tjej blev utsatt för våldtäkt på en 

kryssning och denna unga kvinna hade även i övrigt en svår livssituation. Den här händelsen har 

satt sina spår hos Anette. Orsaken till att samtalet upplevdes som extra svårt tror Anette beror på att 

patienten ifråga blev hänvisad till en annan kurator, eftersom kvinnan var boendes i en annan stad. 

Anette fick ingen uppföljning efter ett samtal som hon upplevde som mycket svårt. 

Förutsättningarna att härbärgera ett svårt möte ökar om Anette får känna sig tillfreds med hur hon 

lämnat patienten. 
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 Positiva känslor i arbetet upplever Anette när hon får chansen till uppföljning samt när patienten 

börjar må bättre. När Anette får bekräftelsen att kvinnan kan gå vidare bidrar det till att även Anette 

kan tänka att hennes stöd som kurator fungerar. ”Trots att det är ett litet stöd”, säger Anette. 

 När det gäller möjligheten att ventilera sina upplevelser och känslor i arbetet genom kollegor, 

anser Anette att det är ett svårt område. Vid tillfälle går det att tala med en kollega som hon 

upplever att hon har bättre kontakt med, men hon säger att det är svårt att få tiden att räcka till. 

Detta eftersom akutmottagningen de senaste åren haft svårt att täcka den tid som behövs när 

mycket har lagts ut på kommunerna, vilket minskat uppdragen till kuratorerna från 

akutmottagningen då de köper endast 50 procent samtidigt som behovet varit stort. Anette tycker 

att arbetssituationen är svår och därtill inte funnits någon ram för hur en kurator arbetar med dessa 

kvinnor.  

 Handledning fanns tillgänglig när Anette började arbeta vid sjukhuset. Anette berättar att det var 

7-8 personer och oftast fanns bara utrymme för att diskutera ett ämne per tillfälle. Det är ofta stora 

ärenden och handlar om mycket starka känslor som tar energi från personalen. Anette anser inte att 

handledningen var det rätta forumet för henne att ta upp de känslor och möten som hon behövde få 

samtala om. 

 När Anette möter kvinnor som mår väldigt psykiskt dåligt erfar hon en otrygghetskänsla i 

relation till om hon bör hänvisa till en psykolog eller psykiater eller inte. Hon upplever det svårt att 

avgöra om patienten behöver en behandling på en djupare nivå än hon som kurator kan erbjuda. 

Vidare säger Anette ”Man bygger upp så mycket inför sig själv. Det gäller bara att vara lyhörd. 

Man måste lyssna lite mellan raderna och läsa av tänker jag”. 

 Anette får förnyad kraft och stöd genom sitt privatliv och säger ”Jag har en liten son hemma, där 

tankar jag på, så när jag kommer hem finns inget utrymme att tänka på jobbet”, säger Anette. 

Dessutom tror Anette att det handlar delvis om individens egen inställning också. Hon anser att 

som kurator måste hon särskilja på arbete och sitt privatliv.   

 Anette berättar att hon har reflekterat över hur sårbart livet kan vara för unga tjejer i samhället. I 

övrigt har inte hennes inställning till sin egen livssituation förändrats genom arbetet. Hon säger att 

det förmodligen beror på att hon har en distans mellan arbete och privatliv.  

 

Sammanfattning: Anette anser att våldtäkt är en av de mest skrämmande händelser som en 

människa kan utsättas för. Hon uttrycker värdet av att normalisera eftersom patienterna behöver bli 

bekräftade i att deras upplevelser är normala reaktioner. Anette säger att hon ger stöd och 

bearbetande samtal till kvinnor som är mycket traumatiserade, vilket innebär att som kurator 

härbärgera väldigt stora bekymmer. Före mötet reflekterar hon kring kvinnans känslotillstånd och 
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uttrycker att hon blir väldigt berörd av denna patientgrupp. Hon använder sig själv och finns 

närvarande som ett arbetsverktyg under hela samtalet. Efter mötet behöver Anette reflektera och få 

återhämtning. Anette säger att allting blir väldigt laddat efteråt. Hon har ingen handledning och det 

finns oftast inte möjlighet att tala med en kollega, eftersom det är svårt att få tiden att räcka till. 

Anette berättar att en svårighet i arbetet är att avgöra när en patient behöver en djupare behandling 

än bearbetande samtal med kurator. En positiv del i arbetet är när kvinnorna börjar må bättre igen. 

Anette återfår kraft och energi genom sitt privatliv och en tydlig gräns dras mellan arbete och fritid. 

 

6.5 Två kuratorer på Södersjukhuset  

Katrin är 47 år och arbetar på akutmottagningen, Våldtäktsakuten, på Södersjukhuset i Stockholm. 

Hon berättar att kvinnorna som hon kommer i kontakt med är i behov av akut 

krisomhändertagande. I arbetet finns inte utrymme för den distans som vanligtvis kan existera i 

terapeutrollen utan som kurator för dessa kvinnor behöver hon vara tillmötesgående och säger ”Du 

måste vara mycket flexibel som terapeut, du kan inte sätta de ramarna”. Katrin berättar att 

utmärkande för arbetet är att hon behöver vara mycket mera aktiv som kurator i detta specifika 

arbetsfält. Vidare nämner Katrin människors avvikande sexuella beteenden ”Sedan dyker det upp 

mycket avarter kring sexualitet. Antingen får du läsa på lite eller gilla läget, men det dyker upp 

mycket knepiga grejer”.  

 

Sara har arbetat med våldsutsatta och våldtagna kvinnor sedan 90-talet och beskriver att våldtäkt 

hör till en av de mest extrema stressorerna och är ett oerhört trauma för kvinnan som drabbats. Nu 

arbetar hon på Våldtäktsakuten och är kollega med Katrin. Sara säger att det mest utmärkande med 

att arbeta med dessa kvinnor är traumat, att de upplevt en traumatisk händelse och säger ”Det går 

att jämföra med förlusten av barn”. För att kunna påbörja bearbetningen av traumat behöver hon 

och patienten gå in i händelsen och få en möjlighet att börja reagera på och bearbeta sin 

traumatiska upplevelse så snart som möjligt. Detta eftersom man vet att våldtäkt ofta ger ett långt 

chocktillstånd. Sara säger att hon ger en krisintervention och har ett kognitivt förhållningssätt. 

 

6.5.1 Kuratorns copingstrategier 

Om stunden före mötet med en patient säger Katrin ”Jag kan inte urskilja att jag har några speciella 

känslor när jag börjar, det har jag förmodligen, men jag kan inte se det själv”. Katrin beskriver att 

hon i sin personlighet upprätthåller ungefär samma stil hela tiden, vilket innebär att hon är samma 

person på jobbet och samma person hemma. Katrin säger ”Så fort jag får ett telefonsamtal så blir 

jag inte en annan person”. 
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Katrin nämner att händelserna kvinnorna berättar liknar varandra och hon känner ett 

igenkännande under mötena med dessa kvinnor. Det är Katrin som leder samtalet. När sedan 

kvinnorna börjar beskriva sina upplevelser följer Katrin med kvinnorna i samtalet. Överföring och 

motöverföring kan inträffa ibland. Om ett möte med en patient känns förvirrande brukar hon ta upp 

det med handledaren. Under handledningen får hon kunskap om att det hon upplever är patientens 

känslor och handledaren förklarar för Katrin att patienten överför sina känslor till henne ett tag. 

 När någonting känns oklart efter ett möte med en patient, att då beror det på något i 

resonemanget som inte stämmer riktigt. Inte med kvinnan, utan när Katrin inte får ihop det hela och 

får tankar kring om kvinnan vill ha hennes hjälp eller bör hon ordna något annat alternativ. Ibland 

kan det handla om vanlig nervositet från patientens sida. Vid andra tillfällen kan det exempelvis 

vara en kvinna som har neuropsykiatrisk störning, ADHD och dessa tillfällen får Katrin snabbt en 

känsla av att någonting inte riktigt stämmer utan de pratar förbi varandra under samtalet. 

 Katrin möter relativt ofta patienter med multiproblem och det ingår en komplex psykosocial 

bakgrund som bidrar till svårigheter i arbetet. Katrin säger att det är något i deras organisation och 

struktur som behöver förändras. Vid dessa tillfällen när hon möter dessa kvinnor blir det ofta 

väldigt mycket människor inblandade eller inga människor alls. Därtill blir det så märkligt vid vissa 

tillfällen som exempelvis när hon ska hjälpa kvinnan och försöka ringa till socialtjänsten eller 

kontakta en terapeut. Katrin säger ”Det blir tungt för att man tar över en del av hennes nedstämdhet 

och smärta på något sätt”. 

 Någonting som Katrin ser som en positiv del av arbetet är att många personer är intresserade av 

att få den hjälp som akutmottagningen erbjuder, vilket i sig blir en bekräftelse på Katrins arbete 

som kurator. Även de kvinnor som inte anmäler, cirka 40 procent, får också god hjälp. 

 Kollegor kan ge Katrin hjälp och stöd i arbetet och som människa har hon ett stort behov av att 

ventilera sina känslor och tar den platsen även om det inte är rätt tillfälle alltid.  

 Under handledningen får Katrin hjälp att reda ut olika känslor. Katrin behöver en handledare 

som frågar henne hur hon upplevde ett möte och varför blev det på det viset. Då tycker Katrin att 

hon får en chans att reflektera. Katrin berättar ”Det kan ofta vara att handledaren kan ta över en 

jobbig känsla en stund och sedan när hon lägger tillbaka den till mig så känns det inte lika jobbigt”.  

När Katrin exempelvis träffade en kvinna som levt i ett väldigt sadistiskt äktenskap i tolv år och 

sedan utsattes denna kvinna för en sadistisk våldtäkt och då blev det svårt för Katrin att hantera. 

Som kurator vid ett sådant tillfälle kan hon uppfatta känslor av både äckel, förvirring och känslor 

som är svåra att hantera, men genom handledaren får hon värdefull handledning. Varannan vecka 

har hon och arbetskamraterna grupphandledning i ca två timmar. 
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 Katrin berättar att akutmottagningen där hon arbetar behöver utvecklas för att bättre kunna ta 

hand om missbrukande kvinnor och även i förhållande till psykiatriska patienter. Exempelvis 

behöver en läkare, en psykiatriker, finnas tillgänglig vid dessa tillfällen som kan medicinera svårt 

sjuka patienter. 

 Det finns olika aktiviteter som skulle kunna ge henne ytterligare stöd i arbetet. Om Katrin 

exempelvis behöver utökad handledning finns inte utrymme för det. Medicinarna inom sjukhuset 

har ett synsätt som går helt emot paramedicinarna. Katrin menar att det finns många sociala 

aktiviteter som skulle vara till hjälp i arbetet men det finns inte sådana möjligheter. All medicinsk 

personal måste vara med om det ska bli någon aktivitet i någon form och det innebär att det inte går 

ihop, eftersom det är 140 personer som de ska alternera med. Katrin säger att i övrigt är det bra att 

göra helt andra aktiviteter när hon är ledig, att träffa människor som hon trivs med. Det kan under 

fritiden komma en tanke som har med arbetet att göra och då får den tanken finnas närvarande så 

länge som det behövs. Katrin säger ”För vissa av oss kuratorer så behöver inte skiljelinjen vara 

knivskarp. Man behöver inte vara gränslös för det. Det behöver inte betyda att man lämnat ut sitt 

mobilnummer eller så”. Vidare berättar Katrin ”Ibland behöver man semester, man kanske inte kan 

jobba hur många år som helst med det här. Alltså bara våldtäkter”. 

 Katrin anser att hon har blivit påverkad av sitt arbete i relation till sin egen livssituation och syn 

på människor. Hon tillägger att det även kan kopplas till andra saker som präglat henne privat. 

Katrin säger att hon har blivit ultrafeminist genom sitt nuvarande arbete, men hon hoppas att det 

kan förändras eller som Katrin själv uttrycker det hela ”damma av sig de känslorna” när hon slutar 

arbeta som kurator på Våldtäktsakuten. 

 

Sammanfattning: Katrin uttrycker att kvinnorna som kommer i kontakt med våldtäktsakuten 

behöver ett akut krisomhändertagande. Hon säger att i sin yrkesroll måste hon vara flexibel och 

aktiv i sitt arbete gentemot de hjälpsökande. Katrin kan inte själv urskilja några särskilda tankar och 

känslor före ett samtal. Hon berättar att överföring och motöverföring inträffar ibland. Genom 

handledningen får Katrin den kunskap och de verktyg hon behöver för att bearbeta sina känslor 

som kan komma efter ett patientsamtal. Katrin säger att patienter som har en komplex psykosocial 

bakgrund är hennes svåraste patientgrupp. Kollegor ger Katrin hjälp och stöd i arbetet när hon 

behöver reflektera. En positiv del är också att många personer är intresserade av att få den hjälp 

som hon och hennes kollegor erbjuder. Hon har präglats av sitt arbete och säger att hon har blivit 

ultrafeminist. Katrin hoppas dock att det förändras den dagen hon inte är verksam som kurator på 

Våldtäktsakuten. 
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6.5.2 Kuratorns copingstrategier 

 Inför mötet med en patient erfar Sara inga särskilda känslor. Hon anser att denna fråga hade varit 

intressantare att besvara för 20 år sedan. När Sara möter patienterna är hon nollställd, eftersom hon 

tycker att fokus ska vara på kvinnan ifråga.  

 En del händelser kan Sara uppfatta som obehagliga och känna ilska, men hon har en stor 

erfarenhet från att arbeta med dessa kvinnor och är under mötet väldigt fokuserad på den verbala 

kommunikationen, vad patienten förmedlar. Sara säger följande: 

  Får jag plötsligt lite ont i huvudet så händer det något hos patienten, inte hos mig, så mera att jag 

   jobbar på det sättet. Jag kan inte säga att samtalen direkt fångar upp känslor hos mig. 

 Efter mötet kan Sara reflektera över patientens upplevelser och även tänka att gärningsmannen 

ifråga är farlig. Sara säger ”Nu mera så tycker jag inte jag direkt går igång och känner ångest”. Vid 

de tillfällen det inte känts riktigt bra efter samtalet funderar hon på anledningen till detta och Sara 

säger ”Då kommer jag fram till att det handlar om henne, vad hon bär, överföring”. 

 Sara anser inte att någonting är svårt att hantera i yrket. Den enda situationen när hon kan bli 

något frustrerad är tillfällen i samtalen när det inte sker någon direkt utveckling, men samtidigt är 

Sara medveten om att stå stilla är också ett sätt att befinna sig i processen. Sara tillägger att hon 

egentligen inte blir frustrerad längre, eftersom det blir som en del av samtalen och sedan kommer 

patienten vidare till slut.  

 Patienterna tar med sig väldigt mycket från samtalen och Sara berättar om sitt kognitiva 

förhållningssätt, att hon kan se att kvinnorna mår bättre och säger ”Det bar, mitt hållande var 

riktigt”. Detta ger Sara en positiv känsla i arbetet som kurator. Det finns ett intresse hos psykiatrin 

att ta sig in på socionomers psykosociala arbetsområde anser Sara. Hon poängterar att denna 

patientgrupp behöver socionomer som ser till hela den psykosociala bilden. 

 Sara har endast vid något enstaka tillfälle fått hjälp av en kollega och menar att det inte fyller en 

sådan viktig funktion för henne. 

 Handledning finns tillgänglig och Sara vet vem hon kan diskutera ett ärende med om det behövs. 

Sara säger dock att handledningen inte ger henne någonting.  Det är hennes individuella ståndpunkt 

i frågan. Sara deltar och det diskuteras ärenden, men ur arbetssynpunkt tillför det ingenting. Det 

kan däremot ha en social funktion, anser Sara. 

 Vid frågan om hon har behov av något ytterligare stöd i sitt arbete säger Sara att hennes arbete 

fungerar bra som det är. I övrigt anser Sara att hon har ett rikt privatliv och säger ”Så det balanserar 

väl”. 
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 Sara har en stark tro på människan och våra möjligheter att återhämta oss. Hon tillägger att 

kanske hade hennes inställning till sin egen livssituation och människor präglats mera av hennes 

arbete om hon hade haft en tonårsdotter. 

 

Sammanfattning: Sara har arbetat med våldsutsatta och våldtagna kvinnor sedan 90-talet. Hon 

beskriver våldtäkt som en av de mest traumatiska händelser en person kan drabbas av. Det som 

utmärker arbetet med denna patientgrupp är faktumet att kvinnan upplevt ett fruktansvärt trauma. 

Inför mötet erfar Sara inga specifika känslor. Under samtalet är hon helt nollställd och har full 

koncentration gentemot patienten. Sara berättar att när ett samtal inte känts riktigt bra efteråt beror 

orsaken på överföring som stundtals kan ske under mötet med patienten. Det finns ingenting Sara 

anser som svårt i sitt arbete. Stöd genom kollegor och handledning fyller ingen funktion för Sara. 

Hon uttrycker att hon kan se att hennes patienter får stor hjälp av hennes krisintervention som hon 

gör utifrån ett kognitivt synsätt. Sara säger att hennes starka tro på människan och våra inre resurser 

att återhämta oss är oföränderlig.  

 

6.6 Tre kuratorer på Sundsvalls sjukhus  

Berit är 46 år och arbetar som kurator i jourverksamheten gentemot kvinnokliniken vid Sundsvalls 

sjukhus. Berit säger att det mest utmärkande i hennes arbete är att hon blir väldigt berörd av alla 

dessa kvinnor hon möter för samtal. Eftersom det handlar om en patientgrupp där en annan individ 

har utsatt en annan människa för något som är fruktansvärt smärtsamt.  

 

Therese arbetar mestadels i jourarbete gentemot akutmottagningen vid Sundsvalls sjukhus. Hon 

berättar att det finns ofta en adekvat hotbild och kvinnan är vanligtvis helt utlämnad. Therese säger 

att det mest utmärkande i hennes arbete som kurator är ett aktivt lyssnande, ge stöd och att 

verkligen vara intresserad, en nyfikenhet att som medmänniska försöka förstå patienten. Vidare 

berättar Therese att denna form av kuratorsarbete blir speciellt i det avseendet att hon som kvinna 

möter en annan kvinna under så svåra omständigheter. Therese har ett professionellt 

förhållningssätt, men hon menar att det samtidigt är ett annorlunda arbete där hennes uppgift är att 

gå in i ett jourärende och lyssna på en berättelse som handlar om den yttersta kränkningen av en 

kvinna. 

 

Karin arbetar som kurator i jourverksamheten delvis gentemot kvinnokliniken på Sundsvalls 

sjukhus. De uppdrag som gäller kvinnokliniken leder till möten med dessa kvinnor. Karin anser att 

det mest utmärkande i arbetet med denna patientgrupp är att det hela tiden är mycket laddade 
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känslor i omlopp och det viktigaste är att skapa en förtroendefull situation. Skamkänslorna och 

självanklagelser som många av de utsatta kvinnorna upplever gör situationen ännu mera fylld av 

affekt och Karin säger ”Som kurator får man inte tycka något konstigt”. Tillit är en viktig del i 

hennes arbete. Karin berättar att jourverksamheten kommer att förändras för kuratorerna, eftersom 

det är aktuellt med besparingskrav som gäller 20 procent av budgeten. Ett antal kuratorstjänster 

försvinner och det resulterar i sin tur med en ökad arbetsbelastning för kuratorerna. 

 

6.6.1 Kuratorns copingstrategier 

Berit tycker att hon kan reagera olika beroende på om sexualbrottet nyligen skett och kvinnan är i 

ett akut chocktillstånd eller om hon som kurator bokar ett besök med patienten genom ett brev. 

Oftast sker kontakter genom jourverksamheten i ett akut skede och före mötet försöker Berit att 

möta kvinnan ifråga förhållandevis nollställd och hon berättar att tankar som kan infinna sig 

handlar om att ställa bra frågor till patienten. 

 Under mötet koncentrerar sig Berit på att få till ett så bra krissamtal som möjligt. Situationen är 

känslig och Berit är noggrann med att under mötet vara ödmjuk i sin framtoning, eftersom hon inte 

vill att kvinnan ska uppleva mötet med kuratorn som ytterligare ett övergrepp. Det är viktigt att 

känna in hur patienten mår, men ibland kan det vara en svår uppgift och Berit säger ”Svårt att veta 

hur ingående man ska våga vara”. 

 Det kan vara väldigt olika vilka känslor som Berit upplever efter mötet och det är ofta beroende 

av hur detaljerad den våldtagna kvinnan varit i sin beskrivning av händelsen. 

 Berit säger att en svårighet i arbetet är när det skapas en ovisshet gällande ramarna för hur hon 

på bästa vis kan hjälpa kvinnan ifråga. Ibland har patienten inte gjort en polisanmälan och kvinnan 

ifråga vet heller inte om hon kommer att göra denna anmälan. Hon beskriver sina känslor av 

maktlöshet och ilska mot gärningsmannen. Berit blir ledsen och känner en stark empati med 

kvinnan.    

 De stunder där Berit får positiv respons från kvinnan är vid de tillfällen när hon som kurator får 

vetskap om att kvinnan har börjat återgå till vardagen, när det skapats en normalitet och patienten 

börjar sakta men säkert må bättre. Berit säger ”Då kan jag känna en kick i mitt jobb”. 

 Berit berättar att hon har en kollega som hon är helt öppen med och hon upplever deras samtal 

som otroligt utvecklande. Ibland vet inte Berit vad som hände under ett samtal och kändes inte 

riktigt bra och sådana tillfällen är det ett stort stöd för Berit att få ventilera sina tankar och känslor 

med sin kollega. 

 Handledningen är bra och får Berit att känna sig påfylld med energi. Dock kan handledningen 

bli väldigt känslomässigt laddat och bli relativt utlämnande. Berit beskriver hur hon kan tänka efter 
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en del patientsamtal ”Gud vad dåligt det där blev, vad hände, men då kan handledaren få mig att se 

en koppling”. Efter handledningen kan Berit återfå sitt lugn och befinner sig inte längre i kaos eller 

förvirring. Däremot är Berit något ifrågasättande hur ärlig hon törs vara under handledningen. 

Berit kan se att det finns ett behov av att utveckla strukturen gällande dokumentation. Ibland kan 

hon som kurator uppleva en otrygghet i det akuta krisomhändertagandet, i relation till vad som 

behöver dokumenteras som stöd och underlag inför en rättegången. Det finns ett behov av att ha 

utökad kunskap kring detta och en viss frustration när arbetet inte fungerar som Berit önskar. 

 Regelbunden träning anser Berit är en viktig del av livet och är mån om att vara ute i friska 

luften, tränar yoga, promenerar och åker skidor. Berit säger ”Tränar regelbundet, eftersom jag 

märker att jag hanterar svårigheter bättre om jag tar hand om mig”. Privatlivet ger henne styrka, 

men det kan också variera under olika perioder i livet hur mycket hon orkar med. Ibland kan det 

vara klokt att ta en paus och dela dessa remisser med andra för avlastning i arbetet. 

 Farliga situationer försätter sig aldrig Berit i och berättar att allting som sker kommer inte fram 

till media. Hon samtalar mycket med bekanta och med sina barn kring vad som faktiskt händer i 

samhället. Berit säger ”Det påverkar mig, det gör det”. 

 

Sammanfattning: Berit möter patienten förhållandevis nollställd och fokuserar på att ställa bra 

frågor till patienten. Under mötet har Berit som mål att skapa ett bra krissamtal. Hon säger att 

eftersom situationen är i hög grad känslig är hon mån om att ge ett ödmjukt intryck. Berits känslor 

efter mötet påverkas mycket av hur detaljerad den våldtagna kvinnan varit i sin berättelse av 

händelsen. Berit berättar att hon får känslor av maktlöshet, ilska emot mannen som begått brottet 

ifråga. Hon blir dessutom ledsen och känner en stark empati med offret. När kvinnans liv börjat 

normaliserats och kvinnan mår bättre känner Berit en bekräftelse i sitt arbete som kurator. Berit har 

en kollega som hon kan vara öppenhjärtig med och deras samtal är väldigt utvecklande. 

Handledningen är bra säger Berit. Handledningssamtal kan dock bli väldigt känslomässigt laddade, 

men efteråt återfår Berit sitt lugn och befinner sig inte längre i kaos eller förvirring. Strukturen för 

dokumentationen behöver utvecklas och tydliggöras. Berit tränar regelbundet och anser att hon 

hanterar svårigheter på ett bättre sätt när hon tar hand om sig. Privatlivet ger henne oftast styrka, 

men är också beroende på olika perioder i livet. Berit säger att hennes arbete har påverkat henne 

som människa. Hon samtalar mycket med bekanta och sina barn om vad som faktiskt sker i 

samhället. 
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6.6.2 Kuratorns copingstrategier 

Therese berättar att de tankar som kan uppstå inför ett samtal med en kvinna som utsatts för en 

våldtäkt inte utmärker sig på något sätt. Hon har insikt i det tekniska förfarandet från den övriga 

vårdpersonalen. Som kurator kommer hon in sist i bilden och Therese säger ”Inga andra känslor 

inför detta möte än inför andra patientärenden”. 

 Therese berättar vidare att under själva mötet när kvinnan beskriver händelsen reflekterar hon in 

i sig själv och får tankar kring hur det är möjligt att en annan människa gör något sådant mot en 

annan människa. Sedan säger Therese att hon har full koncentration gentemot kvinnan och tankar 

kring hur hon ska bemöta henne på bästa vis. Therese menar att det är viktigt att skapa en bra 

relation och få en bra ingång. Självanklagelser från kvinnans sida är vanligt och Therese försöker 

att möta kvinnan i detta och hjälpa henne att inte skuldbelägga sig själv. Hon säger ”De är så 

kränkta, väldigt lätt att kvinnan kan bli kränkt igen. Hur ska jag kunna bemöta henne på bästa sätt. 

Man är inte mer än människa”.  

 Efter mötet är det Therese uppgift att härbärgera kvinnans frustration. Att som kurator ge 

kvinnan verktyg för att hantera sitt trauma. Hon säger att det är en katastrof att kvinnor drabbas av 

denna kränkning och blir sexuellt ofredade. Samtidigt menar Therese att det inte finns utrymme för 

att reflektera i alltför stor skala heller och säger ”Jag är här och nu”. 

 En svår del i arbetet som kurator är att under första mötet få till en bra relation till patienten. 

Eftersom hon möter en traumatiserad patient kan det emellanåt vara en utmaning och en svårighet 

att nå den allians som hon önskar i sin kuratorsroll. 

 En positiv del i hennes arbete är när Therese får avsluta en patientkontakt. Eftersom vid dessa 

tillfällen får hon en bekräftelse på att hennes arbetssätt som kurator fungerar eller som Therese 

säger ”att det bär”. Therese säger vidare att när kvinnornas ärenden går till rättegång ger det en bra 

känsla. 

 Therese berättar att hon har ett bra samarbete med sin närmaste kollega, men det mesta tar hon 

upp under handledningen. Handledningen ger Therese verktyg för att komma vidare och där får 

hon respons på varför hon reagerar starkt på vissa berättelser. Handledningen och kuratorschefen 

kan Therese alltid vända sig till för att få stöd och förnyad kraft. Therese säger ”Man blir till i möte 

med andra”. När Therese reflekterar över sitt arbete tycker hon att det är väldigt obehagligt att vissa 

människor kan uppvisa sådana sidor som att våldta en annan människa. Therese vill framhålla att 

dessa tankar gäller endast de individer som begår våldtäkter, den specifika mannen som begått ett 

brott. 
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 Therese anser att det aldrig är fel med fortbildning och säger att hon gärna vill fortsätta utvecklas 

genom att uppdatera sig. På en kurs kan Therese få en bekräftelse på att hon arbetar på rätt sätt eller 

alternativt en insikt i andra arbetssätt. 

 En avkopplande fritid som ger återhämtning är viktigt och Therese säger att hon har ett intresse 

som inte alls har att göra med arbetet och som gör att hon får tillfälle att verkligen koppla bort 

arbetet. Dessutom tar hon regelbundna promenader och lyssnar gärna på musik.  

 Therese upplever en påtaglig förändring gällande hennes inställning till livssituationen och 

människor. Till största delen oro på grund av att hon har tre tonårsdöttrar. Genom hennes arbete blir 

det så tydliggjort att sexualbrott faktiskt händer. 

 

Sammanfattning: Therese berättar att hon inte har några särskilda tankar inför samtal med dessa 

kvinnor än inför andra patientsamtal. Vidare berättar Therese att under samtalet reflekterar hon 

kring hur en människa kan begå ett sådant brott mot en annan person. Hon har full koncentration 

gentemot patienten ifråga och har tankar kring hur hon ska bemöta kvinnan på bästa vis. Kvinnor 

som blivit sexuellt ofredade kan väldigt lätt bli kränkta igen. Självanklagelser från kvinnans sida är 

vanligt förekommande och Therese menar att en del av hennes uppgift är att ge skuldbefrielse. 

Therese säger att det är en katastrof för kvinnorna som blir sexuellt ofredade och kränkta, å andra 

sidan menar hon att det inte finns utrymme för att reflektera över detta alltför mycket. När Therese 

får avsluta en patientkontakt känns det positivt, eftersom då får hon en bekräftelse på att hennes 

arbetssätt fungerar. Hon har ett bra samarbete med en kollega. Dock är det i första hand 

handledningen som ger Therese verktyg att komma vidare när hon reagerat starkt på vissa 

berättelser. Vidare berättar Therese att det är viktigt att ha en rik fritid som ger återhämtning. Hon 

ger uttryck för att arbetet har påverkat henne som människa och känner en oro, i första hand i 

förhållande till sina tonårsdöttrar. 

 

6.6.3 Kuratorns copingstrategier 

Före mötet reflekterar Karin över vilken person som hon kommer att möta. Vidare säger Karin ”Nu 

är jag kvinna, lättare att känna en rädsla. Man har i alla fall som yngre haft en rädsla, och utifrån 

det känna det kunde ha varit jag”. 

 Karins känslor under mötet är beroende av vem kvinnan är. Vid en del tillfällen får Karin 

emotionellt en känsla av maktlöshet. 

 Efter mötet med patienten blir Karin inte direkt rädd för egen del, men hon upplever en rädsla i 

förhållande till sina döttrar. 
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 Under de möten där Karin inte får kontakt med patienten och inte förstår orsaken till detta 

beskriver hon ovissheten som svårhanterlig och säger ”Vet ej anledningen, är det mig dom inte vill 

ha kontakt med”. 

 En positiv del i arbetet som kurator är för Karins del insikten i människors inre resurser. Hon 

säger att det är en förmån att få vara en del i kvinnornas återhämtningsprocess och se deras styrka 

växa fram. Karin säger att hon utvecklas som människa i mötet med dessa kvinnor. 

 Karin har en god kontakt med en kollega och anser att det är den bästa hjälpen på arbetet. När 

det finns tillfälle tar hon tillvara på de lugna stunder som stundtals kan förekomma på arbetet. 

Karin är mån om att få vila och vara ensam när tillfälle ges och säger ”Bara få vara”. Detta ger 

Karin en återhämtning och hon vill i största allmänhet inte ha för mycket aktiviteter i sin 

omgivning. 

 Det finns ett behov av mer stöd i arbetet kring den psykosociala familjebilden där de behöver 

arbeta med större nätverk. Vid vissa tillfällen är inte krisen enbart relaterat till våldtäkten, utan det 

kan finnas andra psykosociala problem därtill berättar Karin. Ibland behöver en kontakt inledas 

med föräldrar och anhöriga. Karin och hennes kollegor behöver få mera kunskap kring hur de bör 

arbeta med dessa patienter och deras familjer. Exempelvis utökad handledning som specifikt ger 

utökad kunskap kring att arbeta med större nätverk. 

 Karin säger att även utbyte med andra verksamheter vore intressant. Att få chansen att dela 

erfarenheter och lära sig av varandra kan vara mycket utvecklande. Vidare menar Karin att även när 

en kurator arbetar i en arbetsgrupp vid en kuratorsklinik finns det ett behov av att få arbeta med 

olika delområden. Hon anser att det vore en fördel om inte alla kuratorer förväntades arbeta med 

alla patienter och istället rikta kuratorsarbetet mot att bli i högre grad specialiserat.  

 Det kan vara svårt att urskilja om arbetet har präglat henne menar Karin, men tillägger att ”Det 

har det säkert gjort, mycket påverkar oss människor”. Sedan berättar Karin om livets sårbarhet, att 

den insikten blir extra tydlig när hon möter människor som befinner sig i en utsatt situation. 

Samtidigt känner hon en glädje över att mitt i allt det svåra får hon som kurator uppleva människors 

styrka att gå vidare i livet. 

 

Sammanfattning: Karin berättar att det som utmärker denna patientgrupp är alla laddade känslor 

som cirkulerar. Som kurator är det viktigt att skapa en förtroendefull situation. Karin reflekterar 

före mötet över händelsen. Under samtalet ifråga får Karin bland annat en känsla av maktlöshet. 

Det kan vara komplicerat att få till ett bra samtal med den traumatiserade kvinnan och den 

situationen är svårhanterlig. En positiv sida i arbetet är att se människors förmåga till återhämtning. 

Karin beskriver att hon har en mycket god kontakt med en kollega och anser att deras samtal ger 
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det bästa stödet på arbetet. Karin säger att det finns ett behov av utökad kunskap angående arbete 

med patienter där det finns andra psykosociala problem. Sedan ger Karin uttryck för att arbetet som 

kurator behöver bli mera specialiserat. Vidare berättar Karin att ett antal kuratorstjänster kommer 

att försvinna, vilket innebär att arbetsbelastningen kommer att öka. Återhämtning för Karin innebär 

att bara få vila och vara ensam. Karin säger att hennes arbete tydliggjort hur sårbart livet kan vara 

för oss människor. 

 

7. Analys 

För att analysera min studie har jag valt att referera till coping som begrepp. Som jag tidigare berört 

sker coping enligt Lazarus genom ett förlopp, som processer som är sprungna ur varje enskild 

människas copingresurser. Dessa fem resurser: förmåga till problemlösning, positivt tänkande, 

socialt stöd och förmåga till sociala kontakter, hälsa och energi samt materiella resurser fungerar 

som mina teman i analysen. Dessa teman kopplas sedan till olika copingstrategier. Då flera av 

dessa teman ibland går in i varandra kan vissa saker tas upp under flera rubriker. 

 Deras tankar och handlingar befinner sig i en omgivning där de som kuratorer möter människor 

som är i en krissituation, vilket påverkar deras copingstilar. Frågan är hur kuratorerna påverkas av 

sin arbetsmiljö. Som tidigare berördes, det finns ingen copingstrategi som fungerar i alla 

situationer. Vi människor använder oss av olika copingstrategier i olika kombinationer.  

 

7.1 Förmåga till problemlösning   

7.1.1 Före mötet 

Kuratorerna anser att våldtäkt är ett av de mest skrämmande trauman en människa kan uppleva. 

Inför mötet reflekterar fyra av dem och funderar på vem kvinnan ifråga är.  

 Clara reflekterar och vill skapa en lugn och trygg situation. Kvinnorna är kränkta och som 

kurator har hon i denna stund en problemfokuserad coping.  

 Lisa är intresserad av vem kvinnan är och lever sig in i hennes känslor. Intresset kan tolkas som 

en fokusering utåt, en problemfokusering. Samtidigt när en kurator lever sig in i patientens känslor 

blir fokuseringen även inåt, en känslofokuserad coping. 

 Även Anette och Karin reflekterar över vem kvinnan är.  

 De övriga kuratorerna ger uttryck för att inte ha några särskilda tankar före mötet utan har ett 

yttre fokus som ger en problemfokusering. 

7.1.2 Under mötet  

Under mötet menar Clara att hon har fokus på kvinnan, att visa att hon finns där och sa ”Jag måste 

vara lugn och inte bryta ihop” vilket både ger en yttre problemfokuserad coping, att hjälpa kvinnan. 
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Samtidigt som hon ger uttryck för att fokusera känslorna inåt till sig själv eftersom hon måste 

hantera sina egna känslor.  

 Lisa anser att hon får ett sorts skydd i form av att inte vara anhörig eller närstående. Det stödet 

Lisa upplever kan tolkas som att undvika svårigheterna. Eftersom det ger henne en hjälp blir denna 

undvikande/distanserade coping en positiv strategi. Ett möte kan väcka en ångest hos Lisa och då 

handlar det om en känslofokuserad coping.  

 Anette använder sig själv som ett verktyg i mötet, är närvarande och blir berörd. Det handlar 

både om att hantera sina egna känslor, känslofokuserad coping och att finna en lösning och hjälpa 

patienten, problemfokuserad coping.  

 Katrin och Sara upplever överföring och motöverföring. De ger uttryck för att uppleva känslor 

som kommer från patienten. De säger båda att det handlar om patienten, och ger ett yttre fokus. De 

behöver hantera känslorna, men de fokuserar på något utanför sig själva och ger en 

problemfokuserad coping.  

 Berit har mycket tankar kring sin framtoning, eftersom patienterna redan är kränkta är 

situationen extra känslig och funderar kring hur hon ska våga vara. Det här innebär en 

känslofokuserad coping.  

 Therese reflekterar kring hur någon person kan göra denna handling mot en annan människa. 

Eventuellt en viss känslofokusering genom reflektionen, men som möter en yttre fokusering när 

Therese talar om att sedan får hon en full koncentration gentemot kvinnan. Vidare ger hon uttryck 

för att kvinnorna är kränkta och viktigt att bemöta på bästa vis. Där sker ett inre fokus igen, 

känslofokuserad coping.  

 Karin säger att hennes känslor under mötet kan variera, men om kvinnan varit detaljerad kring 

själva händelsen kan hon känna en maktlöshet och där riktas känslorna inåt, känslofokuserad 

coping. 

7.1.3 Efter mötet  

Efter mötet talar Clara med sina kollegor, samlar information och lösningar för att möta sin 

känslofokuserade coping och efter samtalet löser hon dessa inre konflikter och har en 

problemfokuserad coping.  

 Lisa upplever en trötthet efter mötet med denna patientgrupp som hon säger tar energi. Hon 

hanterar sina känslor och överför sin känslofokuserade coping till en problemfokuserad eftersom 

hon söker stöd utifrån via sina kollegor.  

 Anette upplever en tung känsla, som om luften går ur henne. Hon behöver ventilera och få 

återhämtning. Vid dessa tillfällen blir allting väldigt laddad och känsligt. Anette har ingen 

handledning och nästan aldrig stöd från någon kollega, eftersom arbetssituationen är krävande och 
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har svårt att få tiden att räcka till. Hennes känslofokuserade coping efter samtalen får en avlastning 

och återhämtning när hon slutar sitt arbete. Där riktar hon sin uppmärksamhet utåt och får en 

problemfokuserad coping. Anette har en son som kräver hennes fulla uppmärksamhet och där får 

hon fylla på kraft och energi.  

 Sara och Katrin på Södersjukhuset kan båda uppleva en känsla av att något inte känns riktigt bra 

efter mötet. Sara reflekterar själv över känslorna, ett inre fokus och känslofokuserad coping. Sedan 

kommer ett fokus utåt, reflektionen säger henne att det handlar om överföring och har en 

problemfokuserad coping. Katrin har en annan strategi. Hon möter sin känslofokuserade coping 

genom att söka stöd utifrån och genom att ventilera med kollegor och genom handledningen får 

hon en lösning på sina känslor och uppnår ett yttre fokus igen, problemfokuserad coping.  

 Therese har först ett inre fokus som, som handlar om att härbärgera kvinnans ångest. Hon vill ge 

kvinnan verktyg och riktar här uppmärksamheten utåt. Det är en katastrof att människor drabbas av 

sexualbrott menar Therese, men samtidigt finns inte utrymme för att reflektera alltför mycket, 

vilket kan tolkas som en problemfokuserad coping.  

 Karin har en känslofokuserad coping eftersom hon berättar kring sina egna känslor, sin rädsla, 

mestadels relaterad till hennes döttrar. 

7.1.4 Förmåga till problemlösning - i relation till känslofokuserad coping 

Denna copingresurs kan användas i förhållande till känslofokuserad coping, exempelvis när vi 

behöver bearbeta moraliska dilemman. Jag väljer här att inrikta mig på en av kuratorerna för att 

exemplifiera förmåga till problemlösning i förhållande till känslofokuserad coping.  

 Clara upplever att patienten har känslor av skuld och skam, - att patienten kan tala om att hon 

inte borde ha valt den vägen eller inte haft den kjolen - och den hjälpsökande är i behov av 

skuldbefrielse. Bekräfta, skapa tillit och lyssna aktivt är viktiga delar i arbetet. Detta kräver att 

Clara hjälper patienten i hennes känslofokuserade coping. Att ge patienten verktyg för att hantera 

sin kris. Clara behöver dels hantera att bevittna patientens berättelse och härbärgera patientens 

känslor. Clara har berättat att hon blir påverkad av kvinnornas berättelser och blir skrämd. Hon har 

samtidigt fokus på att hjälpa patienten. Det tolkar jag som att hon upplever både en 

känslofokuserad coping, där hon personligen blir berörd och känner empati. Hon hanterar sina egna 

inre känslor och får även ett fokus utåt som ger en problemfokuserad coping. Efteråt upplever Clara 

ett behov av att ventilera sina känslor med sina kollegor. Här finns en känslofokuserad coping där 

Clara söker en lösning på problemen och söker stöd, problemfokuserad coping.  
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7.2 Positivt tänkande och positiv tro 

Som jag tidigare berört är denna copingresurs, en positiv självkänsla och tro på att man själv kan 

förändra sin situation, beroende av vissa faktorer. Om individen förlägger kontrollen utanför sig 

själv (extern locus of control) eller om man har en tro på att man själv kan påverka situationen 

(internal locus of control) (Cullberg, 2003). 

 Clara och Lisa anser båda att det är positivt när kvinnorna går vidare och får ett bra liv igen. Det 

ger dem en positiv känsla i arbetet. Det positiva tänkandet beror på vilken situation det gäller. Clara 

säger att hon har påverkats av arbetet och upplever en oro och känner sig skrämd av hur samhället 

faktiskt ser ut, vilket i detta sammanhang ger en extern locus of control och en känslofokuserad 

coping. Lisa anser inte att hon direkt har påverkats av sitt arbete. Min uppfattning är att Lisa har 

fokus på det yttre, är problemfokuserad och försöker finna lösningar. Lisa förefaller ha en internal 

locus of control. Anette får en positiv känsla när kvinnorna mår bättre och när hon får se att hennes 

stöd fungerar. Hon reflekterar över livets sårbarhet, men hennes syn på livet har inte direkt 

förändrats av hennes arbete. Som jag tolkar hennes ord har Anette en internal locus of control.  

 Katrin fokuserar på att många personer är intresserade av att få hennes hjälp på Våldtäktsakuten, 

vilket ger henne en positiv bekräftelse på att hennes arbetssätt fungerar. Hon säger att hon har 

präglats av sitt arbete, men att det också delvis kan bero på andra saker i hennes privata liv. Katrin 

säger att det som påverkat henne genom arbetet med denna patientgrupp kan förändras när hon 

slutar arbeta där. Min tolkning blir att Katrin i nuläget har upplevelser av att vissa saker i livet är 

beroende av yttre faktorer och utanför hennes kontroll, vilket ger en extern locus of control.  

 Sara berättar att det känns positivt när patienterna mår bättre och det blir en bekräftelse på att 

hennes härbärgerande fungerar på ett bra sätt. Hon har en stark tro på människans möjligheter. Sara 

menar att hon inte har präglats av sitt arbete och som jag tolkar hennes ord har hon en internal 

locus of control.  

 Therese får en positiv känsla när hon får avsluta en patientkontakt. Det ger en bekräftelse på att 

hennes arbetssätt fungerar. Hon säger att hon har en påtaglig förändring när det gäller hennes 

livssituation och syn på människor. Det blir tydliggjort att en del människor väljer att skada andra. 

Som jag uppfattar det har hon en extern locus of control.   

 Karin ser det som en förmån att få vara en del i kvinnornas återhämtningsprocess, vilket ger 

henne positiva tankar kring människans inre resurser. Arbetet har påverkat henne säger hon. Karin 

anser att livets sårbarhet har blivit tydliggjort och samtalar mycket med sina bekanta och barn om 

hur farligt samhället är. Som jag uppfattar hennes ord ger dessa yttre faktorer Karin en extern locus 

of control.  
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7.3 Socialt stöd och förmåga till sociala kontakter   

Clara upplever sitt arbete som otroligt skrämmande, känslofokuserad coping. Sedan söker hon stöd 

genom sina kollegor för problemfokuserad coping och hanterar sina egna känslor och byter fokus. 

 Lisa söker stöd hos sina kollegor, eftersom arbetet är känslomässigt krävande. Hennes 

känslofokuserade coping möter en problemfokuserad coping.  

 Anette anser att ett socialt stöd vore bra men det finns inte möjlighet. Någon gång kan hon få 

tillfälle att tala med en kollega, men ytterst sällan. Yttre omständigheter hindrar Anette att söka 

stöd hos en yttre faktor som att tala med någon kollega. Arbetsbelastningen är tidskrävande. 

Hennes privatliv ger henne däremot en välbehövlig återhämtning och byter fokus från det inre till 

något utanför henne själv genom hennes son som behöver hennes fulla stöd, där möts den 

känslofokuserade och problemfokuserade copingen.  

 Katrin har ett stort behov av att söka socialt stöd och ventilera de inre känslorna med kollegor. 

Handledningen ger en yttre problemlösning och känslofokuseringen får en problemfokuserad 

coping.  

 Sara söker inte stöd hos kollegor och handledningen tillför henne ingenting. Hon tar kontroll 

över känslorna genom att på egen hand reflektera och finner en lösning. Där hon ser överföringen 

som kommer från patienten och hon finner en problemfokuserad coping.  

 Berit söker socialt stöd genom att tala med sin kollega där hon säger att hon utvecklas och får ett 

stort stöd. Handledningen är bra och Berit får genom sin förmåga till sociala kontakter en 

problemfokuserad coping. Efter en handledning upplever hon inte längre känslor av kaos eller 

förvirring och har hanterat sina känslor genom sin yttre copingresurs.  

 Therese har ett bra samarbete med sin närmaste kollega. Handledningen ger dock mest verktyg 

för att komma vidare efter ett samtal som känns svårt. I samspelet med andra får hon respons på 

varför hon har så starka reaktioner efter samtal med dessa traumatiserade kvinnor. Hon säger också 

att hon gärna vill fortsätta utvecklas genom samarbete med andra och lära sig genom andra 

verksamheters arbetssätt.  

 Karin har god kontakt med sin närmaste kollega. Detta är bästa sättet för henne att på arbetet få 

stöd genom att samspela, problemfokuserad coping och hantera de inre känslorna, känslofokuserad 

coping. 

 

7.4 Hälsa och energi 

Clara har känslomässiga strategier, känslofokuserad coping som finner en lösning genom att 

bemöta det yttre. Hon väljer att säga nej till problem. Clara säger att hon är väl medveten om att det 

här arbetet sätter sina spår och därför sätter hon en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Hon 
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försöker ha en fritid tar hon tar hand om sig själv. Clara får på detta sätt en återhämtning, en 

problemfokuserad coping. 

 Lisa berättar att etik är ett viktigt riktmärke som ger henne en stor kraft. Vidare säger hon att 

sömn och att stundtals distansera sig och inte tala med andra människor ger henne en återhämtning. 

Detta kan tolkas som en positiv undvikande strategi som ger henne en möjlighet att återfå den 

energi som hon behöver. När hon däremot känner ett behov av att få kontakt med andra har hon sin 

familj, vänner och sina två kollegor på arbetet att få tala med. Detta tolkar jag som en 

problemfokuserad coping, där hon i sin känslofokuserade coping söker ett socialt stöd för att må 

bättre. Hon tar även hand om sin hälsa bland annat genom promenader, vilket också är en 

problemfokuserad coping, för att må bättre agerar Lisa och söker en lösning.  

 Anette får förnyad kraft och energi genom sin son, vilket även kan kopplas till socialt stöd och 

en förmåga till sociala kontakter. På arbetet tolkar jag Anette som att hon dels har en 

känslofokuserad coping och när hon fokuserar på att vara närvarande i mötet med kvinnorna även 

en problemfokuserad coping. Den känslofokuserade copingen tolkar jag som att Anette upplever 

som påfrestande. Sedan i privatlivet uppstår ett positivt sätt att hantera känslorna, eftersom när 

Anette inte arbetar har hon en total koncentration på sitt barn. 

 Katrin får energi genom att göra andra aktiviteter på sin fritid. Hon umgås med andra människor 

som hon trivs med. Det finns en tillräcklig gräns mellan arbete och fritid berättar Katrin. Genom en 

fritid som ger energi får hon en problemfokuserad coping. Hos Katrin får känslor, en tanke, komma 

även i privatlivet utan att hon upplever det som svårt. Katrin menar att hon har en inre styrka att 

hantera det. Det tolkar jag som att hon har bra redskap för att möta de specifika känslor som 

kommer till henne. Att hon har en tydlig problemfokuserad coping som ger henne den inre 

tryggheten. 

 Sara berättar att hon har ett rikt privatliv som förmodligen balanserar arbete och privatliv, vilket 

ger henne en problemfokuserad coping. 

 Berit tränar regelbundet för hälsans skull. Aktiviteter ger henne energi. Detta är en tydlig 

problemfokuserad coping. Vidare berättar hon att privatlivet ger henne en styrka, men det kan dock 

variera under olika perioder i livet.  

 Therese får återhämtning genom ett fritidsintresse som gör att hon kopplar bort arbetet. I övrigt 

uppskattar hon promenader och att lyssna till musik. Hon fokuserar på något yttre, en 

problemfokuserad coping som möter upp hennes behov att koppla bort arbetet. En känslofokuserad 

coping som hanterar känslorna får sin lösning genom en problemfokuserad coping. 

 Karin tar tillvara på de stunder där hon behöver ensamhet och vila. Hon vill inte ha för mycket 

aktiviteter i sin omgivning. Karins behov av ensamhet tolkar jag som en stressreaktion och ett 
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behov uppstår att hantera sina känslor genom en undvikande copingstrategi som ger henne 

återhämtning och energi. Denna distansering tolkar jag även som en anpassning som kan relateras 

till problemfokuserad coping. 

 

7.5 Materiella resurser 

Flera av kuratorerna har beskrivit att de har olika fritidsintressen, en rik fritid och så vidare. Detta 

ger en copingresurs som bidrar till återhämtning och förnyad energi. En persons materiella resurser 

kan se olika ut och jag känner inte till mina respondenters ekonomiska situation. Allmänt sett kan 

en kurator ha en grundläggande ekonomisk trygghet där det finns ytterligare tillfällen till att delta i 

aktiviteter som eventuellt i sin tur ger ett större socialt stöd och utvecklar flera sociala kontakter. 

Detta kan sedan bidra till ett positivt tänkande och positiv tro, bättre hälsa och mera energi som 

människa och som i slutresultatet blir en copingförmåga att ta tillvara på de möjligheter som finns. 

 

8. Diskussion  

Studiens resultat har gett mig en ökad förståelse för kuratorers arbete med traumatiserade kvinnor.  

Några slutsatser av resultatet är att kuratorerna betonar värdet av att skapa en förtroendefull miljö 

för kvinnorna. Det är av stor betydelse hur kuratorn samspelar med den hjälpsökande. Detta 

innebär ett arbetsfält som ställer stora krav på både inre- och yttre copingresurser hos respondenten. 

Som kurator är de väl medvetna om sin ansvarfulla roll, genom sin socionomutbildning har de en 

grundläggande insikt i en människas psykosociala fält. De blir alla berörda av sitt arbete på olika 

vis, försöker förstå patienten och de har alla olika copingstrategier för att hantera sitt arbete. I min 

analys har jag tolkat resultatet och försökt att uppfatta deras olika copingstrategier för att återfå 

kraft och energi i sitt liv.  

 De kuratorer som arbetar med våldtäktspatienter varje dag bygger förmodligen upp ett annat 

skydd genom en yttre problemfokuserad coping, vilket jag anser bekräftas genom de två 

kuratorerna från Södersjukhusets våldtäktsakut. Kuratorerna från Södersjukhuset förefaller använda 

sig av en problemfokuserad coping i något högre grad än de övriga kuratorerna. 

 De har alla copingstrategier för att bemästra sitt arbete, men resultatet visar att denna 

patientgrupp väcker känslor. För många är det här ett emotionellt arbete och hur påverkas de i 

längden av att bevittna traumatiska berättelser? Kuratorerna använder sig själv som ett 

arbetsredskap i ett möte där patienterna, som kuratorerna själv uttryckt, upplevt en fruktansvärd 

händelse. Frågan är vad denna ansvarfulla kuratorsroll som kräver sitt engagemang får för 

konsekvenser över tid.  
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 Sekundär traumatisk stress är en långsam process och inte helt lätt att upptäcka i tid (Figley, 

1995). En del av kuratorerna beskriver tunga känslor, trötthet och ångest. Nelson-Gardell (et al.) 

visar i sin forskning att det finns en ökande risk för sekundär traumatisk stress. Benett (et al.) visar i 

sin forskning på att det krävs ett stort engagemang från socialarbetare som hjälper barn. Likheter 

med tidigare erhållna resultat är till exempel att kuratorerna nämner att de är närvarande, försöker 

förstå och är engagerade. Dayle menar i sin studie att sexuella övergrepp på barn ger bland annat 

en överidentifikation hos behandlaren på grund av empatin. Även här ser jag en koppling, eftersom 

vuxna som utsatts för sexuella övergrepp, säkerligen också väcker ett djupt engagemang. Dane 

beskriver socialarbetarens ansvarfulla roll för att skydda barn på bästa vis och menar att 

socialarbetare behöver hjälp för att hantera sin stress. Kuratorerna i min studie har också ett 

ansvarfullt arbete. Flera av kuratorerna har gett uttryck för en osäkerhet i sitt arbete, hur de ska 

hjälpa kvinnorna på bästa sätt. Det första mötet är viktigt och att skapa en bra relation. Payne (et 

al.) skriver i Challenges to doing sexual violence work att ett arbete med människor som utsatts för 

våldtäkt kräver en särskild förståelse. Flertalet av kuratorerna har berättat att en positiv del i arbetet 

är att se patienternas styrka växa fram, vilket jag uppfattar som en skillnad i förhållande till den 

tidigare forskningen som jag tagit del av. 

 Under arbetet med teorin i analysen vill jag som ett exempel nämna en konsekvens som jag 

upplevt som en svårighet. Copingbegreppet är för mig ett intressant analysverktyg när studerat 

kuratorernas copingresurser, men det är stundtals svårt att avgöra vad som är vad eftersom vi 

människor har flera copingstilar. När jag tolkade en av mina respondenters intervju under 

copingresursen positivt tänkande och positiv tro, fick jag problem att se om hennes ord visade på en 

internal locus of control eller en extern locus of control. Hon har, som jag uppfattat det hela, som 

person förmedlat att hon lägger kontrollen inom sig själv. När hon sedan plötsligt nämner en annan 

sak och byter fokus och förlägger kontrollen någon annanstans utanför sig själv, blev det på något 

vis svårt att avgöra hur jag skulle tolka hennes tankar. Detta är samtidigt en av de saker som fångar 

mitt intresse, att vi människor är komplexa varelser. Vi har olika sidor och reagerar inte alltid 

likadant och använder heller inte samma copingstil hela tiden utan det varierar eller vi har flera vid 

samma tillfälle.  

 En begränsning kan vara att jag inte funnit någon svensk studie som beskriver Socionomers 

copingsresurser och kan inte jämföra likheter utifrån svenska förhållanden.  

 I min empiridel frågade jag efter respektive kurators ålder som en följdfråga, en form av 

bakgrundsfakta, men fick inte alltid ett svar som gav en direkt uppgift kring åldern på kuratorn 

ifråga. Detta innebär att i resultatet saknar jag uppgift på åldern för några av kuratorerna. Ålderns 

betydelse i sammanhanget har jag reflekterat över och tror att det kan ha en viss betydelse för en 
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människas copingresurser, vilket bekräftas i en forskning av Ting (et al.). Hon anser att en av de 

positiva copingresurserna är ökad ålder. Dock skulle jag vilja drista mig till att ge min alldeles egna 

subjektiva åsikt och påstå att minst lika viktigt är en individs sätt att tänka och hantera olika saker 

som sker i ens liv. Med andra ord tror jag detta kan tolkas i förhållande till en människas 

personlighet och coping i det sammanhanget. 

  

9. Avslutande reflektioner  

Denna studie har belyst vilka upplevelser och bemästrande av sina egna känslor som finns hos 

kuratorerna, för att ha orka ha kraft att personifiera detta vikarierande hopp hos kvinnor som 

upplever en traumatisk kris.  

 Efter att ha genomfört min studie medger jag att det är ett komplext ämne som jag valt. Våldtäkt 

tror jag är ett känsligt ämne för många människor och jag är personligen inget undantag i den 

frågan. Visserligen fanns det andra alternativ, exempelvis kunde jag lika gärna ha valt att ställa 

frågan vilka copingstrategier finns hos kuratorer som arbetar med föräldrar som förlorat sina barn. 

Om jag ska relatera till copingmetod valde jag inte en undvikande copingstrategi. Min intention var 

att välja en patientgrupp som skulle kunna vara en utmaning för behandlare att hjälpa. Där det 

krävs tillräckliga copingstrategier för att hantera arbetet. Som jag ser det har jag valt att rikta in mig 

på en patientgrupp som är en utmaning för behandlaren och där det finns ett behov av mera 

forskning. 

 Socionomer som arbetar på sjukhus som kuratorer uppfattar jag som en yrkesgrupp som inom 

hälso- och sjukvård blir i minoritet. När paramedicinare möter medicinare undrar jag om kuratorn 

känner sig relativt ensam, med tanke på att de har ett yrke där de flesta behöver få reflektera och 

samtala kring sina möten och de känslor som dessa samtal väcker. Arbetar man därtill som kurator 

med traumatiserade människor kan troligtvis arbetet upplevas som extra svårt. Baldwin skriver att 

en tydlig arbetsroll ger en bättre coping (1999). En kurator har inte riktigt en tydlig arbetsroll på det 

viset, vilket kan ställas i relation till min reflektion angående att socionomer blir i minoritet inom 

hälso- och sjukvården. Vi behöver alla copingmetoder för att möta livet och så även kuratorer som 

arbetar med traumatiserade patienter. 

 

9.1 Återspeglingar till vidare forskning och social t arbete 

Mina kunskaper är begränsade när det gäller detta ämne, men jag skulle dock vilja lyfta fram några, 

enligt mitt tycke, intressanta förslag till vidare forskning.  
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 En aspekt som flera av respondenterna berört är behovet av utökad kunskap kring arbetet med 

patienter med multiproblem och i kontakter med anhöriga. Det skulle vara intressant att undersöka 

vilken medvetenhet och kunskap socialarbetare egentligen har kring nätverket betydelse. Detta 

skulle delvis kunna vara en organisatorisk fråga utifrån själva arbetsplatsens struktur, hur själva 

arbetssättet ser ut. 

 En av respondenterna i min studie tog upp ämnet kring psykiatrins intresse för att få arbeta med 

dessa patienter. Hon berättade att inom psykiatrin söker många en vidareutbildning för att få en 

bredare psykosocial grund att stå på. Även om endast en av kuratorerna berörde detta ämne fångade 

det mitt intresse. Psykiatrin kan säkert vara bra i vissa lägen som när en patient mår väldigt dåligt, 

posttraumatiskt stressyndrom och behöver en djupare behandling än vad en kurator kan ge. Som jag 

ser det är kvinnor som blivit utsatta för sexualbrott drabbade av något yttre och kommer i kontakt 

med sjukhus/lasarett på grund av att någon annan person har gett sig själv makten att göra dem illa. 

Dessa kvinnor mår dåligt, men är inte ”sjuka” vare sig i vanlig bemärkelse som övriga patienter 

som får kuratorskontakt på grund av en sjukdom eller i bemärkelsen att ha en psykisk sjukdom. 

Under arbetet med denna studie väcktes tanken vilken betydelse den psykosociala utbildningen, 

den psykosociala grunden, har i arbetet med traumatiserade människor?  

 Finns det ett behov av tydligare ramar för kuratorers arbete i arbetet med traumatiserade 

patienter? Flera respondenter uttryckte en osäkerhet i arbetet. Svårigheter att få kontakt med 

patienten och otrygghet kring arbetssättet, hur de ska kunna hjälpa patienten på bästa vis. 

 Sist men inte minst anser jag att det finns ett behov av vidare forskning kring fenomenet 

sekundär traumatisering (ST). Det är förmodligen relativt få behandlare som verkligen får en 

sekundär (indirekt) traumatisering. Min uppfattning är dock att vi behöver mera forskning i ämnet. 

Fenomenet är intressant tycker jag och bör tas på allvar. Svårigheten med ST handlar om att det är 

en långsam process och svårt att upptäcka i tid. Behandlarens roll har också rätt att komma till tals. 

För att kunna hjälpa andra måste en person ta hand om sig själv först. Kuratorer bevittnar svåra 

trauman och det är i högsta grad intressant för det sociala arbetet hur professionella påverkas i sitt 

arbete och copingstrategiers betydelse. Eftersom i slutändan handlar behandlarens välbefinnande 

och copingstrategier även om patientens återhämtnings process. Patientens krisarbete och 

möjligheter att komma tillbaka och må bättre igen påverkas av kuratorns sätt att bemästra sina egna 

känslor i sitt arbete.    

 

9.2 Slutord 

Det har varit intressant att utforska detta ämne och jag hoppas att jag lyckats förmedla detta till dig 

som läser. Eftersom jag har valt en hermeneutisk ansats har jag ingen direkt strävan att dra några 
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generella slutsatser av resultatet. Min förhoppning är att skildra respondenternas upplevelser och 

berättelser. Min uppfattning är att jag uppnått studiens syfte att skapa mera förståelse kring 

kuratorernas sätt att bemästra sina känslor i förhållande till en patientgrupp som upplever ett svårt 

trauma.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 
Hur beskriver kuratorerna sitt arbete med våldtagna  kvinnor  Beskriv ditt arbete som 

kurator när du samtalar med dessa kvinnor? 

Kan du beskriva vad som är speciellt/utmärkande i att arbeta med våldtagna kvinnor? 

 

Hur kuratorerna hanterar sina egna känslor och reak tioner   

Beskriv dina känslor före mötet. 

Beskriv dina känslor under mötet. 

Beskriv dina känslor efter mötet. 

Beskriv tillfällen i arbetet med dessa kvinnor som du upplever vara som mest svåra/besvärliga? 

Beskriv tillfällen i arbetet med dessa kvinnor som du upplever vara som mest positiva? 

Har du kolleger som du brukar anförtro dig till och berättar för varandra om känslor, tankar och 

upplevelser på arbetet? 

 

Vilket stöd upplever kuratorerna och hur ser den hj älpen i så fall ut  

Beskriv aktiviteter och handlingar som hjälper dig hantera svårigheter? 

Vilken form av hjälp och stöd får du i ditt arbete? Om handledning erbjuds, vad känner du direkt 

efter handledningen? 

I vilka situationer skulle du behöva mer hjälp och stöd? 

Har ditt arbete påverkat din inställning till din egen livssituation och människor? 
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Bilaga 2 : Etikbrev                                                                                                                                      

                                                                                                                                              1 (2) 

Hej! 

Jag heter Pia Falkenberg och går åttonde terminen på Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. 

Ämnet som jag har valt att belysa i min C-uppsats är kuratorers psykosociala arbete med kvinnor 

som utsatts för våldtäkt. Jag kommer i mitt arbete och i samband med intervjun följa  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 

(2002). Det är framför allt fyra krav som tas hänsyn till vid en forskningsstudie: 

 

Informationskravet.  

Mitt syfte med denna studie är att beskriva kuratorernas sätt att hantera sina egna känslor i sitt 

arbete med våldtagna kvinnor. Studien kommer att genomföras genom litteraturstudier och 

intervjuer med kuratorer, som arbetar inom hälso- och sjukvården med våldtäktspatienter. Jag 

kommer att använda mig av en intervjuguide med tre olika teman, vilka består av ett antal frågor 

som jag i förväg formulerat. Jag beräknar att intervjun kommer att ta 60 minuter och till min hjälp 

vid intervjutillfället kommer jag att använda mig av en bandspelare.  

Samtyckeskravet: 

För att intervjun skall kunna genomföras måste jag få Ditt samtycke. Deltagandet är frivilligt och 

Du kan när som helst avbryta intervjun utan någon förklaring.  

Konfidentialitetskravet: 

I alla skriftliga dokument som gäller intervjun och C-uppsatsen kommer Ditt namn vara 

avidentifierat/avkodat så att ingen kan identifiera Dig som intervjuperson. Jag kommer att 

transkribera ljudupptagningen till text. Inspelningarna kommer sedan att förstöras. De anteckningar 

jag gör kommer att användas under arbetet med studien och uppsatsskrivandet. När jag tar min 

examen kommer anteckningarna att förstöras. Tystnadsplikt och sekretess gäller för allt som 

omfattar intervjun. 

Nyttjandekravet:  

Uppsatsen kommer att presenteras på Ersta Sköndal Högskola. Uppsatsen kommer också att finnas 

tillgänglig för utlåning på högskolans bibliotek. Jag vill förbehålla mig rätten att använda uppsatsen 

i mitt kommande yrkesliv. Informationen som delges vid intervjun kommer endast att användas till 

uppsatsen. Om Du vill skickar jag gärna ett exemplar av resultatredovisningen samt den slutgiltiga 

uppsatsen till Dig. 

  



 50

                                                                                                                                      2 (2) 

 

Om Du undrar över något är Du alltid välkommen att ringa eller nå mig via e-post. 

Stort tack för Din medverkan. 

Med vänliga hälsningar, 

 

________________________________________ 

Pia Falkenberg 

Ersta Sköndal Högskola 

SD82 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till dessa förutsättningar. 

 

 

_____________________________________ 

Ort och datum 

 

 

_____________________________________ 

Namnteckning 

 

 

_____________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3: Etikbrev                          

                                                                                                                   1(2) 

 

Hej! 

Jag heter Pia Falkenberg och går åttonde terminen på Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. 

Ämnet som jag har valt att belysa i min C-uppsats är kuratorers psykosociala arbete med kvinnor 

som utsatts för våldtäkt. Jag kommer i mitt arbete och i samband med intervjun följa  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 

(2002). Det är framför allt fyra krav som tas hänsyn till vid en forskningsstudie: 

 

Informationskravet. 

Mitt syfte med denna studie är att beskriva kuratorernas sätt att hantera sina egna känslor i sitt 

arbete med våldtagna kvinnor. Studien kommer att genomföras genom litteraturstudier och 

intervjuer med kuratorer, som arbetar inom hälso- och sjukvården med våldtäktspatienter. Jag 

kommer att använda mig av en intervjuguide med tre olika teman, vilka består av ett antal frågor 

som jag i förväg formulerat. Jag beräknar att intervjun kommer att ta 60 minuter och till min hjälp 

vid intervjutillfället kommer jag att föra anteckningar.  

Samtyckeskravet: 

För att intervjun skall kunna genomföras måste jag få Ditt samtycke. Deltagandet är frivilligt och 

Du kan när som helst avbryta intervjun utan någon förklaring.  

Konfidentialitetskravet: 

I alla skriftliga dokument som gäller intervjun och C-uppsatsen kommer Ditt namn vara 

avidentifierat/avkodat så att ingen kan identifiera Dig som intervjuperson. De anteckningar jag gör 

under telefonintervjun kommer att användas under arbetet med studien och uppsatsskrivandet. När 

jag tar min examen kommer sedan anteckningarna att förstöras. Tystnadsplikt och sekretess gäller 

för allt som omfattar intervjun. 

Nyttjandekravet:  

Uppsatsen kommer att presenteras på Ersta Sköndal Högskola. Uppsatsen kommer också att finnas 

tillgänglig för utlåning på högskolans bibliotek. Jag vill förbehålla mig rätten att använda uppsatsen 

i mitt kommande yrkesliv. Informationen som delges vid intervjun kommer endast att användas till 

uppsatsen. Om Du vill skickar jag gärna ett exemplar av resultatredovisningen samt den slutgiltiga 

uppsatsen till Dig. 
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2 (2) 

 

Om Du undrar över något är Du alltid välkommen att ringa eller nå mig via e-post. 

Stort tack för Din medverkan. 

Med vänliga hälsningar, 

 

________________________________________ 

Pia Falkenberg 

Ersta Sköndal Högskola 

SD82 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till dessa förutsättningar. 

 

 

_____________________________________ 

Ort och datum 

 

 

_____________________________________ 

Namnteckning 

 

 

_____________________________________ 

Namnförtydligande   

 

 

 
 
 


