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Sammanfattning 
Studien undersöker hur kuratorer på en svensk barn- och ungdomshabilitering hanterar och 
påverkas av klienters känslor. Studien undersöker även hur kuratorer hanterar sina egna 
känslor som uppkommer i kontakt med klienters känslor samt vilket stöd som erbjuds på 
arbetsplatsen. En kvalitativ metod användes och sex kuratorer intervjuades utefter en 
semistrukturerad intervjuguide. Respondenternas utsagor har analyserats utifrån internationell 
forskning, kristeori, copingteori och centrala begrepp för studien. Utifrån 
resultatredovisningen är vanliga känslor hos klienterna sorg, frustration och en känsla av 
maktlöshet. I hanteringen av klienters känslor använder sig kuratorerna av ett empatiskt 
förhållningssätt, ett respektfullt bemötande och härbärgering samt förmågan att identifiera och 
särskilja känslor. Mötet med klienter ger kuratorerna en positiv energi och en känsla av att 
kunna göra skillnad i människors liv, men det kan också ge upphov till känslor av frustration 
och vanmakt. Kuratorerna använder sig av positiva hanteringsstrategier för att hantera egna 
känslor som uppkommer i arbetet och resultatet visar på att stöttning på arbetsplatsen är 
angeläget. 
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Abstract 
This study aims to examine how counselors, who work at a Swedish child- and adolescent 
habilitation are affected and how they handle the emotions of their clients. Further the purpose 
is to examine how the counselors cope with their own emotions that have emerged in contact 
with clients’ emotions and additionally what support the workplace is offering the counselors.  
A qualitative method was used and six counselors were interviewed using a semi structured 
interview guide. The participants’ answers were analyzed through a theoretical approach that 
included prior international studies, crisis theory, coping theory and central concepts. The 
result showed that common emotions of the clients are grief, frustration and a feeling of 
helplessness and the counselors handle these emotions with empathy, a respectful approach, 
carrying of the emotion and tolerance. The encounter with the clients provides the counselors 
with positive energy and a feeling of being able to make a difference for people, but can also 
cause feelings of frustration and powerlessness. The counselors’ are using positive coping 
strategies to cope with their own emotions that emerge in contact with clients’ emotions and 
the result has indicated that support in the workplace is essential.   
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1. Inledning 
 
Socialt arbete är både belönande och utmanande (Shier & Graham, 2010). Socialt arbete 
handlar i stor utsträckning om att ta del av vad andra människor känner och att bära deras 
känslor.  Kuratorer använder sig själva som verktyg i arbetet då arbetet kräver en 
känslomässig involvering, för att kunna fungera som stöd för andra människor kan det tyckas 
nödvändigt med en medvetenhet om sina egna känslor. Det kan dock anses vedertaget att en 
socialarbetare inte alltigenom kan skilja den professionella rollen från den privata och att det 
sker en ömsesidig påverkan av bägge delarna. För socialarbetare är det av vikt att hitta en 
balans mellan arbete och privatliv (ibid.). Socialarbetare riskerar, på grund av det krävande 
yrket, att drabbas av nedstämdhet, stress, utmattning och utbrändhet (Shier & Graham, 2010; 
Stanley, Manthorpe & White, 2007; Stebnicki, 2007). Stöttning som erbjuds på arbetsplatsen, 
som till exempel handledning påverkar välbefinnandet på arbetsplatsen men även 
hanteringsstrategier för arbetsrelaterade känslor (Jayaratne, Himle & Chess, 1988; Mackie, 
Holahan & Gottlieb, 2001; Cearly, 2004, ref. av Shier & Graham, 2010; Collins, 2007).  
     Kuratorer på en barn- och ungdomshabilitering möter människor i svåra situationer, där 
starka känslor är inblandade och kuratorns uppgift är att stötta barnet eller ungdomen samt 
dennes familj (Möller & Nyman, 2003). Föräldrar som får ett barn med en eller flera 
funktionsnedsättningar kan uppleva detta som en krisartad situation. Dock kan även senare 
skeenden i barnets liv medföra starka och svårhanterliga känslor för barnet själv samt för hans 
eller hennes föräldrar (Lagerheim, 1999). I tidigare forskning har det undersökts vad det 
innebär för socialsekreterare att arbeta med barn, våld och övergrepp samt hur de påverkas 
känslomässigt, såväl professionellt som privat av sitt arbete (Fineman, 1985; Lecroy & Rank, 
1987; Bennett, Evans & Tattersall, 1993; Coffey, Dugdill & Tattersall, 2004, ref. av Collins, 
2007; Sprang, Clarke & Whitt-Woosley, 2007). Tidigare forskning har även uppmärksammat 
hur krishjälpare som arbetar med traumatiska händelser, såsom terrorattentat påverkas av sitt 
arbete (Fox, 2003). Slutsatser som kan dras utifrån ovanstående litteratur och forskning är att 
kuratorer på en barn- och ungdomshabilitering kontinuerligt möter starka känslor i sitt arbete 
och då tidigare studier främst har fokuserat på socialsekreterares upplevelser, fann vi det 
högst relevant att undersöka detta område. 
 
1.1 Funktionsnedsättning 
Historiskt sett har socialarbetare haft ett perspektiv som fokuserat på brister hos barn med 
funktionsnedsättningar (Ho & Keiley, 2003). Detta hindrade ofta föräldrarna i accepterandet 
och anpassningen av barnets funktionsnedsättning och idag fokuseras det istället på de 
resurser som finns hos barnet (ibid.).  
     Definitionen på begreppet funktionsnedsättning är nedsättning av fysisk eller psykisk 
funktionsförmåga och kan gälla skador som är förvärvade eller medfödda (Socialstyrelsen, 
2012a). Tidigare har funktionsnedsättning definierats som handikapp och funktionshinder, 
men dessa begrepp har ansetts vara stigmatiserande och omfattar inte det som begreppet 
funktionsnedsättning inkluderar (Socialstyrelsen, 2012b). 
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1.2 Barn- och ungdomshabilitering  
I Sverige har barn med funktionsnedsättning och deras familjer lagenlig rätt till insatser av 
samhället (Ulfhielm, 1999). Barn- och ungdomshabiliteringarna tillhör landstingets hälso- och 
sjukvård och erbjuder hjälp och stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och 
deras föräldrar (Möller & Nyman, 2003). Dessa barn och ungdomar kan ha en 
funktionsnedsättning som har varit medfödd eller som uppkommit på grund av skada eller 
sjukdom.  
     När föräldrar får beskedet om att deras barn har en skada och troligtvis kommer få en 
bestående funktionsnedsättning är reaktionerna ofta starka, dessa kan liknas med 
krisreaktioner i samband med katastrof eller förlust (Möller & Nyman, 2003). Reaktionerna 
varierar dock från familj till familj då omgivande förhållanden spelar in. Känslomässigt och 
praktiskt stöd från samhället, vänner och släkt, familjens egna resurser samt omgivningens 
attityder är av betydande vikt för föräldrarnas reaktioner och hur de hanterar svåra situationer 
i livet. Familjer som får barn med en eller flera funktionsnedsättningar kan gå igenom två 
kriser, dels vid beskedet men också i samband med omställningar i familjelivet. Barnet eller 
ungdomen och dennes familj kan vara i behov av rådgivning och handledning samt kunskap 
om funktionsnedsättningen, vilket habiliteringen erbjuder (ibid.). Föräldrarna söker hjälp på 
en barn- och ungdomshabilitering för att få tillgång till habiliteringens insatser (Lagerheim, 
1999). Habiliteringens tränings- och behandlingsinsatser kan möjliggöra att barnets eller 
ungdomens funktionsförmåga bibehålls eller förbättras (Möller & Nyman, 2003). Varje barn 
och ungdom har en personlig habiliteringsplan, som utformas tillsammans med barnet och 
familjen. Habiliteringsplanen utgår från barnets individuella förutsättningar, behov och mål. 
Insatserna tillhandahålls genom besök på habiliteringscentrum eller integrerat i barnets eller 
ungdomens vardag (ibid.).  
     Ett samarbete mellan olika yrkesprofessioner sker i arbetslag (team) för att få fördjupad 
kompetens. Dessa tvärprofessionella team består av kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster, logopeder, läkare och pedagoger som planerar och sammansätter olika 
åtgärder inom habiliteringen. Teamet har både yrkesspecifik och gemensam 
habiliteringskunskap i syfte att på ett kompetent sätt möta barn och familjer (ibid.). Kuratorns 
arbetsuppgifter inom barnhabiliteringen är familjearbete och krisbearbetning (Lagerheim, 
1999). 
     Kuratorns roll på habiliteringen har undersökts i liten utsträckning (Bohlin, 2009). ”Få om 
ens några forskningsbidrag finns om hur socialt arbete görs på habiliteringsfältet och 
socialarbetare förefaller ha en låg profil allmänt inom hälso- och sjukvård ” (Bohlin, 2009, s. 
256). 
 
1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur kuratorer på en svensk barn- och ungdomshabilitering 
hanterar och påverkas av klienters känslor. Syftet är även att undersöka hur kuratorer hanterar 
egna känslor som uppkommer i kontakt med klienters känslor samt vilket stöd som erbjuds på 
arbetsplatsen.  
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1.4 Frågeställningar  
 

 Hur hanterar kuratorer på en barn- och ungdomshabilitering känslor som de möter hos 
klienter?  

 På vilket sätt påverkas kuratorer på en barn- och ungdomshabilitering av klienters 
känslor? 

 Hur hanterar kuratorer på en barn- och ungdomshabilitering egna känslor som uppstår 
i kontakt med klienters känslor? 

 Vilken stöttning upplever kuratorer på en barn- och ungdomshabilitering finns att 
tillgå på arbetsplatsen? 
 

1.5 Disposition 
Studien omfattar sex avsnitt. I ett inledande skede beskrivs det vad studien kommer att 
behandla, studiens aktuella problemområde, kunskap om begreppet funktionsnedsättning samt 
hur verksamheter för barn- och ungdomshabiliteringar är utformade i Sverige. Vidare 
presenteras studiens syfte som avgränsas i fyra frågeställningar samt begreppsdefinitioner. I 
studiens andra avsnitt redogörs det för tidigare forskning, som beskriver forskningsläget 
utifrån ett internationellt perspektiv. Det tredje avsnittet innefattar studiens teoretiska 
utgångspunkter bestående av teorier och teoretiska begrepp. Metoden utgör det fjärde 
avsnittet och skildrar tillvägagångssättet för studien samt innefattar en diskussion kring 
studiens etiska överväganden, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det femte avsnittet 
inbegriper resultat och analys som redovisas i teman. Analysverktyg för studien har varit 
teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning inom området. Avslutande avsnitt omfattar 
diskussion, där en återkoppling till studiens syfte och frågeställningar görs i förhållande till 
resultat och analys. I diskussionen dras även slutsatser och förslag ges för framtida forskning. 
 
1.6 Studiens begreppsdefinitioner 
 
1.6.1 Habilitering 
Innebörden av ordet habilitering är enligt Nationalencyklopedin (2012) att en individ 
utvecklar en ny förmåga, detta skiljer sig från rehabilitering, som innebär en strävan efter att 
en individ ska återfå en förlorad förmåga. 
 
1.6.2 Coping 
Lazarus och Folkman (1984) definierar begreppet coping som ett sätt för individen att hantera 
en situation som denne upplever som stressande och påfrestande. 

1.6.3 Positiva hanteringsstrategier 
I studien definieras positiva hanteringsstrategier som framgångsrika sätt att hantera en 
situation som upplevs som påfrestande för en individ. Utifrån copingteorin definieras detta 
som positiva copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984). 
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2. Tidigare forskning 
 
Följande avsnitt kommer att behandla internationella studier som har berört socialt arbete i 
Indien, USA, Storbritannien och Norden. De internationella studierna är indelade i teman och 
innehållande yrkestitlar är direkt översatta, i den mån det är möjligt. 
 
2.1 Relationen mellan klient och hjälpare 
Den terapeutiska relationen mellan terapeut och hjälpare är synonymt med begreppet 
arbetsallians (Carter, 2006, ref. av Tjerlsland, Engen & Jansen, 2011). Varje terapiform har 
specifika tekniker för att bygga relationen, men det kan urskiljas gemensamma faktorer som 
påverkar utfallet av terapin (Tjerlsland, Engen & Jansen, 2011; Holmqvist, 2007). Samtliga 
terapiformer utgår från att terapeuten försöker skapa en god allians, visar empati och respekt 
samt kommer överens med klienten om mål och metoder i terapin (Holmqvist, 2008; 
Norcross, 2010).  
     En god allians mellan terapeut och klient är enligt flera hundra studier avgörande för 
utfallet av terapin (Carter, 2006, ref. av Tjerlsland, Engen & Jansen, 2011; Norcross, 2010; 
Holmqvist, 2007). De faktorer som utöver alliansen har störst inverkan på utfallet är 
klientfaktorer som klientens inställning, bakgrund, personlighet och stöttning från 
omgivningen (ibid.). Klienter i ett hundratal studier pekar själva ut att det är den terapeutiska 
relationen till terapeuten som hjälper i terapi, inte specifika metoder eller tekniker (Norcross, 
2010). Teknik och relation hänger dock samman eftersom metoden bidrar till att etablera en 
samarbetsrelation till klienten (Holmqvist, 2007, 2008).  
     Alliansen med klienten stärks när terapeuten är öppen, tydlig, accepterande och 
emotionellt närvarande samt har förmåga till empati (Hartmann & Axelsen, 1999, ref. av 
Tjerlsland, Engen & Jansen, 2011).  Terapeuten kan även stärka alliansen genom att visa 
respekt för klientens subjektiva upplevelse och sannolikheten för ett positivt utfall är större 
ifall terapeuten anpassar den terapeutiska relationen till den enskilda klientens unika behov 
(Hartmann & Axelsen, 1999, ref. av Tjerlsland, Engen & Jansen, 2011; Norcross, 2001, 2002, 
ref. av Norcross, 2010). Föräldrar som har ett barn med en funktionsnedsättning värdesätter 
ett vänligt, stöttande och respektfullt förhållningssätt hos socialarbetaren och att denne ser 
familjens unika behov (Atkins-Burnett & Allen-Meares, 2000). Föräldrarna värdesätter även 
att terapeuten sätter upp mål som är anpassade för den enskilda familjen och inte utefter 
normativa idéer om barnets utveckling (ibid.). Ett familjeperspektiv är av vikt när barnet har 
en funktionsnedsättning, eftersom begränsningarna med funktionsnedsättningen kan skapa ett 
behov av stöttning hos övriga familjemedlemmar (Tomasello, Dulmus, Manning & Dulmus, 
2010).  
     Den uttalade målsättningen under all terapi är att klienternas lidande ska minska 
(Holmqvist, 2007). Under terapin kan mötesögonblicken (”moments of meeting”) urskiljas 
och dessa utgör outsagda mål för terapin (Stern, 2002, ref. av Holmqvist, 2007). 
Mötesögonblick är intersubjektiva möten mellan klient och terapeut. Ett mötesögonblick är ett 
känslomässigt, intensivt möte och en gemensam upplevelse då klient och terapeut finner 
varandra och beskrivs ofta som en vändpunkt i terapin (ibid.). 
 
2.2 Arbete med familjer där barnet har en funktionsnedsättning  
Familjerådgivare bör ha ett synsätt som främjar samarbete och fokuserar på resurser i arbetet 
(Ho & Keiley, 2003). Detta resursperspektiv syftar till att verka som ett alternativ till det 
tidigare bristbaserade perspektivet, som hade fokus på brister hos barnet.  
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Familjerådgivare bör ha en empatisk utgångspunkt i mötet med föräldrar och sätta sig in i 
deras smärta såväl som i deras glädje, men bör undvika att konfrontera föräldrar och att 
överföra sina egna tankar och värderingar om funktionsnedsättningen (Ho & Keiley, 2003). 
     Många föräldrar vars barn har en funktionsnedsättning förnekar ofta innebörden av den 
och förnekelsen kan ta sig uttryck genom ett fortsatt sökande efter en alternativ, mer 
accepterad diagnos (Ho & Keiley, 2003). För att kunna förhålla sig till och bemöta föräldrar 
på ett adekvat sätt är det centralt att familjerådgivare förstår den bakomliggande orsaken till 
föräldrars försvarsmekanismer. Förnekelse är den svåraste försvarsmekanismen att hantera för 
professionella och föräldrar går ofta igenom olika kriser i anpassningen och accepterandet av 
barnets funktionsnedsättningar. Olika livsomställningar kan utlösa en kris för föräldrar då de 
hanterar de förändringar som uppkommer, till exempel när barnet börjar skolan (ibid.).  
 
2.3 Rollen som hjälpare  
Socialarbetare berörs positivt i psykisk bemärkelse av rollen som hjälpare, eftersom en ökad 
förståelse för andra människor ger en individ möjlighet att växa som människa (Lazar & 
Guttman, 2003). Socialarbetare påverkas positivt om de känner att de kan åstadkomma en 
positiv skillnad för klienter och förändra samhället till det bättre (Leason, 2002, ref. av 
Collins, 2007). 
     Socialarbetare, kan utifrån ett rollteoretiskt perspektiv, ha en framstående, idealiserad syn 
på sig själva som professionella hjälpare och detta kan ofta medföra att de tar in hjälparrollen 
i sin identitet (Siebert & Siebert, 2007). Känslor av, till exempel sorg och smärta, utgör ett hot 
mot socialarbetarens syn på sig själv som professionell hjälpare då detta är känslor som 
klienter söker hjälp för. Socialarbetare förnekar eller upplever ofta ett motstånd för att söka 
hjälp för känslor såsom nedstämdhet. Resultatet av en studie visade dock på att socialarbetare 
som endast upplever depressiva känslor är mycket benägna att söka hjälp samt att 
socialarbetare som upplever arbetsrelaterade problem, som till exempel känslor förknippade 
med utbrändhet eller känner att privatlivet påverkar arbetet negativt är minst benägna att söka 
hjälp (ibid.).  
 
2.4 Det sociala arbetets känslomässiga påverkan 
Terapeuter riskerar att drabbas av empatisk utmattning när de sätter sig in i klienters situation 
och blir empatiskt involverade i klienters erfarenheter av till exempel död och sorg i samband 
med funktionsnedsättning eller trauma (Stebnicki, 1999, 2000, 2001, ref. av Stebnicki, 2007). 
Empatisk utmattning är ett tillstånd av känslomässig, mental, fysisk och yrkesmässig 
överansträngning och kan infinna sig då terapeutens egna erfarenheter påminner om klienters 
livshistorier (Stebnicki, 2007). Empatisk utmattning kan påverka den personliga, 
professionella utvecklingen samt det mentala och fysiska välbefinnandet. Det kan ge en 
negativ inverkan på funktionen som terapeut och kan leda till skada för klienten (American 
Counseling Association, ACA, 2003, ref. av Stebnicki, 2007). För att terapeuten ska kunna 
må bra psykiskt och fysiskt är det av vikt att han eller hon hittar individuella strategier för att 
motverka utmattningssymptom. En av strategierna är medvetenhet som beskrivs vara att 
terapeuten och de organisationer han eller hon är anställda av blir medvetna om de symptom 
och egenskaper som kan relateras till yrkesmässig utbrändhet. Ytterligare en strategi för att 
förebygga empatisk utmattning är att ordna gemensamma anslutningar för att stödja grupper 
och organisationer inom verksamhetsområdet (ibid.).    
     Emotionell smittoöverföring kan utgöra ett hinder i socialt arbete och detta är en process 
som innebär att klientens känslor smittar av sig på socialarbetaren (Siebert, Siebert och 
Taylor-McLaughlin, 2007).  
 



6 

 

En enkätstudie där 751 yrkesverksamma socialarbetare deltog visade på ett samband mellan 
sensibilitet för emotionell smitta och depressiva symtom, yrkesmässig påverkan på grund av 
oro och känslomässig utmattning (utbrändhet) (Siebert, Siebert och Taylor-McLaughlin, 
2007). 
 
2.5 Stöttning i det sociala arbetet 
En känsla av att göra skillnad och stöttning från kollegor har en positiv verkan på 
socialarbetarnas välbefinnande på arbetsplatsen (Collins, 2007). Socialarbetarnas 
välbefinnande på arbetet påverkas till stor del av känslan av att vara uppskattad och få positiv 
feedback (Gibbs, 2001 ref. av Collins, 2007). Sökande efter social stöttning är den mest 
betydelsefulla strategin i coping och kan i socialt arbete delas in i formell respektive informell 
stöttning (Collins, 2007). Formell stöttning är stöttning från chef och ledning samt till 
exempel handledning. Informell stöttning är relationer inom och utanför det sociala arbetets 
kontext, till exempel vänner och familj. Forskning har visat att kollegor står för största delen 
av stöttningen i det sociala arbetet (Gibson, McGrath & Reid, ref. av Collins, 2007). Det är 
positivt att känna sig som en del av en grupp och socialarbetare som har stöttning från 
kollegor upplever mindre stress (Collins, 2007).  
     Både formell och informell stöttning bör erbjudas av den aktuella verksamheten (Collins, 
2007). Diskussioner om erfarenheter, styrkor och problem i det sociala arbetet bör göras till 
rutin och grunda sig på socialarbetarnas egna behov och önskningar. Handledning får 
socialarbetare att känna sig betydelsefulla i arbetet och hjälper dem att hantera egna 
arbetsrelaterade känslor (ibid.). Den skandinaviska traditionen i handledning är professionellt 
inriktad då den syftar till yrkesmässig utveckling och ökad självkännedom i arbetet 
(Karvinen-Niinikoski & Salonen, 2005).  I Sverige har syftet med handledning ansetts vara att 
få ökad sakkunskap och den är en del av arbetsbeskrivningen för socialarbetare. Det sociala 
arbetet kan upplevas som belastande och det är angeläget att kunna diskutera och ventilera sitt 
arbete med kollegor. Personalens behov av arbetsgemenskap och att få stöd från kollegor är 
en av utmaningarna inom handledning (ibid.).  
     Socialarbetarnas förmåga till coping påverkas av möjligheten att utvecklas i sin 
professionella roll, genom vidareutbildning, tillgång till regelbunden handledning samt 
tillgång till lämplig rådgivning och information om tillvägagångssätt och förhållningssätt 
inom verksamheten (Collins, 2007). Socialarbetare som även får individuell stöttning på 
arbetsplatsen kan utveckla bättre copingstrategier, eftersom individer som upplever kontroll, 
optimism, god självkänsla, hög toleransnivå, motståndskraft och återhämtningsförmåga har 
god förmåga till coping och använder i allmänhet goda copingstrategier (ibid.).  
 
 3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I kommande avsnitt presenteras kristeorin och copingteorin. Kristeorin används för att få en 
djupare förståelse för vilka känslor hos klienter kuratorerna kan möta i sitt arbete. 
Copingteorin används i syfte att tolka hur kuratorerna hanterar stressande och påfrestande 
situationer för sig själva och denna kommer att vara en central utgångspunkt i analysen av 
kuratorernas egna hanteringsstrategier. Ritualer används för att förstå kuratorernas strategier i 
att hantera arbetsrelaterade känslor och de valda teoretiska begreppen syftar till att få en ökad 
förståelse för studiens område. 
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3.1 Teorier 
 
3.1.1 Kristeori 
I Förlustkrisen har individen varit med om någon form av förlust och reagerar vanligen med 
sorg (Hammarlund, 2001). I sorgearbetet värjer sig många mot den sorg och tomhet som kan 
komma efter en förlust, eftersom det kan upplevas som ett svek att känslomässigt lämna den 
eller det som gått förlorat.  
     En kris beskrivs bestå av fyra olika faser, chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen 
och nyorienteringsfasen (Cullberg, 2006). I chockfasen stänger individen av sina känslor för 
att undgå att konfronteras med verkligheten och med det som har inträffat. Chockfasen kan 
vara i en stund eller i några dagar och därefter har personen ofta svårt att minnas vad som 
sagts och hänt. Efter chockfasen följer reaktionsfasen, som tillträder då personen börjar ta in 
det som har skett. Tillsammans innebär chockfasen och reaktionsfasen den akuta krisen 
(Cullberg, 2006). De tidigare undertryckta känslorna och tankarna börjar komma fram i 
personens medvetande, vilket medför en svår omställning i att inordna det inträffade på ett så 
funktionellt sätt som möjligt. I denna anpassning uppbådas personens försvarsmekanismer. 
Nästkommande fas är bearbetningsfasen som följer det akuta stadiet och denna fas är som 
konkretast ett halvår till ett år efter det inträffade. Hur länge fasen varar är beroende av 
innebörden av traumat för personen. I bearbetningen av händelsen blir försvarsmekanismerna 
mindre märkbara och personen kan börja blicka framåt istället för att fokusera på traumat och 
det förflutna.  Den sista fasen är nyorienteringsfasen. Här införlivas krisen som en del av livet 
och traumat är inte längre ett hinder för individen (ibid.).  
     Nyorienteringsfasen förutsätter att personen har lyckats bearbeta och försonas med det 
inträffade (Cullberg, 2006). Individen kan dock befinna sig i flera av dessa faser, förbigå faser 
samt återgå till tidigare faser (Hammarlund, 2001). Faserna bör inte betraktas som fasta i den 
bemärkelsen att individen måste gå igenom alla faser vid bearbetningen av en kris (ibid.). 
     Försvarsmekanismer kan hjälpa en individ att successivt konfronteras med en traumatisk 
upplevelse, men de kan även komplicera och förlänga bearbetningen av en svår händelse 
(Cullberg, 2006). Förnekelse som försvarsmekanism innebär att personen är medveten om det 
som har inträffat, men inte vill kännas vid innebörden av det.  
     Ytterligare en försvarsmekanism är rationalisering, vilket innebär att personen försöker 
minimera det som hänt genom att tillämpa skenbart förståndiga argument (Cullberg, 2006). 
Vid svåra upplevelser menas isolering vara en av de vanligaste försvarsmekanismerna. 
Personen isolerar sina känslor och detta kan i längden få negativa konsekvenser, då de 
undertryckta känslorna istället kan komma att yttras i senare symptom, såsom ångest. En 
annan försvarsmekanism är projektion, som innebär att individen lägger känslor och ansvar 
för det inträffade på omgivningen (ibid.). 

3.1.2 Copingteori 
Med coping menas olika strategier för att hantera och minska stressande faktorer i 
omgivningen (Lazarus & Folkman, 1984). Copingstrategier är till skillnad från 
förvarsmekanismer flexibla, målmedvetna och utgår från vilka resurser individen har. Till 
yttre copingstrategier hör till exempel tillräcklig tid, en tillfredsställande livssituation och ett 
gott socialt nätverk. Till inre copingstrategier hör till exempel ett starkt självförtroende, en 
positiv syn på omvärlden, tillgång till inre energi och en god självbild. Copingstrategierna 
påverkas av både det medvetna och omedvetna och olika individer har olika copingstrategier, 
även över tid. Syftet med copingstrategierna är att, trots den påfrestande situationen, fortsätta 
må bra och behålla en positiv självbild. Det finns både positiva och negativa copingstrategier.  
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Till positiva hör till exempel sökande efter socialt stöd, en positiv omtolkning av situationen, 
konfrontation, självkontroll, distansering och ansvarstagande (Lazarus & Folkman, 1984). 
Negativa copingstrategier är förnekande och undvikande, vilka är förknippade med sämre 
anpassning till situationen. En individ som har god förmåga till coping har ofta flera av dessa 
strategier som han eller hon tar till i påfrestande situationer (ibid.).  
     Det finns två typer av coping, problemfokuserad och känslofokuserad coping (Lazarus & 
Folkman, 1984). I problemfokuserad coping analyseras problemet och det kan också vidtas 
åtgärder för att minska eller kontrollera det som orsakar den påfrestande situationen. Den 
omgivande miljön kan förändras tillsammans med andra människor, men individen kan också 
göra detta själv. Känslofokuserad coping innebär att individen konstaterat att det inte går att 
ändra på den påfrestande situationen och istället försöker reducera eller hantera sina känslor 
gentemot stressoren och anpassar sig så gott det går (ibid.). 
 
3.1.3 Ritualer 
En ritual är en handling som har ett symboliskt värde för individen och är en del av den 
sociala interaktionen mellan människor (Goffman, 1956 ref. av Collins, 2004). En ritual ger 
människor känslomässig energi, vilket bidrar till att handlingen upprepas (Collins, 2004). 
Människor skapar ritualer för att skapa ordning och struktur i livet och genom ritualer kan 
människan dra fysiska och psykiska gränser i sin omgivning (Lalander & Johansson, 2007). 
Individer kan utföra ritualer för att markera övergångar mellan sina identiteter och de grupper 
som de ingår i. En övergångsritual för en individ kan till exempel utgöras av en handling som 
markerar övergången mellan vardag och helg (ibid.).  
 
3.2 Teoretiska begrepp 
 
3.2.1 Förlusten av drömbarnet 
När föräldrar får reda på att de väntar barn sätts en process igång (Fyhr, 1999).  
Föreställningar och drömmar om hur det framtida barnet kommer att vara och se ut upptar en 
stor del av tankarna. Dessa så kallade drömtrådar eller band mellan föräldern och det ofödda 
barnet är formade av känslor och är mycket starka. När det verkliga barnet föds, appliceras 
förväntningarna och drömmarna om drömbarnet på det faktiska barnet. Om barnet liknar 
drömbarnet smälts de två samman. Om det verkliga barnet är sjukt eller skadat, eller på annat 
sätt markant skiljer sig från drömbarnet kan det uppstå konfliktfyllda känslor hos föräldern. 
Det faktiska barn som föräldrarna fått, är inte det barn de fått känslor för under graviditeten. 
Skillnaden mellan bilderna av de båda barnen kan upplevas som en förlust och förlusten av 
drömbarnet kan sätta igång en sorgereaktion. Det blir viktigt att utrymme finns för att dels 
kunna sörja förlusten av drömbarnet samt att kunna knyta an till det verkliga barnet. Det är 
betydande att det sker en anknytning mellan barnet och föräldern. Om föräldrarna pressas till 
att acceptera förlusten av drömbarnet, kan det innebära att den obearbetade sorgen blir ett 
hinder mellan det verkliga barnet och föräldern. Föräldrarna behöver sörja det barn som de 
förlorat för att kunna ta till sig det barn de fått (ibid.). 
 
3.2.2 Hjälparens roll  
Störst hjälp kan ges genom att vara psykiskt närvarande och dela föräldrars sorg (Fyhr, 2002). 
Hjälpare bör tillåta föräldrarna att prata om ”förbjudna” känslor såsom sorg och ilska. 
Föräldrarnas bild av drömbarnet kan inte försvinna, vilket kan medföra att hjälparen känner 
vanmakt. Det kan därav bli lockande att ta över ansvaret över föräldrarnas sorgearbete. 
Professionella hjälpare bör respektera föräldrarnas försvar men samtidigt framhålla det som 
inte stämmer angående funktionsnedsättningen.  
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Lloyd och Dallos (2008) har i sin studie kommit fram till att klienter vill att terapeuter ska ha 
en realistisk utgångspunkt och inte resonera kring hur det skulle kunna vara om barnet inte 
hade en funktionsnedsättning.  
     Som hjälpare kan en för stor medkänsla och samhörighet med föräldrarna göra att de egna 
och föräldrarnas behov flyter samman och inte går att urskilja (Fyhr, 2002). Det kan då bli 
svårt att se till vilka resurser föräldrarna besitter och hjälparen blir okänslig eller ointresserad, 
vilket gör att hjälpen påverkas negativt. Hjälparen kan också få ångest av att möta 
föräldrarnas sorg (ibid.). Røkenes (2007) skriver att det finns situationer då den 
professionellas erfarenheter är till hjälp i arbetet, de kan dock även utgöra ett hinder. 
Hjälparen kan identifiera sig med klienten och i bästa fall leder det till att den professionella 
blir positivt engagerad. Det kan även leda till ett alltför starkt engagemang, gränslöshet och 
till att den professionella blir helt överväldigad av sina egna känslor (ibid.).  
 
3.2.3 Professionalitet i socialt arbete 
En person som är professionell har en särskild yrkeskompetens och har integrerat 
yrkesmässiga värderingar, normer och regler i sitt förhållningssätt (Røkenes & Hanssen, 
2007). Professionalitet inbegriper särskilda egenskaper som till exempel integritet, empati, 
lyhördhet och kritisk självinsikt (SSR, 2006). Socialarbetarnas etiska riktlinjer innefattar 
bland annat att ha ett respektfullt och vänligt bemötande gentemot klienter. Det är av vikt att 
socialarbetaren klargör för klienten vilka resurser och villkor som existerar inom den aktuella 
verksamheten samt har en medvetenhet om gränser för den egna kompetensen (ibid.).   
     Lyhördhet innebär att ha förmåga att leva sig in i andra individers situation, att visa respekt 
gentemot individens egen vilja och förbereda adekvata lösningar (Högberg, 2007). Begreppet 
empati anses vara mångfaldigt och det innefattar minst tre perspektiv, att känslomässigt 
reagera på en annan individs känslor, att på ett kognitivt plan kunna byta perspektiv samt att 
ha viljan att visa förståelse och deltagande (Holm, 2009). Empati förklaras utifrån detta vara 
att känna in och förstå andra individers känslor och att låta medkänslan vara vägledande i 
kommunikationen med andra människor. 
     För att kunna inneha ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter krävs det att 
professionella är medvetna om sina egna känslor och behov (Holm, 2009). Detta för att kunna 
förhålla sig till dem och på så sätt minska risken att de egna känslorna och behoven påverkar 
bemötandet och kontakten med klienter. Om känslor och behov förblir omedvetna tenderar de 
att ta sig uttryck i ord och handling utan att personen själv reflekterar över det, vilket kan 
medföra ett mindre professionellt agerande (ibid.). En viktig premiss för empati är att inneha 
en trygg självbild, vilket innefattar en medvetenhet om sina egna gränser och känslor. Utan en 
stabil identitet riskerar de egna känslorna att blandas ihop med andra människors känslor 
(Holm, 2001). 
 
3.2.4 Affekttolerans och härbärgerande förmåga 
En god affekttolerans innebär förmågan att reglera känslor samt att ha kontroll över dem 
(Holm, 2009). Affekttolerans innefattar även att våga känna de känslor som finns samt att 
kunna separera och identifiera känslor hos den egna personen. Om den professionella 
hjälparen inte har förmåga att uppfatta och skilja på känslor hos sig själv, blir det även svårt 
att kunna identifiera känslor hos en klient.  
Detta leder då till att klienters känslor bagatelliseras, förstoras eller förnekas och tillskrivs 
andra känslor. Härbärgering är en central del i empati och fordrar en god affekttolerans. 
Härbärgering handlar om att kunna ta emot och bära andras känslor (ibid.).  
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Den professionella har positiva förväntningar om att kunna hjälpa klienter, dessa 
förväntningar byggs dels på bedömningar av den egna kompetensen och dels på ologiska 
tankar om att kunna göra allt bra (Holm, 2001). Det sistnämnda finns mer eller mindre hos 
alla i en hjälparposition, en irrationell önskan om att lösa alla problem för en klient. I möten 
med människors känslomässiga instabilitet, förluster, sorg, oro, ångest med mera, sätter den 
professionella ständigt sina egna känslor åt sidan för att kunna fokusera på, bemöta och 
förhålla sig till klienters känslor. Om den professionella inte får hjälp att hantera sina egna 
känslor som uppstår i arbetet riskerar den professionella att bli avtrubbad samt att känna 
vanmakt, otillfredsställelse och frustration. Detta tillsammans med om kraven inte balanseras 
med belöningar i arbetet, riskerar hjälparen att bli utbränd (ibid.).  
 
3.2.5 Självreflektion och självavgränsning  
Genom självreflektion och att tänka på sitt sätt att vara, lär individen känna sig själv och det 
kan bidra till en självförståelse och utgör i arbetet med människor en del av 
relationskompetensen (Røkenes, 2007). En medvetenhet om sina egna förutsättningar, 
gränser, resurser och svagheter är exempel som självreflektion handlar om (Røkenes, 2007). 
Möten med andra människor blir mer flexibla och nyanserade om hjälparen har ett 
genomtänkt förhållningssätt till sig själv. Genom att i förväg tänka igenom egna tänkbara 
reaktioner i olika situationer kan ett mer adekvat handlande nås i arbetet med människor. Det 
går att öva på att under ett samtal upptäcka och bli medveten om sina egna känsloreaktioner, 
vilket inte behöver leda till distansering eller att relationer till klienter påverkas negativt 
(ibid.). 
     Professionella inom människobehandlande yrken kan vara genuina och personliga, utan att 
vara privata (Røkenes, 2007). Gränsen är viktig, då den behövs för att den professionella ska 
kunna vara behjälplig. Öppenheten i kommunikation med andra måste anpassas till 
situationen och syftet med samtalet, till exempel får inte fokus på samtalet riktas mot den 
professionella.   
 
4. Metod  
 
Följande avsnitt kommer att redogöra för tillvägagångssättet för studien. Det diskuteras kring 
metoden, urvalet, etiska överväganden samt hur validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
beaktats. 
 
4.1 Val av metod 
I studien används en kvalitativ metod, som ger en rikare och mer beskrivande information för 
ett ämne i jämförelse med kvantitativ metod (Holosko J., 2010). Beskrivande och utförliga 
svar möjliggör en djupare förståelse för kuratorernas subjektiva upplevelser. Syftet med 
studien är att undersöka respondenternas egna upplevelser och då är en kvalitativ metod mest 
lämpad.  
     Kvalitativ forskningsmetod söker främst förståelse för mänskligt beteende och 
respondenternas egen referensram (Meno M. & Cowger, 2010). Tidigare studier som 
undersökt hur professionella hjälpare påverkas av sitt arbete har främst använt kvantitativ 
metod. Enkäter har tidigare argumenterats fördelaktigt bland annat på grund av att studierna 
har ansetts behandla känslig information. Vi har trots detta valt att använda oss av kvalitativa 
intervjuer. Argumenten är att kvalitativa intervjuer ger respondenterna möjlighet att 
vidareutveckla sina resonemang och med egna ord berätta om sina tankar och upplevelser. 
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4.2 Urval 
Urvalet består av sex kuratorer som arbetar inom en barn- och ungdomshabilitering i ett län i 
Sverige. Studien har haft ett målinriktat urval, vilket rekommenderas till kvalitativ forskning 
som grundar sig på intervjuer. Problemformuleringen är avgörande för vilka personer som 
forskaren önskar kontakt med (Bryman, 2011). Kriterier för urvalet i studien har varit att 
intervjupersonerna ska ha socionomutbildning med kuratorsfunktion samt arbeta inom en 
barn- och ungdomshabilitering. 
     Ett icke-sannolikhetsurval har varit motiverat att använda, då det är lämpligt att använda 
när urvalet inte väljs slumpmässigt och deltagarna tillhör en särskild kategori av människor 
(ibid.). En typ av icke-sannolikhetsurval är snöbollsurval, vilket innebär att kontakt tas med 
en person som är relevant för studiens syfte och att denne sedan initierar kontakt med andra 
personer som kan vara väsentliga för undersökningen (Bryman, 2011). I studien har 
snöbollsurval använts, eftersom vi via kontakter tillfrågade tio kuratorer. Detta resulterade i 
att vi fick kontaktuppgifter till sex kuratorer på en barn- och ungdomshabilitering, som 
därefter kontaktades via telefon och samtyckte till att deltaga. Samtliga respondenter var 
kvinnor, vilket berodde på omständigheter snarare än att vi utgick från ett genusperspektiv. 
Något internt bortfall har inte förekommit, då alla genomförda intervjuer används i studien. 
 
4.3 Datainsamling och tillvägagångssätt 
Vi har skapat den teoretiska ramen efter att intervjuerna genomfördes, men vi har läst material 
innan intervjuerna genomfördes som kommit till användning, vilket innebär att både induktiv 
och deduktiv metod har använts. Detta som kallas för ett abduktivt förhållningssätt, låser inte 
forskaren eftersom det ger utrymme för flexibilitet (Patel & Davidson, 2011). Vi har haft 
några förvalda teorier och tidigare forskning innan genomförande av intervjuerna, men det har 
lagts till teorier och forskning med utgångspunkt i det erhållna materialet.   
     En semistrukturerad intervjuguide användes på grund av att vi hade en relativt klar bild 
av vilka ämnen och områden som skulle beröras, men vi ville även ge respondenterna 
möjlighet att resonera och reflektera kring våra frågor. En semistrukturerad intervjuguide ger 
deltagarna ett stort utrymme att formulera sina svar på sitt eget sätt utifrån särskilda teman 
(Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer ger även plats för följdfrågor och därigenom 
viss flexibilitet (ibid.), vilket medför ytterligare utrymme för respondenternas subjektiva 
upplevelser kring det valda temat. Huvudsakliga teman för vår intervjuguide som frågorna i 
intervjuguiden baserades på var känslor, professionalitet och arbetsplatsens stöttning. Sex 
kuratorer intervjuades och vi valde att individuellt intervjua två kuratorer var, då vi ansåg det 
som mest tidseffektivt. Kuratorerna intervjuades en och en och intervjuerna tog i genomsnitt 
60 minuter. Intervjuerna spelades, med respondenternas tillåtelse, in på diktafon och samtliga 
intervjuer ägde rum inom en period av två veckor. 
 
4.4 Litteratursökning  
För att tillgå litteratur och forskning användes Örebro universitets katalogsök Libris, Örebros 
och Stockholms biblioteks databas samt databaserna Socialservices Abstract, PsycINFO och 
Google scholars. Sökorden som användes var counseling, counselor, social worker, therapist, 
helper, professional, parent, child, toddler, baby,  parents of disabled children, supervision, 
social work, disability, loss of the perfect child, feeling, empathy, the therapeutic relationship, 
alliance, stress, burnout, crisis, denial, wellbeing, emotion och coping. Sökorden har 
kombinerats för att öka chanserna till bästa möjliga sökresultat samt använts på svenska.  
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4.5 Databearbetning och analysmetod 
Studien har inspirerats av den vetenskapsfilosofiska traditionen hermeneutiken, eftersom 
analysen av forskningsintervjuerna har fokuserat på vissa delar men samtidigt sett till 
helheten. Tolkningen av analysens utvalda delar utformades med hänsyn till hela det 
insamlade materialet (Larsson, 2005).  
     För att få en struktur och överskådlighet över det insamlade materialet, transkriberades 
samtliga intervjuer. En fördel med transkribering är att intervjupersonernas egen formulering 
bevaras (Bryman, 2011). Vi har använt oss av kodning, meningstolkning och koncentrering, 
vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är verktyg för analys av intervjutexter. 
Intervjutexterna har kortats ner, formulerats om och kategoriserats i centrala teman. Ett tema 
som är i fokus är föräldrarnas känslor ur kuratorernas perspektiv, detta eftersom kuratorerna 
som intervjuats främst har kontakt med föräldrar i arbetet. Det huvudsakliga temat i studien är 
kuratorernas upplevelser. 
 
4.6 Etiska överväganden 
Studiens etiska överväganden har baserats på Vetenskapsrådets fyra krav i avsikt att skydda 
individer som deltar i forskningsstudier. Dessa fyra krav är informationskravet 
samtyckeskravet, kravet om konfidentialitet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). 
Kravet om information har tagits hänsyn till genom att respondenterna i denna studie fick vid 
tillfrågan om deltagande, information om studiens syfte. Därefter skickades även ett 
informationsbrev som innehöll ytterligare information om syftet och upplägget av studien, att 
deltagandet var frivilligt samt att de under intervjuns gång kunde avbryta eller avböja att svara 
på frågor. Informationsbrevet innehöll även information om hur hanteringen av det erhållna 
materialet skulle komma att ske samt att det färdiga materialet skulle bli publicerat. 
Deltagarnas samtycke inhämtades genom att de skrev under det tidigare utskickade 
informationsbrevet. Konfidentialitetskravet har tagits i beaktande genom att respondenterna 
fick veta att eventuell personlig eller känslig information som yttras under intervjun, kommer 
att skrivas om på ett sådant sätt att det inte går att härledas tillbaka till den enskilde. Vi har 
med utgångspunkt i konfidentialitetskravet valt att inte skriva ut vilken barn- och 
ungdomshabilitering i Sverige undersökningen avser. Vi har också valt att inte skriva ut 
respondenternas namn i studien och använder oss istället av påhittade namn för att säkra 
konfidentialiteten. Utsagor som kan vara av känslig karaktär har skrivits utan påhittade namn i 
resultatet och skrivits på ett sätt så att endast antalet respondenter framgår. Respondenterna 
fick veta att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt och bara förekomma i denna studie. 
Tripodi och Bender (2010) skriver att chansen för att få mer genuina svar ökar då forskare 
informerar om konfidentialiteten och vi tror att informerandet om konfidentialiteten har 
påverkat studien positivt. Nyttjandekravet handlar om att det erhållna materialet endast får 
användas för forskningsstudiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2012). Respondenterna i vår 
studie fick information om att det insamlade materialet endast skulle användas i denna studie 
och att det därefter skulle raderas.  
 
4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Kvalitativa studier får en god kvalitet genom att forskaren beaktar validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet (Bryman, 2011) och detta har uppmärksammats. 
     Studien har använt sig av respondentvalidering, vilket motverkar missförstånd av det 
respondenterna har sagt (Bryman, 2011). För att uppnå validitet har vi utformat 
intervjufrågorna utifrån studiens syfte och frågeställningar och vi har haft ambitionen att 
undersöka det som avsetts att undersökas.  
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Det är av vikt att tidigare forskning inom området håller en god kvalité för att forskare ska 
kunna dra slutsatsen att resultatet stämmer överens med forskning och teorier (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Vi har inte funnit forskning på avancerad nivå specifikt om kuratorer inom 
det undersökta området, men tidigare forskning om socialarbetare i mer allmän bemärkelse 
kan kopplas till kuratorer på en barn- och ungdomshabilitering. Kuratorerna är socialarbetare i 
grunden och i allt socialt arbete tror vi det är nödvändigt med fungerande strategier för att 
hantera den känslomässig påverkan som arbetet kan innebära. 
     Reliabilitet innebär replikerbarhet för studier och denna är beroende av under vilka 
omständigheter studien har genomförts (Bryman, 2011). Vi har beskrivit hur vi har gått 
tillväga i syfte att studien ska kunna replikeras, men det är sannolikt att omständigheterna 
kommer se annorlunda ut. Det kan till exempel vara svårt att komma i kontakt med samma 
respondenter som medverkade i denna studie. I en eventuell upprepning av denna studie kan 
resultatet komma att antingen likna eller skilja sig från vårt resultat, beroende på huruvida 
respondenternas upplevelser har förändrats. 
     Studien kan ha påverkats av att vi är studenter på socionomutbildningen, till exempel kan 
vi ha en liknande teoretisk utgångspunkt som kuratorerna. Patel och Davidson (2011) skriver 
att respondenternas svar kan påverkas av intervjuarens kön, ålder och livserfarenheter.     
     Studiers resultat kan dock påverkas av hur forskaren inhämtar information av 
respondenterna (Tripodi & Bender, 2010), vilket innebär att vi som enskilda intervjuare kan 
påverka respondenternas svar. Vi utgick från frågorna i intervjuguiden i syfte att försöka 
minimera risken att den enskilda intervjuaren påverkar utfallet i alltför stor grad. Vi utgick 
från en semistrukturerad intervjuguide med frågor som ställdes i syfte att minska den enskilde 
intervjuarens påverkan. Det kan dock antas att intervjuerna trots detta genomförts på olika 
sätt, med grund i att vi är tre personer. Intervjuerna har troligtvis påverkats av hur varje 
enskild intervjuare gått tillväga. Olika följdfrågor kan också ha bidragit till att den enskilde 
intervjuaren påverkat intervjun eftersom de ställts i syfte att vi själva skulle få en subjektiv 
förståelse under intervjuns gång. Följdfrågor som inte ingick i intervjuguiden ställdes dock, 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att följdfrågor kan ställas för att få en större inblick i 
intressanta ämnen som respondenten berör och detta bidrar till att forskaren får ut så mycket 
som möjligt av intervjun. Transkriberingarna genomfördes individuellt och vi valde att 
transkribera de två intervjuer där vi själva medverkat. Resultatet skrev vi tillsammans i syfte 
att motverka att resultatredovisningen tolkades på olika sätt. 
     Generaliserbarheten är begränsad men resultatet av denna studie kan möjligen 
generaliseras till likartade miljöer. Utifrån humanistisk filosofisk ståndpunkt har olika miljöer 
sin egen unika kontext (Kvale & Brinkmann, 2009). Det kan vara möjligt att generalisera 
studiens resultat till andra barn- och ungdomshabiliteringar som liknar den undersökta 
verksamheten gällande till exempel organisation, ekonomi, personalantal och professioner i 
arbetslagen. Ett snöbollsurval har används i den här studien och detta kan ha påverkat 
resultatet. Det erhållna materialet från intervjuerna kan spegla kuratorerna på en barn- och 
ungdomshabilitering i stort men urvalet kan även vara icke-representativt. För att urvalet ska 
kunna representera kuratorer som arbetar på barn- och ungdomshabiliteringar skulle fler 
kuratorer ha intervjuats, verksamma i olika län. Det är ovisst på vilket sätt det externa 
bortfallet i studien har påverkat, men de fyra kuratorer som inte valde att deltaga skulle kunna 
haft en inverkan på resultatet.   
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5. Resultat och analys 
 
Respondenternas utsagor redovisas och analyseras i teman som varit centrala i det insamlade 
materialet. Resultatredovisningen omfattar delar som inte analyseras med utgångspunkt i 
tolkningsramen, dessa delar har dock medvetet bevarats. Anledningen till detta är att läsaren 
ska kunna få en helhetsbild av vad kuratorerna berättat under intervjun. 
 
5.1 Känslor kuratorerna möter hos klienter 
Caroline upplever att klienter ofta känner ilska, sorg, besvikelse och maktlöshet. När föräldrar 
får ett barn med funktionsnedsättning kan det ge upphov till blandade känslor, dels en rädsla 
och dels en glädje över att kunna finna vägar att möta det här annorlunda barnet. Caroline 
upplever att familjer oftast inte går igenom en kris, utan snarare en sorg. Klara erfar att många 
föräldrar går igenom en kris, men att alla inte gör det. Hon menar att krisen inte behöver vara 
som tydligast vid beskedet om en funktionsnedsättning och att den kan komma senare. Klara 
uppmärksammar att många föräldrar inte har bearbetat den sorg som kan uppstå: 
 

”Det här om drömbarnet som Gurli Fyhr pratar om, den förbjudna sorgen att sen så 
kommer ’Kalle’ istället för ’Pelle’ och att det är viktigt att få uttrycka de här känslorna, 
att det inte blev som man tänkt sig. Den här sorgen kan komma att vara hela livet.” 
 

Lisa förklarar att kriser, motgångar och besvikelser är en del av livet, till exempel att förlora 
någon eller något, eller att inte kunna fullfölja alla drömmar. Hon menar att föräldrar som 
nyligen har fått ett barn med funktionsnedsättning ofta ger uttryck för sorg, besvikelse och en 
känsla av att inte ha kontroll över situationen. Therese betonar att omgivningen och andra 
förhållanden för familjen har betydelse för hur föräldrar hanterar funktionsnedsättningen. Hon 
förklarar att vissa föräldrar till barn med multifunktionsnedsättningar inte har några större 
problem att hantera det. Medan andra föräldrar som får ett barn med en mindre allvarlig 
funktionsnedsättning kan uppleva det som en katastrof. Therese tror att många föräldrar och 
barn kan gå igenom en kris. Kriser kan uppkomma vid livsomställningar, till exempel då 
barnet börjar skolan eller får en ny diagnos och att kriser även kan återkomma. Maja upplever 
att föräldrar många gånger är väldigt ledsna eller arga. En del föräldrar vill inte inse att de är i 
behov av hjälp eller stöd, vilket Maja ser som en slags förnekelse och en form av kris. Även 
Emma upplever att föräldrar kan hamna i ett förnekande som kan vara en del i en krisreaktion 
och sorg, att föräldrar inte vill ta situationen till sig. Med tiden brukar detta ändras, menar 
Emma. 
     Merparten av kuratorerna beskriver ovan att de upplever att de flesta av deras klienter går 
igenom en kris. Vanliga känslor som de möter är ilska, sorg, besvikelse och maktlöshet. 
Individer kan i den akuta krisen ha svårt att ta till sig det inträffade, men därefter börjar tankar 
och känslor som varit undertryckta, successivt komma tillbaka i medvetandet vilket kan 
upplevas som en svår omställning (Cullberg, 2006). Utifrån kristeori kan klienterna befinna 
sig i reaktionsfasen, då känslor som varit undertryckta kommer tillbaka. Klienterna behöver 
dock inte befinna sig i reaktionsfasen, eftersom en individ enligt Hammarlund (2001) kan 
befinna sig i flera av faserna samt förbigå faser eller återgå till tidigare faser. Den adekvata 
reaktionen i samband med en förlustkris är sorg (Hammarlund, 2001) och utifrån resultatet 
kan det avläsas att detta är en vanlig känsla hos klienter. Föräldrar målar upp sitt drömbarn 
och om det verkliga barnet markant skiljer sig från bilden av drömbarnet kan det upplevas 
som en förlust, vilket kan sätta igång en sorgeprocess (Fyhr, 1999). Utifrån detta skulle den 
sorg kuratorerna beskriver att de möter hos klienterna kunna bero på en förlustkris, då 
föräldrarna mist sitt drömbarn.  
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5.1.1 Kuratorernas hantering av klienters känslor 
Kuratorerna beskriver att de tydliggör vad personalen på en barn- och ungdomshabilitering 
kan hjälpa till med. De påtalar att det är centralt att ha kunskap om många olika områden, till 
exempel vad de övriga professionerna i arbetslaget kan bistå med. Etiska riktlinjer för 
socialarbetare inbegriper att förtydliga verksamhetens resurser och en medvetenhet om den 
egna kunskapens begränsningar (SSR, 2006). Kuratorerna kan tänkas hantera klientens 
önskan om hjälp genom att omgående informera om vad de kan bistå med. Det kan 
förmodligen bidra till att klienterna i sin tur känner att de vet vad de kan förvänta sig. Maja 
menar att habiliteringen inte kan hjälpa föräldrarna att känna att det är mindre svårt att ha ett 
barn med funktionsnedsättning.  Hon beskriver att vissa föräldrar kan vilja ha mycket hjälp i 
syfte att detta ska resultera i att hela situationen ska ordna sig. I dessa situationer upplever 
Maja att föräldrarna har ”taggarna utåt” och hon tycker att detta är svårast att bemöta. Klara 
anser att ilska och aggressivitet är svårast att bemöta, till exempel när en klient har blivit arg 
på henne för att hon inte kan hjälpa till med något. Therese upplever ibland att hon gör mer än 
sina kuratorsuppgifter i syfte att klienten ska känna sig hjälpt.  
     Kuratorerna säger att de bemöter klienterna med vänlighet och respekt och att behovet av 
hjälp ser olika ut. Maja tycker det är viktigt att använda sin personlighet i mötet och hon kan 
vara lättsam och använda humor, men känner först in om det är lägligt. Lisa formulerar också 
att personlighet är viktigt, eftersom det handlar om att möta människor och då använda sig av 
till exempel humor. Utifrån kuratorernas uttalande försöker de tillgodose olika klienters behov 
av den terapeutiska relationen. Norcross (2001, 2002, ref. av Norcross, 2010) menar att det är 
positivt att terapeuten anpassar den terapeutiska relationen efter den enskilda klientens unika 
behov, eftersom detta ökar chanserna för ett positivt utfall av terapin. Kuratorernas uttalande 
kan ses överensstämma med vad Atkins-Burnett & Allen-Meares (2000) skriver, föräldrar 
som har ett barn med en funktionsnedsättning värdesätter ett vänligt, stöttande och 
respektfullt förhållningssätt hos socialarbetaren och att denne ser till de unika behoven. Även 
etiska riktlinjer i socialt arbete påtalar att klienten ska bemötas med vänlighet och respekt 
(SSR, 2006) och det anses som ett grundläggande förhållningssätt hos kuratorerna i 
bemötandet och hanteringen av föräldrarnas känslor. 
     Holmqvist (2008) skriver att terapeuter inom alla terapiinriktningar försöker skapa en god 
allians, visa empati och respekt samt komma överens med klienten om mål och metoder i 
terapin. Detta visar också resultatredovisningen då samtliga kuratorer uttrycker att de försöker 
sätta sig i in i föräldrarnas situation och i vad föräldrarna upplever. Kuratorerna formulerar att 
de alltid försöker vara känslomässigt närvarande och ha klientens känslor i fokus. 
Professionella kan ge föräldrar störst hjälp genom att vara psykiskt närvarande och dela 
sorgen (Fyhr, 2002). Emma och Lisa nämner att de möter föräldrarna med empati. En kurator 
funderar även på hur hon själv skulle ha reagerat i klientens situation och använder sig av 
livserfarenheter, vilket hon tror bidrar till en ökad förståelse för föräldrarnas känsloreaktioner. 
Samtliga kuratorer förklarar att det är av vikt att vara empatisk, känslomässigt engagerad och 
att det är klienternas känslor som ska härbärgeras. En härbärgerande förmåga innebär att 
kunna mottaga och bära andras känslor, vilket är en viktig del i empati (Holm, 2009). 
Kuratorernas förmåga till empati används i hanteringen av klienters känslor, då det skapar en 
förståelse för vad klienter känner. Kuratorernas resonemang tyder också på en god 
härbärgeringsförmåga, då de sätter klientens känslor i fokus samt är känslomässigt 
närvarande.      
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Klara uttrycker att föräldrarna kan känna ”förbjudna” känslor som de behöver få möjlighet att 
ventilera. Fyhr (2002) påtalar att hjälparen bör tillåta föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning att prata om ”förbjudna” känslor. Då Klara är medveten och 
uppmärksammar behovet av att samtala om ”förbjudna” känslor, tillgodoser hon sannolikt 
detta behov hos föräldrarna.  
     Caroline upplever att hon hanterar klientens känslor olika beroende på vem hon har i 
rummet, detta stämmer överens med begreppet lyhördhet som innebär att vara inkännande för 
individers behov (Högberg, 2007). 
     Maja poängterar att det gäller att vara öppen för vilken hjälp individen vill ha och att det är 
viktigt att få till ett samarbete. Hon tycker också att klienterna ska vara med och påverka, för 
att de ska få insatser som de själva tror på. Detta uttalande kan ses ha kopplingar till 
forskningen om alliansens betydelse, som visar på att en god allians är en av faktorerna som 
är avgörande för utfallet av terapin (Carter, 2006, ref. av Tjerlsland, Engen & Jansen, 2011, 
Norcross, 2010, Holmqvist, 2007). 
     Kuratorerna beskriver som tidigare nämnts att deras uppgift som kurator är att ta emot och 
härbärgera klienternas känslor samt visa att klienterna får känna som de gör. Detta skulle 
kunna stärka relationen med klienter. Alliansen med klienten stärks när terapeuten är öppen, 
tydlig, accepterande och emotionellt närvarande samt visar empati och respekt (Hartmann & 
Axelsen, 1999, ref. av Tjerlsland, Engen & Jansen, 2011). Kuratorerna reflekterar över vad de 
kan göra annorlunda för att förbättra relationen och samarbetet med föräldrarna vilket tyder på 
att de är medvetna om vilken betydelse relationen mellan kurator och klient har för utfallet av 
samtalsstödet. En god allians mellan terapeut och klient menar Carter (2006, ref. av 
Tjerlsland, Engen & Jansen, 2011; Norcross, 2010; Holmqvist, 2007) är avgörande för utfallet 
av terapin. 
     Kuratorerna menar att då föräldrarna får stöttning och hjälp, påverkar det även barnen 
positivt. Ett uttalat mål med all terapi menar Holmqvist (2007) är att klienten ska må bättre 
och detta förmedlar även kuratorerna som ett mål i arbetet. Det kan ses likheter mellan 
kuratorernas uttalanden gällande empati och samarbete och med det outtalade målet för 
terapin som Stern (2002, ref. av Holmqvist, 2007) skriver om, nämligen att terapeut och klient 
ska finna varandra. Stern (ibid.) beskriver att terapeut och klient kan finna varandra i 
såkallade mötesögonblick och kuratorernas tillvägagångssätt kan tyda på att de ämnar skapa 
möjligheter för att mötesögonblick ska uppstå. 
     Lisa och Maja förklarar att de kan uppleva motstånd från en del föräldrar, vilket yttrar sig 
genom att föräldrarna inte vill inse barnets funktionsnedsättning och inte vill ta emot hjälp. 
De påtalar dock att föräldrar oftast vill ta emot hjälp och hanterar sitt barns 
funktionsnedsättning på ett bra sätt. Lisa beskriver hur hon går tillväga när föräldrarna 
förnekar att deras barn har en funktionsnedsättning:  

”Jag ger föräldrar värderingsfri information om barnets funktionsnedsättning. Jag 
presenterar, utan att trycka på det hela på föräldrarna” 

När Lisa upplever motstånd från klienter pratar hon med dem i teamet och reflekterar kring 
vad som hade kunnat göras annorlunda för att motivera till hjälp. Hon försöker tänka på att 
habiliteringen är frivillig och en extra resurs samt att klienterna kanske får stöd på andra sätt. 
Förnekelse är en vanlig försvarsmekanism hos människor i kris (Cullberg, 2006) och föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning har ofta svårt att ta till sig innebörden av att barnet har en 
funktionsnedsättning (Ho & Keiley, 2002). Det motstånd Lisa och Maja kan uppleva hos 
föräldrar kan med utgångspunkt i detta vara ett slags förnekande.  
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Therese upplever att det är svårt att bemöta känslor som sorg, men att det är svårast att 
bemöta till synes oberörda föräldrar som inte visar några känslor, de föräldrar som hon 
upplever inte ser barnets behov. Det är förklarligt att Therese upplever förnekelse som svårt 
att bemöta eftersom förnekelse är en av de svåraste försvarsmekanismerna för socialarbetare 
att hantera (Ho & Keiley).  
     Caroline ser det som spännande och utmanande att försöka motivera föräldrarna till hjälp. 
Hon förklarar att hon inte blir arg eller upprörd av att föräldrarna är frustrerade, arga eller inte 
vill samarbeta, utan att hon istället försöker tänka på vad känslorna hos klienten står för. Hon 
hanterar föräldrarnas känslor genom att låta känslorna ta plats, härda ut och lyssna på 
föräldrarna, för att därefter kunna få till ett möte. Caroline menar att det måste få vara tungt 
och jobbigt för föräldrarna samt att hon som kurator får acceptera att vissa är otrevliga och att 
hon då försöker prata om känslorna med föräldrarna. Föräldrar kan ha behov av försvar, vilket 
professionella bör respektera (Fyhr, 2002). Carolines uttalande tyder på att hon förstår och 
respekterar föräldrars behov av försvar. 
     Utifrån kuratorernas tidigare beskrivna tillvägagångssätt påvisar de en medvetenhet om 
förvarsmekanismer som kan uppkomma i samband med att föräldrar får ett barn med 
funktionsnedsättning. Ho och Keiley (2003) beskriver att det är av vikt att professionella 
förstår den bakomliggande orsaken till föräldrars försvarsmekanismer och kuratorerna menar 
att de accepterar klienters behov av försvar. Detta tillvägagångssätt kan med utgångspunkt i 
det Hartmann & Axelsen, (1999, ref. av Tjerlsland, Engen, 2011) skriver, stärka alliansen. 
Terapeuten stärker alliansen när han eller hon visar respekt för klientens subjektiva upplevelse 
(ibid.). 
 
5.2 Kuratorernas påverkan i kontakt med klienters känslor 
Maja och Klara känner att de påverkas mycket positivt när klienter uttrycker att de har känt 
sig hjälpta och stöttade. Emma tycker att det är positivt då hon ser att det blir en positiv 
skillnad för barnet och att hon gör nytta. Även Lisa berättar att hon påverkas på ett bra sätt när 
det går framåt för barnet och att det ger henne kraft och energi. Socialarbetare påverkas 
positivt av rollen som hjälpare (Lazar & Guttman, 2003) och av att känna att de kan 
åstadkomma en skillnad för klienter (Collins, 2007). Flera av kuratorerna upplever att de 
påverkas positivt av sitt arbete, när klienter till exempel uttrycker att de har känt sig hjälpta 
och stöttade eller när kuratorerna kan se en positiv skillnad för barnen, vilket förklaras ge 
kraft och energi.  
     Therese och Caroline upplever att möten med klienter inte bara kan upplevas som 
påfrestande utan att de även ger energi och påfyllnad. För att inte arbetet ska vara för 
belastande anser de att det är viktigt att det finns en balans mellan positiv och negativ 
påverkan. Även Holm (2001) menar att det är av vikt att det finns en balans mellan krav och 
belöning, annars riskerar hjälparen att bli utbränd. Kuratorernas uttalanden kan ses som ett bra 
exempel på när det finns en balans mellan belöningar, krav och förväntningar.  
     Lisa beskriver att hon blir påverkad av klienternas känslor, men menar att empati och en 
inlevelse är nödvändig i arbetet. Hon erfar att känslor av hopplöshet är svårare att möta än 
uttryck för sorg. Therese kan bli frustrerad när föräldrar inte vill inse barnets 
funktionsnedsättning, eftersom hon tycker att detta hämmar barnets möjligheter till 
utveckling. Emma uttrycker att hon ibland kan uppleva en vanmakt när familjer söker 
uppehållstillstånd och det är oklart ifall de kommer få stanna i Sverige. Hon förklarar att det 
är tungt att inte kunna hjälpa människor med det de allra helst vill. Även Maja upplever att det 
är känslomässigt tungt och frustrerande när människor inte känner sig hjälpta fastän hon 
tycker sig ha gjort mer än det hon kanske egentligen ska. Hon kan känna sig stressad av att 
inte kunna leva upp till egna, föräldrarnas och kollegornas förväntningar och i sådana 
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situationer rannsakar hon sig själv och ifrågasätter vad hon kunde ha gjort annorlunda. Maja 
berättar vidare att vissa situationer är lätta att bli överväldigad av och att en sådan situation till 
exempel var när en mamma fick besked om att hennes dotter hade en väldigt allvarlig 
funktionsnedsättning och inte skulle få leva länge till. Hon känner att det är svårt att inte 
överväldigas i situationer där barn är mycket sjuka och där det handlar om liv och död. Hon 
tycker att det vore konstigt annars, men att det är viktigt att överväldigas på ett lagom och 
övervägt sätt.           
     Caroline upplever att det kan vara tufft att vara ensam som professionell i väldigt 
känslosamma möten, vilket kan bli känslomässigt påfrestande. Caroline ser det som en 
självklarhet att möten påverkar henne. All tragik, glädje, gråt och förtvivlan som hon möter 
påverkar, men Caroline förklarar att det inte tynger henne. När hon upplever motstånd hos 
föräldrar tänker hon på vad som kan ligga bakom föräldrarnas känslor. Hennes förståelse 
skulle kunna bidra till att hon inte känner sig negativt påverkad av klienternas känslor av till 
exempel ilska och frustration. Det kan också vara så att hon har en god affekttolerans, Holm 
(2001) beskriver att affekttolerans innefattar bland annat förmågan att skilja olika känslor hos 
sig själv och kunna identifiera dem hos andra människor.  
     Utifrån resultatredovisningen i stort går det att urskilja likheter mellan klienternas och 
kuratorernas känslor, till exempel är klienternas känslor av frustration och vanmakt vanligt 
förekommande även hos kuratorerna. Det finns en risk att socialarbetare förnekar de känslor 
som liknar klienters känslor (Siebert & Siebert, 2007). Resultatet visar emellertid att 
kuratorerna trots detta ger uttryck för liknande känslor som sina klienter. Caroline beskriver 
att det är lätt att känna liknande känslor som klienter: 

”Det är lätt att bli smittad av klienters känslor och att då känna liknande känslor. Ifall 
exempelvis en förälder känner hopplöshet, då kan det bli att även jag känner så. Då är 
vi i den känslan, den måste ju få vara där. Men den är tung att hålla i liksom. När jag 
blir smittad, då får jag prata till mig själv ”att det här ska bäras”. Att påminna mig själv 
om att inte försöka lösa en situation som inte har några lösningar, utan att bara vara i 
känslan.” 

Siebert, Siebert och Taylor-McLaughlin (2007) beskriver emotionell smitta som en process 
som innebär att en klients känslor smittar av sig på socialarbetaren. Emotionell smitta kan 
innebära hinder i det sociala arbetet, då det råder ett samband mellan emotionell smitta och 
socialarbetarens upplevelse av arbetsrelaterad oro och känslomässig utmattning (ibid.). 
Kuratorernas likartade känslor kan med utgångspunkt i detta bero på emotionell smitta, vilket 
i sin tur kan utgöra ett hinder för dem i det sociala arbetet då det kan ge upphov till 
arbetsrelaterad oro och känslomässig utmattning. Kuratorernas likartade känslor kan även 
bero på empatisk involvering. Kuratorerna framhåller att en viktig del i arbetet är ett 
empatiskt förhållningssätt. Holm (2009) skriver att empati handlar om att sätta sig in i och 
förstå klienters känslor och att det är viktigt att den professionella har en stabil självbild och 
är medveten om sina egna känslor. Utan detta riskerar klientens känslor att blandas ihop med 
socialarbetarens egna känslor (ibid.). Caroline formulerar hur hon går tillväga när hon känner 
likartade känslor som klienter, hon påminner sig själv om att bära klientens känsla och att 
vara i den. Då hon tydligt utröner och förhåller sig till vad som är klientens känsla, tyder det 
snarare på att hon är involverad empatiskt än emotionellt smittade.  
     Kuratorerna uttrycker att de upplevt motstånd från klienter som de ansett har varit i behov 
av hjälp och att en del klienter visar upp tecken på aggressivitet och ilska gentemot dem. 
Kuratorerna berättar att klienternas känslor i samband med motstånd har gett upphov till 
känslor av frustration och vanmakt.  
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Cullberg (2006) belyser förvarsmekanismen projektion, vilket skulle kunna vara en förklaring 
till varför kuratorerna känner dessa känslor, då klienterna kan ha projicerat känslor som ett 
försvar. Det kan vara så att kuratorerna inte till fullo särskiljer klienters känslor från sina egna 
och därför känner vanmakt och frustration. Affekttolerans innefattar en förmåga att separera 
och identifiera känslor hos den egna personen och innefattar även att våga känna de känslor 
som uppstår i interaktion med andra människor (Holm, 2009). Kuratorerna uttrycker känslor 
som liknar klientens känslor, vilket kan tyda på att de har en god affekttolerans, eftersom de 
vågar känna de känslor som uppkommer i mötet med klienter. Det är möjligt att kuratorerna 
inte får tillräcklig stöttning när de lägger sina egna känslor åt sidan i möte med klienter och 
detta kan göra att de upplever den frustration som beskrivs. För att kunna fokusera på att 
bemöta och förhålla sig till klienters svåra känslor sätter den professionella sina egna känslor 
åt sidan (Holm, 2001). Det belyses att professionella som inte får hjälp i att hantera de egna 
känslorna kan komma att uppleva känslor av frustration, vanmakt och otillfredsställelse 
(ibid.). 
     Holm (2001) skriver att professionella har förväntningar på sig om att kunna hjälpa och att 
det i stort sett hos alla hjälpare finns en irrationell önskan om att lösa alla problem. Det är 
möjligt att kuratorernas upplevelse av vanmakt och stress grundar sig i dessa förväntningar 
och denna irrationella önskan om att kunna hjälpa till och lösa allt. Det märks dock en 
medvetenhet om denna irrationella önskan, eftersom Caroline nämner att det är viktigt att 
påminna sig om att allt inte kan lösas. Det kan ses att det är positivt att kuratorerna tydliggör 
vad de kan hjälpa till med, eftersom detta även minskar deras känsla av att inte kunna hjälpa 
klienten. SSR (2006) belyser att det är viktigt att klienten får veta vilka resurser och villkor 
som råder samt att socialarbetaren inser sina egna begränsningar. 
 
5.2.1 Arbetets påverkan utanför arbetstid 
Therese förklarar att hon ibland tänker på familjer när hon är hemma, men inte i den 
utsträckningen att det blir påfrestande. En del familjer beskriver Therese berör mer och kan 
finnas kvar i tankarna, men att detta aldrig har känts som en belastning. Hon tycker även det 
är av vikt att hålla isär privatliv och arbete. Caroline upplever inte att de känslor som kan 
uppstå på arbetet påverkar henne när hon är hemma. Maja beskriver att hon kan ta med sig 
vissa känslor och tankar hem, till exempel då barn är väldigt sjuka:  

”Att det är väldigt orättvist för de här familjerna, att barnet kanske inte ens överlever på 
sikt. Det kan man ta med sig hem, hur livet blir.” 

Maja berättar att hon i de flesta fall har lärt sig att inte ta med arbetet hem och att hon kan 
känna sig nedstämd ett tag, men att det sedan går över. Emma upplever att vissa möten är 
svårare att släppa än andra och att hon på ett sätt påverkas av sitt arbete: 

”Jag tänker att jag som människa påverkas av hela min livssituation, av allt jag möter 
och står i.”  

Lisa säger att hon ibland tänker på något arbetsrelaterat utanför arbetstid, men att det inte 
påverkar henne i någon högre utsträckning. Hon beskriver att hon förr funderade mer på det 
hon mötte i sitt arbete och att detta kan ha berott på att hennes barn var i samma ålder som 
barnen hon mötte i arbetet. Stebnicki (2007) menar att empatisk utmattning kan utlösas när 
hjälparen har egna erfarenheter som påminner om klientens. Detta kan kopplas till att Lisa var 
i en mer likartad livssituation som sina klienter vid tillfället och därav påverkades mer 
känslomässigt av arbetet. Kuratorerna berättar att de någon gång påverkats av eller tänkt på 
sitt arbete privat, men att det oftast inte har blivit en belastning. Klara beskriver emellertid att 
hon inte alltid lyckas lämna arbetet.  
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Klara förklarar att hon i sitt arbete blir en ”container”, att hon tar emot och härbärgerar 
klienternas känslor men om hon efter ett möte inte lyckas få bort känslorna kan de finnas kvar 
när hon går hem. Vid dessa tillfällen kan hon få svårt att sova och bli trött och håglös: 

”Jag skulle vilja gå ur min kuratorsroll och tänka att nu är jag privat, men det är något 
jag inte alltid lyckas med.”  

Stebnicki (2007) belyser att professionella som sätter sig in i klienters upplevelser av död och 
sorg i samband med till exempel funktionsnedsättning, riskerar att bli empatiskt utmattade. 
Det finns därmed en risk att kuratorerna kan påverkas på ett sätt som skulle kunna leda till 
empatisk utmattning, men som ACA (2003, ref. av Stebnicki, 2007) påtalar kan detta 
motverkas med goda hanteringsstrategier som till exempel, medvetenhet om symtom och 
egenskaper som kan relateras till utbrändhet. 

5.3 Kuratorernas individuella strategier för att hantera egna känslor som 
uppkommer i kontakt med klienters känslor 
 
5.3.1 Självreflektion  
Självreflektion är en viktig del i arbetet med människor, eftersom det innebär en medvetenhet 
om egna resurser, förutsättningar, svagheter och gränser och ett sätt för en individ att lära 
känna sig själv (Røkenes, 2007). Självreflektion kan hjälpa den professionella i relationen 
med klienten samt att handla adekvat i olika situationer (ibid.).  Flera av kuratorerna använder 
självreflektion för att hantera de egna känslorna i och efter mötet med klienter, vilket innebär 
att kuratorerna har en medvetenhet om sina förutsättningar och begränsningar, som i sin tur 
kan hjälpa dem i arbetet. Emma upplever att hon kan bära med sig möten, hon funderar 
mycket på om hon kunde gjort något annorlunda och reflekterar kring hur hon ska hantera 
likartade situationer framöver. Lisa reflekterar över att hon gör sitt bästa, men det händer att 
hon funderar på om hon hade kunnat agera annorlunda. Hon reflekterar över sin roll i 
samspelet och över hur uppbyggandet av förtroendet mellan henne och klienten sett ut. 
Caroline upplever att hon ibland kan känna likartade känslor som klienter och att hon vid 
dessa tillfällen försöker reflektera med sig själv. Hon tycker att det viktigt att bära klientens 
känsla och att vara kvar i den och inte försöka hitta lösningar till en olösbar situation.  Efter 
ett sådant möte har Caroline ibland känt ett behov av att prata med någon, att spegla och 
reflektera tillsammans med någon annan. Maja beskriver att hon behöver tid för att resonera 
med sig själv kring vad hon känner och varför hon känner som hon gör efter svåra situationer 
med klienter. Maja försöker även hon tänka att på att hon inte kan lösa en svår situation för en 
klient, men att hon kan stötta och göra sitt bästa i arbetet.  
     Kuratorerna påvisar ett reflekterande förhållningssätt då de begrundar över vad de känner 
samt bakomliggande orsaker till de egna känslorna. Detta kan liknas med vad Holm (2009) 
skriver om affekttolerans, då en central del i affekttolerans är att kunna särskilja på vad som är 
klienters känslor respektive egna känslor. Utifrån detta kan det tolkas som att några av 
kuratorerna genom självreflektion tränat upp en medvetenhet om vad som sker i mötet samt 
förmågan att skilja egna känslor från klienters. Røkenes (2007) betonar att medvetenheten i 
vad som sker i mötet stärker relationskompetensen, men att en överdriven självreflektion kan 
hämma relationen till klienter. 
 
5.3.2 Gräns till det privata  
Klara formulerar att självkännedom är ett viktigt element gällande hantering av känslor och 
att det är betydelsefullt att veta vem man är och vara medveten om sina gränser, till exempel 
vad som är egna känslor och vad som är klientens känslor.  
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Klara menar att hon försöker lämna känslorna kvar på arbetet, men att det dock inte alltid är 
möjligt.  
     Therese anser att professionalitet är att hålla gränsen mellan att ha sig själv som verktyg, 
men att inte vara privat. Hon säger också att det krävs en personkännedom, att känna in vad 
hon som kurator kan göra och inte göra samt att hålla en gräns för att klienterna inte ska kräva 
för mycket. Caroline tycker att det måste finnas gränser mellan att vara professionell och 
privat, det går inte att vara gränslös. Samtidigt tycker hon att alla bitar behövs, att det inte 
bara går att läsa sig till hur hon ska vara i ett möte utan att hon använder sig själv och sin 
personlighet. Caroline tänker att det är ett mellanting, men hon kan inte bedöma hur många 
procent privat och hur många procent professionell hon bör vara. Hon tycker dock att hon 
alltid ska vara professionell. Caroline delger att hon försöker att inte bli för känslomässigt 
engagerad, hon håller ett visst mått av distans för att kunna hjälpa en familj och inte 
överväldigas av deras känslor. En för stor medkänsla och samhörighet kan innebära att de 
egna behoven flyter samman med föräldrarnas (Fyhr, 2002) och samtliga kuratorer menar på 
att det måste finnas en balans i känslomässigt engagemang för att inte överväldigas av 
klienternas känslor. 
     Lisa beskriver att när hon går in i en professionell roll i möten med klienter lämnar hon sitt 
privata liv utanför. Lisa upplever att det är viktigt att ha en professionell kunskap samt en 
medvetenhet i det hon gör. Hon menar att det är mycket viktigt för henne, eftersom hon som 
kurator arbetar med sig själv som verktyg och använder sig av livserfarenheter. Lisa beskriver 
att hon inte involverar sig med klienter mer än nödvändigt och begränsar sig till syftet och till 
det som handlar om uppdraget.   
     Emma tror att det är svårt att hålla ett professionellt förhållningssätt om hon blir för 
involverad i klienters känslor. Emma tycker att en kurator alltid ska vara professionell och i 
vissa lägen personlig, men inte privat gentemot dem hon möter i arbetet. Hon tackar till 
exempel alltid nej till vänförfrågningar på internetforum för att inte klienter ska ha tillgång till 
den privata sfären, både för hennes egen skull och för klienternas. Emma beskriver att 
föräldrar ibland frågar personliga frågor, men att det då är viktigt att hålla ramarna och berätta 
att syftet inte är att prata om henne, utan att mötet handlar om dem. Maja är noga med att inte 
vara privat och inte lämna ut någonting om sig själv. Hon är noga med att inte ha klienter som 
hon har träffat privat.     
     Samtliga kuratorer upplever sig ha en gräns mellan den professionella rollen och sin 
privata roll.  Kuratorerna påtalar dock vikten av att använda sig själv och sin personlighet i 
arbetet, utan att bli för privat. Till positiva copingstrategier för att hantera och minska 
stressorer i omgivningen hör bland annat självkontroll och distansering (Lazarus, 1984). 
Copingstrategin distansering kan ha likheter med det kuratorerna berättar, att det är lätt att 
ryckas med och bli överväldigad av klienters situation och berättelser, men kuratorerna 
betonar att det är viktigt att bli berörd på ett övervägt sätt. Copingstrategin självkontroll kan 
kopplas till att Klara påtalar betydelsen av att veta vem man är samt att vara medveten om 
gränsen mellan vad som är klientens känslor och vad som är hennes egna. För att den 
professionella ska kunna distansera sig och inte överväldigas av sina egna känslor krävs 
kontroll över dem (Holm, 2009).  Røkenes & Hanssen (2007) påtalar att en avgränsning 
mellan att vara privat och professionell är nödvändig för att den professionella ska kunna vara 
till hjälp. Utifrån copingteorin kan kuratorernas åtskillnad mellan det professionella och 
privata likställas med strategin distansering.     
     Två kuratorer har egna erfarenheter av funktionsnedsättning och en av dem berättar att hon 
hanterar sina känslor genom erfarenhet. Hon har lärt sig att gå in i en kuratorsroll och i en 
privat roll och genom att hon går in i rollen som kurator skyddar hon sig själv, hon får en 
”extra hud”.  
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Samma kurator tycker det är viktigt att veta hur erfarenheter påverkar och kanske välja bort 
familjer som kommer för nära det egna: 
 

”Ibland kan det vara svårt att förhålla sig professionellt när det kommer för nära mig, 
och vad jag har varit med om själv. Då är det väldigt viktigt att veta, att det här är min 
privata sfär och att jag har min gräns, en tydlig gräns. Min hantering blir att ha tydliga 
gränser för mig själv.” 

Det kan vara positivt att identifiera sig med klienter, men hjälparens egna erfarenheter kan 
även orsaka ett för stort engagemang, gränslöshet och att de egna känslorna blir 
överväldigande (Røkenes, 2007). Det kan avläsas att de två kuratorer som har egna 
erfarenheter har en god förmåga att avläsa ifall de egna erfarenheterna kan vara ett hinder i 
arbetet. En orsak till empatisk utmattning kan vara att terapeutens egna erfarenheter påminner 
om klientens livshistorier och empatisk utmattning kan motverkas med egna 
hanteringsstrategier (ACA, 2003, ref. av Stebnicki 2007). Båda kuratorerna förklarar att de 
använder sina erfarenheter i sitt arbete. De har en medvetenhet om hur de ska hantera de egna 
personliga erfarenheterna och har egna hanteringsstrategier för att inte påverkas, vilket 
sannolikt minskar risken att drabbas av empatisk utmattning.   

5.3.3 Innehållsrikt liv vid sidan av arbetet 
Maja upplever att en aktiv och rolig fritid är en strategi för henne att inte tänka på arbetet 
privat och tror att detta även kan vara ett sätt att hantera det som kan vara tungt i arbetet. Hon 
tycker att hon med tiden har lärt sig att inte tänka för mycket på arbetet när hon är hemma. 
Maja förklarar att hon försöker hålla en distans, vilket hon menar är en strategi hon alltid har 
haft. Hon vill göra ett bra arbete, men försöker att inte göra mer än det hon är anställd för, till 
exempel arbeta mycket övertid.  Hennes strategi är att vara engagerad och göra sitt bästa på 
arbetet, men att tänka att arbetet inte är hela hennes liv, hon har ett annat liv utanför också. 
Caroline upplever att fokus på den egna familjen är ett sätt för henne att inte tänka på arbetet 
privat. Hon har mycket som ska planeras och ordnas hemma och då har hon inte tid att tänka 
på arbetet. Kuratorerna beskriver ovan hur betydelsefullt det är att ha ett innehållsrikt liv vid 
sidan av arbetet, till exempel att ha en aktiv fritid, umgås med vänner, fokusera på den egna 
familjen och att hitta på roliga aktiviteter. För att inte påverkas av sitt arbete privat, menar de 
att ett innehållsrikt liv kan hjälpa dem i hanteringen av det som kan vara tungt i arbetet. Yttre 
copingstrategier hos individer är bland annat att ha ett gott socialt nätverk och en tillräckligt 
bra livssituation. Andra positiva copingstrategier är socialt stöd och distansering (Lazarus, 
1984). Utifrån copingteorin fungerar livet vid sidan av arbetet som en strategi för kuratorerna 
att hantera påfrestande situationer i arbetet, till exempel att inte tänka på arbetet privat. Livet 
vid sidan av arbetet kan fungera som en distansering till det som känns påfrestande och ett 
gott nätverk med fokus på livssituationen med vänner och familj kan fungera som ett socialt 
stöd, vilket i sin tur bidrar till kuratorernas välbefinnande. Copingstrategiernas syfte är att 
individen behåller ett välbefinnande och en god självbild trots påfrestande situationer 
(Lazarus, 1984).  
      
5.3.4 Fokus på det positiva i arbetet       
Samtliga kuratorer berättar att de blir påverkade på ett positivt sätt när möten med klienter går 
bra. Lisa, Therese och Caroline beskriver att de får påfyllnad av energi när möten med 
klienter går bra. När Klara inte lyckas lämna klienters känslor kvar på arbetet försöker hon 
tänka på de möten som gått bra. Hon tar fasta på de klienter som visat sin uppskattning samt 
de klienter som hon stöttat och hjälpt att gå vidare.  
 



23 

 

Detta skulle kunna ses som en positiv omtolkning, vilket är en positiv copingstrategi för att 
individen ska må bra trots en påfrestande situation (Lazarus, 1984). Istället för att fokusera på 
de möten som gått dåligt och gå hem med den känslan, gör Klara om tankarna till något 
positivt och tänker på de tillfällen som gått bra för att behålla sitt välbefinnande trots vissa 
påfrestande möten med klienter. 
 
5.3.5 Samtal med kollegor och chef  
Therese berättar att arbetslaget pratar med varandra när det behövs. Ibland kan hon känna att 
hon ”fastnar” och att det då är en fördel att få andra perspektiv. Therese förklarar att hon kan 
känna att hon måste prata med en kollega om sina egna känslor och att de även vänder sig till 
henne:  

”Kollegor kommer hit och jag går till dem. Det är ett utbyte, man pratar av sig”.  
 

Även de andra kuratorerna tar upp att en av deras hanteringsstrategier är att prata med 
kollegorna i arbetslaget (teamet) och kuratorsgruppen. Maja tar upp vad hon känner och om 
det finns något annat hon skulle kunna ha gjort i en specifik situation. För att orka med i 
längden känner hon att det är nödvändigt att prata med kollegor i arbetslaget, som känner till 
familjerna hon arbetar med. Klara berättar att hon måste prata med sina kollegor i arbetslaget 
när arbetet blir känslomässigt påfrestande. Vid de tillfällen hon inte pratat med dem efter ett 
starkt möte har hon upplevt att känslorna kommit i drömmar och att hon blivit trött och 
orklös. Samtliga kuratorer kan tolkas söka stöttning från sina kollegor och enligt Collins 
(2007) utgörs stödet från kollegor för den största delen av stöttningen i socialt arbete och 
socialarbetare som har stöttning från sina kollegor upplever mindre stress. Utifrån 
copingteorin kan sökande efter socialt stöd vara en positiv copingstrategi för att hantera en 
påfrestande situation (Lazarus, 1984). Utifrån copingteorin hör sökande efter socialt stöd ihop 
med individens sociala nätverk (Lazarus, 1984). Det skulle kunna tänkas att kuratorerna 
upplever sitt sociala nätverk på arbetsplatsen som tillfredställande eftersom de pratar med sina 
kollegor. 
     Samtliga kuratorer tar upp ärenden med sin chef och Klara säger att den hjälp chefen 
erbjuder kan påverka om hon kan släppa arbetet när hon går hem. Copingteorin betonar att 
sökande efter social stöttning är en positiv copingstrategi (Collins, 2007). Klara kan använda 
sig av sökande efter social stöttning då hjälpen från chefen hjälper henne att släppa arbetet när 
hon går hem. 
 
5.3.6 Upprätthållande av ordning och struktur 
Lisa berättar att det känns otillfredsställande och svårare att släppa arbetet på fredagar ifall 
hon inte har hunnit med det hon planerat. En strategi för att inte tänka på arbetet under helger 
är att inte planera in möten på sena fredagseftermiddagar, både för sin egen och för 
klienternas skull. Therese berättar att en hanteringsstrategi för att motverka att ta med arbetet 
hem är att hålla struktur och ordning på skrivbordet. Hon sorterar papper i prioritetsordning 
innan hon går hem. Maja säger att hon skriver mycket listor och har system för att se till att 
inte glömma saker, hon prioriterar olika saker och gör det viktigaste först. Även Therese 
menar att det är viktigt med planering och att hon inte bokar in mer än vad hon hinner med: 
 

”Är det mycket kan det vara jobbigt att åka hem och känna att man inte är i fas, 
speciellt inför helger kan det vara skönt att känna att nu är denna vecka klar.” 

Lisa, Therese och Maja upplever att struktur, ordning, planering och att ”vara i fas” är 
betydelsefullt för att inte tänka på arbetet då de är hemma.  
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Upprätthållandet av struktur skulle kunna vara en form av självkontroll och kan även vara en 
positiv copingstrategi. Problemfokuserad coping innebär att individen kan ändra den 
omgivande miljön för att minska stressorer, medan känslofokuserad coping innebär att 
individen tvingas hantera sina känslor, eftersom miljön inte kan förändras (Lazarus, 1984). 
Det kan tolkas att upprätthållandet av struktur är problemfokuserad coping eftersom 
kuratorerna själva förändrar omgivningen i syfte att minska risken att tänka på arbetet privat. 
De andra copingstrategierna som självreflektion, fokus på det positiva, sökande efter socialt 
stöd och distans som kuratorerna använder sig av kan däremot vara känslofokuserad coping, 
eftersom de kan vara ett sätt att hantera känslorna som uppkommer i arbetet. Kuratorernas 
behov av struktur samt att ”vara i fas” kan även kopplas till övergångsritualer, som enligt 
Lalander och Johansson (2007) innebär en handling som individen utför en handling för att 
till exempel markera övergången mellan vardag och helg. Upprätthållande av ordning på 
skrivbordet skulle kunna vara en fysisk handling som kan ses som en övergångsritual, medan 
planering och en känsla av att ”vara i fas” kan vara psykiska övergångsritualer. Dessa 
handlingar kan i vardagen fungera som strategier för att skilja på arbete och privatliv. 

5.3.7 Mental inställning 
Caroline förklarar att en strategi för att inte tänka på arbetet på sin privata tid är att endast 
tänka på det när hon tittar i almanackan, vilket hon oftast inte gör förrän hon är på 
arbetsplatsen. Ytterligare en strategi är att hon tänker att hon mentalt inte är på arbetet förrän 
hon går igenom ytterdörren på habiliteringen. Denna mentala inställning kan kopplas samman 
med ritualer. En övergångsritual är en handling som individen utför i syfte att dra fysiska och 
psykiska gränser i sin omgivning (Lalander & Johansson, 2007) och att gå igenom ytterdörren 
på habiliteringen kan utgöra ett sätt för att skilja på arbete och privatliv. 
     Emma och Therese berättar att de tycker att resan till och från arbetet är viktig och ett sätt 
att ladda om. Emma beskriver att resan kan bidra till att hon tänker över hur arbetsdagen har 
varit och att hon sedan har som målsättning att inte tänka på arbetet när hon är hemma. 
Utifrån teorin om ritualer kan också resan till och från arbetet fungera som en övergångsritual, 
som särskiljer arbete och privatliv. Emma och Therese berättar att de tycker att resan till och 
från arbetet är viktig då det är ett sätt för dem att släppa arbetet och ”ladda om”. En ritual är 
en handling som har ett symboliskt värde (Goffman, 1956, ref. av Collins, 2004) och som 
Collins (2004) skriver ger ritualen individen känslomässig energi vilket bidrar till att ritualen 
upprepas. En copingstrategi för att minska och hantera stressorer i omgivningen är att hitta 
inre energi (Lazarus, 1984). Återhämtningen på resan till och från arbetet skulle kunna 
fungera som en strategi för inhämtning av inre energi och som ett sätt att balansera positiva 
och negativa aspekter av arbetet.  
 
5.4 Stöttning för kuratorerna på arbetsplatsen 
 
5.4.1 Stöd från kollegor och chef 
Kuratorerna beskriver överlag att de trivs bra på sin arbetsplats. Caroline beskriver sin 
arbetsplats som ganska god och att det är mycket som är bra, men att det finns vissa aspekter 
som kan förbättras. Maja upplever emellertid att det sällan fokuseras på hur individerna i 
personalen mår.  
     Tre kuratorer nämner även att kollegorna i arbetslaget är betydelsefulla. Therese tycker att 
hennes arbetslag är väldigt bra och att de pratar med varandra oavsett vilken profession de 
tillhör. Hon upplever att de samarbetar på ett bra sätt och ser detta som mycket värdefullt. 
Emma känner att hon kan lyfta det som hon behöver hjälp med till sina arbetskollegor och att 
hon kan få råd och stöd för hur hon kan gå vidare i olika situationer.  
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Lisa känner att hon får stöd av sina arbetskollegor, hon menar att det efter en tid i arbetet 
byggs upp personliga relationer till kollegorna. Lisa känner ett förtroende för sina kollegor 
och att hon värdesätter det kollegorna gör. Hon känner att de har ett ömsesidigt förtroende för 
varandra och att hon inte behöver vara professionell på samma sätt hela tiden i sitt arbetslag. 
Lisa upplever också att det är viktigt med en generös och trygg stämning kollegor emellan 
samt att det finns tillit och är ”högt i tak”.      
     Kuratorerna beskriver att de trivs på sin arbetsplats och utifrån copingteorin (Lazarus, 
1984) hör en tillräckligt bra livssituation till yttre copingstrategier. En tillräckligt bra 
livssituation skulle kunna inkludera känslan av välbefinnande på arbetsplatsen. En känsla av 
att vara uppskattad på sitt arbete, få positiv feedback och stöttning från kollegor ger 
socialarbetare ett ökat välbefinnande på arbetsplatsen (Collins, 2007). Lisa menar att det är 
stöttande att hon och hennes kollegor tillhör samma arbetslag. Det har visat sig vara positivt 
för socialarbetare att känna sig som en del av en grupp (Collins, 2007). Lisas beskrivning av 
att det är viktigt med en generös och trygg stämning kollegor emellan samt att det finns tillit, 
förtroende och att det är ”högt i tak” illustrerar vikten av kollegorna i arbetet.   
     Samtliga kuratorer nämner att de kan ha ett behov av att lyfta ärenden till sin chef. Emma 
kan ibland uppleva ett behov av att rådgöra med sin chef över hur hon ska hantera en viss 
situation och tycker att det är viktigt att chefen har tid för vägledning. Fyra kuratorer upplever 
att det är viktigt att chefen är insatt i arbetet och vet vad som hör till kuratorernas 
arbetsuppgifter. Lisa och Caroline tycker att det är viktigt med ett bra ledarskap. Maja menar 
att en chef som inte är socionom inte har kunskap om allt som en kurator gör, hon upplever 
dock att hennes chef försöker göra sitt bästa. Maja uttrycker att chefen är mån om att hon ska 
vända sig till honom eller henne vid funderingar och frågor i arbetet. 
     Social stöttning är den viktigaste delen i förmågan till coping i det sociala arbetet (Collins, 
2007). En känsla av att vara betydelsefull på arbetsplatsen ger en ökad förmåga till coping 
bland socialarbetare (ibid.). Samtliga kuratorer nämner ovan att de kan ha ett behov av att 
lyfta ärenden till sin chef. De nämner att det är viktigt att chefen har tid, är tillgänglig samt är 
insatt i arbetet och detta kan vara för att kuratorerna då känner att deras arbete uppskattas, 
vilket i sin tur kan leda till en bättre förmåga till att hantera stressande och påfrestande 
situationer. 
 
5.4.2 Handledning 
Samtliga respondenter berättar att de har extern grupphandledning, men att de för närvarande 
inte har någon handledning överhuvudtaget. I kuratorsgruppen får de välja vem de vill ha som 
handledare och vad de har behov av, det kan vara handledning i ärenden eller handledning 
med utbildningsinslag. Sedan i januari 2012 letar kuratorerna efter en handledare som kan 
motsvara deras behov och de önskar att handledning kring ärendehantering, vilket kommer att 
påbörjas i höst. Lisa förklarar att det inte finns någon grundtanke om att alla arbetslag ska ha 
handledning utan att det kan ske vid behov. Två av kuratorerna har för närvarande 
handledning i arbetslaget som innefattar ärendehantering eller processer i personalgruppen. 
En av kuratorerna upplever att handledningen i arbetslaget kan engagera henne mer än 
handledningen i kuratorsgruppen, eftersom det talas om familjer som hon och andra personer i 
teamet har kontakt med. Vidare upplever hon dock att det kan bli som att hon sitter av tiden, 
då det kan komma upp ämnen som hon inte alls berörs av. Hon kan dock dra nytta av det som 
sägs fastän hon inte har kontakt med den aktuella familjen. Den andra kuratorn som har 
handledning i arbetslaget tycker det är ett forum där hon kan få utlopp för de känslor som 
uppstår i arbetet. 
     Kuratorernas åsikter kring handledning går isär. Samtliga kuratorer kan se fördelar med 
handledning och tre av kuratorerna uttrycker ett behov av regelbunden handledning.  
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Klara och Emma vill ha handledning regelbundet och de tror att handledning är nödvändigt 
för att orka med. Emma upplever oftast handledningen som givande och att den ger henne 
tillfälle att reflektera över både ärenden och egna känsloreaktioner samt att detta i bästa fall 
kan bidra till att hon utvecklas i sin yrkesroll. Även Maja vill ha regelbunden handledning då 
hon tycker det är bra i arbetet.  
     Caroline beskriver att handledningen kan få henne att tänka utifrån andra perspektiv och 
att det kan hjälpa henne, men säger att det inte är nödvändigt för att hon ska kunna arbeta. 
Hon tycker att det är betydelsefullt med handledning, men för henne är det viktigare att ha 
sina kollegor tillhands. Caroline tar upp att handledningen kan bidra till att hon blir bättre i 
mötet med klienter, men att hon tidigare inte utnyttjade handledningstillfällena till att se till 
sig själv särskilt mycket. Det är direkt efter ett möte med en klient behovet att dela känslorna 
och tankarna med någon annan är som störst, förklarar hon. Vid handledningstillfällen har 
hon ofta redan hunnit reflektera kring det med sig själv och upplever att det är svårt att 
”spara” sina reflektioner.  
     Therese känner att det alltid finns en nytta med handledningen, men att den tar tid från 
annat till exempel från klienter. Hon upplever att hon ”ger upp” något annat som är av 
prioritet för att gå på handledningen. Lisa berättar att hon känner att det är viktigt att hon har 
möjlighet att ta upp ett eget ärende vid behov och att hon kan lära sig och reflektera över ett 
ärende som en kollega tar upp. Lisa uttrycker att handledning behövs i arbetet men att hon 
inte alltid känner ett behov av att ta upp egna ärenden. Hon anser att kuratorsgruppen har stått 
utan handledning under en kort tid, vilket medfört att hon inte påverkats av detta i arbetet. 
     Socialarbetarnas förmåga till coping påverkas av tillgången till regelbunden handledning 
(Collins, 2007). Handledningen i Sverige är stödjande och en åtgärd för att ta hand om 
socialarbetarnas psykiska hälsa (Karvinen-Niinikoski & Salonen, 2005). Det kan utifrån detta 
ses att betydelsen av handledning i det sociala arbetet är av stor vikt. Det sociala arbetet kan 
upplevas som påfrestande och det är då centralt att socialarbetare kan diskutera och ventilera 
sitt arbete med andra (ibid.). Tre av kuratorerna uttrycker att de tycker att handledning behövs 
i arbetet. ACA (2003, ref. av Stebnicki, 2007) betonar även att gemensamma 
sammanslutningar för att stödja professionella kan motverka empatisk utmattning, det kan 
därmed tolkas som att handledning skulle kunna motverka empatisk utmattning för 
kuratorerna. 
     Konsekvenser av att kuratorerna inte har regelbunden handledning på arbetsplatsen kan 
urskiljas, vilket kan ha sin grund i den enskildes upplevelser av tidigare handledning samt 
individuella behov. Vissa kuratorer vill ha regelbunden handledning och en kurator beskriver 
att hon måste ”spara” sina reflektioner och tankar till handledningen, men att det då kan vara 
inaktuellt. Socialarbetarnas förmåga till coping påverkas av tillgång till regelbunden 
handledning samt tillgång till lämplig rådgivning och information om tillvägagångssätt och 
förhållningssätt inom verksamheten (Collins, 2007). Regelbunden handledning kan därmed ge 
en bättre förmåga till coping, men det kan även ses att rådgivning möjligen bör ingå i 
handledningen. Caroline uttrycker att det ibland är svårt att fråga kollegor hur hon bör gå 
tillväga grund av att de andra kollegorna har mycket att göra. Hon skulle kunna påverkas 
negativt av att inte ha tillgång till regelbunden handledning och rådgivning. Collins (2007) 
påtalar att verksamheten bör erbjuda regelbunden stöttning eftersom socialarbetare då får en 
bättre förmåga till coping. Caroline upplever att handledningen med kuratorsgruppen är en 
bra möjlighet att kunna lyfta kuratorsfrågor på, men att det är hennes ansvar att lyfta det hon 
vill ha hjälp med att hantera. Hon menar att handledningen sker utifrån hur mycket hon vågar 
delge av sina tankar och känslor och ifall hon håller sig på organisatorisk och systemisk nivå 
kommer handledningen utformas utifrån detta.  
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Caroline tycker att det är viktigt att alla i gruppen är trygga och vågar ”lämna ut sig själva”, 
men uttrycker också en förståelse för att alla kuratorer inte vill ha handledning på det här 
sättet. 
     Två av kuratorerna ser fördelar med att arbeta två kuratorer i ett arbetslag. Maja tror att det 
skulle bli mer gjort och att de skulle kunna stötta varandra i sin profession. Även Caroline tror 
att det skulle finnas fördelar och formulerar till exempel att detta skulle förutsättningar för 
spegling. Socialarbetarnas förmåga till coping påverkas av tillgång till regelbunden 
handledning samt tillgång till lämplig rådgivning, information om tillvägagångssätt och 
förhållningssätt inom organisationen (Collins, 2007). En annan kuratorskollega skulle kunna 
ge stöttning och rådgivning i hur de kan gå tillväga i arbetet, men det är något som också kan 
erbjudas på handledningen. Den uteblivna handledningen kan ha påverkat kuratorerna och 
inneburit att de känt ett större behov av stöd på annat håll, såsom ytterligare en kurator i 
arbetslaget. En regelbunden handledning skulle sannolikt ge kuratorerna ett ökat stöd och en 
ökad kunskap om hur de kan gå tillväga i svåra ärenden.   
     Två kuratorer tycker att det är viktigt att kunna och våga ta upp egna känslor och ärenden 
och Maja tycker att det vore en fördel om kuratorerna kände varandra bättre. Maja känner att 
handledningen med kuratorsgruppen skulle kunna ge ett större utrymme för att behandla den 
egna situationen på arbetet men också till viss del privat. Maja menar också att det ger mycket 
att bli en mer sammanhållen grupp och känner att handledningen skulle kunna ge ett utrymme 
för det egna måendet samt andra samtalsämnen utöver det som de pratar om: 

”I handledningen tycker jag att det kan tas upp hur man har det och vad man går 
igenom professionellt och också till viss del privat. Att man kan vara öppen och berätta 
om det är något stort som har hänt och påverkar en mycket just nu.” 

Med utgångspunkt i Majas uttalande kan det anses viktigt att få till en god arbetsgemenskap 
och stöttning i handledningsgruppen. Karvinen-Niinikoski och Salonen (2005) belyser att 
personalens behov av arbetsgemenskap och att få stöd från kollegor är en av utmaningarna 
inom handledning. 
 
5.4.3 Vidareutbildning  
Tre kuratorer nämner vidareutbildning som en betydelsefull stöttning på arbetsplatsen. Lisa 
berättar att det dels kan vara utbildningar för hela personalgruppen eller utbildningar som är 
specifika för henne som kurator inom ett område. Therese menar att hon kan få nya 
infallsvinklar medan Emma tycker att kunskap alltid är till hjälp för henne i arbetet. 
Socialarbetarnas förmåga till coping påverkas av möjligheten att utvecklas i den 
professionella rollen (Collins, 2007) och det kan ses att vidareutbildning stöttar hanteringen 
av arbetet. Therese och Emma betonar vikten av att få ökad kunskap i arbetet och Karvinen-
Niinikoski och Salonen (2005) skriver att handledning i arbetet kan ge ökad sakkunskap. 
Denna ökade kunskap kan fås genom handledning med utbildningsinslag eller 
vidareutbildning, vilket kuratorerna erbjuds emellanåt.  
 
5.4.4 Ytterligare behov av stöttning 
Hälften av kuratorerna skulle vilja ha mer stöttning från arbetsplatsen medan den andra 
hälften upplever att den är tillräcklig. Socialarbetare som upplever arbetsrelaterade problem är 
inte benägna att söka hjälp för detta (Siebert & Siebert & Taylor-McLaughlin, 2007). Två av 
kuratorerna har sökt sig utanför arbetsplatsen på grund av arbetsrelaterad stress och hög 
arbetsbelastning. En av kuratorerna uttrycker att det som hjälpare kan kännas svårt att vara i 
behov av hjälp. Det är möjligt att hon har införlivat rollen som hjälpare i sin identitet, då 
socialarbetare ofta tar in rollen som hjälpare i sin egen identitet (ibid.).  
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Utifrån resultatet kan det antas att arbetsplatsen inte fullt ut har tillgodosett individens behov 
av stöttning, eftersom två kuratorer sökt hjälp utanför arbetet. Collins (2007) påtalar att 
socialarbetare som får individuell stöttning på arbetsplatsen kan utveckla bättre 
copingstrategier. De kuratorer som inte känner ett behov av mer stöttning på arbetsplatsen kan 
uppleva att det erbjudna stödet som tillräckligt, trots utebliven handledning.  
 
6. Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras det avslutningsvis kring vad studien kommit fram till samt ämnen är 
intressanta att lyfta fram ytterligare. Utifrån frågeställningar och det framtagna materialet dras 
det även slutsatser samt ges förslag på framtida forskning. 
 
Vår studie har undersökt hur kuratorer på en barn- och ungdomshabilitering hanterar och 
påverkas av klienters känslor. Det har även undersökts hur kuratorer hanterar de egna 
känslorna som uppkommer i kontakt med klienters känslor samt vilken stöttning som 
arbetsplatsen erbjuder. Vi tror att den här studien kan fylla en viktig funktion då den belyser 
ett område som till stor del varit outforskat.  
     Utifrån analysen kan det ses att kuratorernas arbete kräver en förmåga att sätta sig in i 
andra människors situation och en lyhördhet för den enskilde klientens behov. Centralt i 
hanteringen av klienters känslor är empatisk och härbärgerande förmåga samt en acceptans 
för vad klienterna känner. En balansgång mellan att förstå föräldrarnas försvar och att 
samtidigt betona det som inte stämmer, kan vara svårt för professionella (Fyhr, 2002). Barnet 
får inte den nödvändiga hjälpen som behövs om föräldrarna inte vill se innebörden av barnets 
funktionsnedsättning. Vi kan tänka oss att det är svårt att inte försöka förmå föräldrarna att ta 
emot den hjälp som skulle gynna barnet.  
     Vi tycker att kuratorerna agerar professionellt, då deras arbete präglas av bland annat 
självreflektion, känslomässigt engagemang, medvetenhet och gräns till det privata. Det kan 
utifrån analysen ses att kuratorerna har goda strategier i hanteringen av egna känslor som 
uppkommer i arbetet. Vi tror att dessa strategier är av central betydelse för att som kurator 
inte påverkas negativt av klienters svåra känslor.  
     Resultatet har visat på att stöttning från kollegor och chef samt handledning är angeläget. 
En regelbunden handledning på arbetsplatsen tror vi skulle innebära en ökad arbetsgemenskap 
och som i sin tur kan bidra till att kuratorerna i högre grad kan ta upp egna ärenden och 
känslor som kan vara tunga att bära. Vi tänker dock att det är betydelsefullt att den enskilde 
kuratorn vågar ta upp och diskutera egna tankar och känslor.  
   Samtliga kuratorer ser fördelar med handledning och några av kuratorerna uttrycker att det 
är nödvändigt. Kvalitén i handledningen är förmodligen av stor betydelse för huruvida 
kuratorerna upplever handledningen som meningsfull. Tidigare forskning påvisar att 
handledningen bör tillgodose personalgruppens önskemål av stöttning (Collins, 2007), vi 
tycker därmed att det är av vikt att ta hänsyn till kuratorsgruppens aktuella behov av 
handledning. Resultatredovisningen visar att handledning är betydelsefullt och bör prioriteras, 
av såväl kuratorerna som av arbetsplatsen, då vi tänker att det kan vara ett sätt att 
kvalitetssäkra det egna arbetet och verksamheten i stort. Kuratorerna kan bland annat få en 
mer förenad utgångspunkt i hanteringen av klienters känslor, vilket gynnar klienterna då de 
får en mer likartad hjälp.  
     Organisationen bör tillgodose individuella behov av stöttning för socialarbetare (Collins, 
2007). Den undersökta barn- och ungdomshabiliteringen avser att tillgodose arbetslagets och 
kuratorsgruppens behov av handledning.  
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De kuratorer som sökt stöttning utanför arbetsplatsen upplever troligtvis stödet från 
arbetsplatsen som otillräckligt, utifrån analysen skulle detta kunna bero på avsaknaden av 
regelbunden handledning. Resultatet indikerar att en kontinuerlig handledning skulle gynna 
både arbetsplatsen på organisatorisk nivå och den enskilde kuratorn i sitt arbete. Det sociala 
arbetet kan upplevas som betungande och socialarbetare bör få möjlighet att diskutera och 
ventilera sitt arbete med kollegor (Karvinen-Niinikoski & Salonen, 2005). För närvarande har 
kuratorerna ingen regelbunden handledning och behöver hitta egna strategier att ventilera 
arbetet. Vi anser att behovet av stöttning är arbetsrelaterat, eftersom kuratorernas känslor 
uppkommer i arbetet. Resultatredovisningen visar i likhet med tidigare forskning även på 
vikten av att arbetsplatsen skapar förutsättningar för att stötta den enskilde kuratorn.  
 
6.1 Slutsatser 
 

 Förlusten av drömbarnet kan ge upphov till en förlustkris. Föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning kan i chockfasen och reaktionsfasen känna sorg, frustration och 
maktlöshet. 

 Viktiga komponenter i ett professionellt hanterande av föräldrarnas känslor är empati, 
härbärgering, affekttolerans och respekt. 

 Arbetet som kurator ger positiv energi, en känsla av att kunna åstadkomma en skillnad för 
klienterna och en möjlighet att växa som människa. Det är krävande att möta klienters 
svåra känslor och kuratorer kan uppleva känslor av frustration och vanmakt.  

 Kuratorer på en barn- och ungdomshabilitering använder sig av positiva copingstrategier 
för att hantera egna känslor som uppkommit i kontakt med klienters känslor. 

 Stöttning från kollegor och chef är betydelsefullt i hanteringen av egna känslor som 
uppkommer i arbetet.  

 Regelbunden handledning krävs för att stötta kuratorer i arbetet. 
 

6.2 Förslag på framtida forskning 
 
Vidare studier angående kuratorns roll på en barn- och ungdomshabilitering behövs. 
Föräldrarnas och kuratorernas upplevelser har varit en central del i denna studie, då 
kuratorerna främst har kontakt med föräldrar. Det vore angeläget om framtida forskning 
inriktades på mötet mellan barns och kuratorers känslor. Kuratorer på en barn- och 
ungdomshabilitering som till stor del har kontakt med barn och ungdomar kan vara en 
målgrupp. Hur kuratorerna påverkas i kontakt med barnens känslor skulle kunna vara likartat 
eller skilja sig från det resultat som har framkommit i denna studie. Detta då barnet och 
föräldrarnas upplevelser och känslor sannolikt skiljer sig åt. 
     Vi har intervjuat kvinnliga kuratorer och utifrån ett genusperspektiv vore det intressant att 
undersöka motsvarande frågeställningar med manliga respondenter. Relationen mellan 
kurator och klient samt kuratorns påverkan och hantering skulle kunna se annorlunda ut, 
beroende på de föreställningar som är kopplade till samhällets stereotypa könsroller. 
     Ett dilemma som kurator kan vara att möta klienters svåra känslor och att förhålla sig till 
egna känslor som uppstår i arbetet. En kurator på en barn- och ungdomshabilitering arbetar i 
många fall med familjer under flera år och ett barn kan vara aktualiserat till tjugoårsålder.  
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Vi tror att en kurator som har en lång kontakt med en familj kan komma att blir mycket 
känslomässigt engagerad och påverkad över tid. Det vore intressant att vidare undersöka hur 
denna långvariga relation påverkar både klient och kurator.  
     Vi har observerat att kuratorerna känner liknande känslor som klienter vilket kan ha sin 
grund i olika orsaker. Utifrån analysen har det framkommit att det skulle kunna bero på bland 
annat emotionell smitta. Det behövs dock fler studier för att undersöka vilka konsekvenser 
dessa känslor kan resultera i för det sociala arbetet och för den enskilde socialarbetaren.   
     Utifrån resultatet är det individuellt i vilken utsträckning kuratorerna påverkas och vi tror 
att detta kan grunda sig i den egna personligheten, eftersom kuratorerna använder sig själva 
som verktyg i arbetet. Användandet av hanteringsstrategierna kan påverkas av personliga 
egenskaper och detta skulle vara intressant att undersöka i framtida forskning.  
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Bilaga 1, Informationsbrev 
 
Vi heter Elin, Sofie och Carolina och vi läser sjätte terminen på socionomutbildningen vid 
Örebro Universitet. I nuläget skriver vi vår C-uppsats, vars syfte är att undersöka hur 
kuratorer på en svensk Barn- och ungdomshabilitering hanterar de känslor som klienter 
upplever i krisartade situationer. Studien kommer även undersöka hur den professionella 
rollen påverkas i mötet med klienter samt vilket stöd habiliteringen erbjuder kuratorerna. 
 
Du har blivit tillfrågad eftersom du som kurator på en barn- och ungdomshabilitering kommer 
i kontakt med klienter i krisartade situationer och ställs inför att hantera både klienters och 
egna känslor. Din medverkan är av stor vikt för vår studie. Studien kommer att genomföras i 
form av en intervju som beräknas pågå i cirka en timme. Det erhållna materialet kommer att 
spelas in på bandspelare för transkribering och bearbetning. Materialet kommer enbart 
användas för denna studie. 
 
Din medverkan kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga namn kommer att 
ges ut och resultatet kommer inte kunna härledas till enskilda personer. Din medverkan i 
studien är frivillig och ditt skriftliga samtycke behövs. Du kan under intervjuns gång välja att 
avbryta eller välja att inte svara på vissa frågor. Efter bearbetning av intervjumaterialet 
kommer inspelningarna raderas. Vår handledare Irene Nordström kommer att ta del av 
materialet under bearbetningsprocessen och ansvarig examinator kommer bedöma 
slutresultatet. Studien kommer att bli offentligt material, då den kommer publiceras på Örebro 
Universitets publiceringsportal DiVA, som är ämnad för avhandlingar och uppsatser.  
Ett stort tack för din medverkan! 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer eller e-post: 

Elin Amilius:  
Sofie Johansson:  
Carolina Sunell: 

 

Datum: _______________________________ 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Jag ger mitt samtycke till att medverka i studien 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2, Intervjuguide 
 
Allmänt 

1. Hur kom det sig att du började arbeta på en barn- och ungdomshabilitering? 
2. Hur länge har du arbetat här? 
3. Hur skulle du beskriva ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 
4. Vad skulle du beskriva som positivt med ditt arbete? 
5. Vad skulle du beskriva som negativt med ditt arbete? 

 
Känslor 

6. Vilka känsloreaktioner hos barn och föräldrar upplever du som mest förekommande? 
7. Upplever du att de klienter du möter går igenom en kris? Om ja, på vilka sätt kan 

kriser ta sig uttryck?  
8. Har du upplevt att klienter inte velat ha hjälp? Om ja, vilka känslor väckte detta hos 

dig? Hur hanterade du situationen? 
9. Vilka känsloreaktioner tycker du kan vara svåra att bemöta? Vilka känslor väcker 

detta hos dig?  
10. Har du blivit överväldigad av klienters känslor? Om ja, vad tror du detta berodde på? 
11. Hur påverkar klienters känslor dig?  
12. Upplever du ditt arbete som känslomässigt påfrestande? 
13. Hur ser du på gränsen mellan att vara professionell och privat? 
14. Hur involverad anser du att en kurator bör vara med barn och föräldrar? 
15. Har du upplevt att du påverkats känslomässigt av ditt arbete? 
16. Vilka arbetsrelaterade situationer kan vara svårare för dig att släppa när du går hem för 

dagen? 
17. Vad gör du för att inte ”ta med dig arbetet hem”? 

 
Professionalitet  

18. Vad är professionalitet för dig? 
19. Vad anser du är viktigt i bemötandet med barn och föräldrar?  
20. När anser du att det kan vara svårt att förhålla sig professionell i ditt arbete? Hur 

hanterar du detta? 
 
Stöd och hjälp på arbetsplatsen 

21. Vilken slags stöttning erbjuder arbetsplatsen er kuratorer? 
22. Hur upplever du stöttningen som arbetsplatsen erbjuder hjälper dig? 
23. Har du känt ett behov av stöd utöver den hjälp som erbjuds på arbetsplatsen? 
24. Hur går handledningen till på habiliteringen? Sker den individuellt och/eller i grupp? 

Internt eller externt? 
25. Hur upplever du handledningen? 
26. Finns det något som kan förbättras avseende handledningen? Om ja, vad i sådana fall? 
27. Finns det något mer som arbetsplatsen kan göra för att stötta dig som kurator i ditt 

arbete? Om ja, vad i sådana fall? 


