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Sammanfattning 

Kuratorer inom palliativ vård arbetar dagligen med döende patienter och existentiella 

samtal är vanligt förekommande. I tidigare forskning fanns inga perspektiv från 

palliativa kuratorer i frågor om existentiella samtal. Det framgick även att utbildning 

ofta saknades när vårdgivare höll denna typ av samtal. Därför undersöker studien hur 

palliativa kuratorer samtalar om existentiella ämnen när detta inte ingår i 

socionomutbildningen. Syftet med studien var att undersöka hur kuratorer inom 

palliativ vård arbetar med existentiella frågor i patientsamtal, för att kunna dra lärdomar 

om hur denna typ av frågor kan hanteras i kurativa samtal. Med en emotionssociologisk 

teoriram analyseras empirin från sex intervjuer med kuratorer inom palliativ vård. 

Detta för att kunna synliggöra den tysta kunskapen, exempelvis känsla av trygghet, 

emotionsuttryck och erfarenhet från samtal som enligt tidigare forskning ofta utgör 

grunden för existentiella samtal. Resultaten visar att kuratorer samtalar om 

meningsskapande, spiritualitet och döden, där känslor av sorg, ilska och glädje 

uppkommer. De palliativa kuratorerna upplever att de är bekväma att samtala om 

existentiella frågor, trots att de sällan fått särskild utbildning för detta. Denna trygghet 

kommer av en längre erfarenhet inom dessa typer av samtal, där kuratorn inte kan bistå 

patienten med något svar på hens frågor. I stället arbetar kuratorn med att normalisera 

patientens tankar och känslor samt med att stödja om patienten uttrycker existentiell 

oro. Kuratorerna upplevde att det finns en emotionell börda i deras yrken och hade 

olika sätt att hantera denna. Olika hanteringssätt innebar att ha en delad tjänst, ha 

tydliga gränser mellan privat- och arbetsliv och att få kollegialt stöd. 

Abstract 

Counsellors in palliative care meet dying patients daily and conversations about 

existential issues are very common. In previous research there were no perspectives 

on conversations about existential matters from palliative counsellors. It was also made 

clear that education was often lacking when caregivers held these types of 

conversations. Therefore, this study examines how palliative counsellors converse 

about existential topics when this is not included in the social work education. The aim 

of this study was to investigate how counsellors in palliative care handle existential 

matters in patient conversations, to learn how this type of issues can be handled in 

counselling. The study uses a theoretical framework based on the sociology of 

emotions to analyze the empirical data from six interviews with counsellors in palliative 



 

care. This to make visible the tacit knowledge, for example a feeling of security, 

emotional expression, and experience from conversations, which according to 

previous research often constitutes the basis for existential conversations. The results 

show that counsellors converse about meaning-making, spirituality, and death, where 

feelings of sadness, anger and joy arise. Palliative counsellors feel comfortable talking 

about existential matters, even though they have rarely received any education for this. 

This feeling of security comes from a long experience with these types of 

conversations, where the counsellor cannot assist the patient with any answer to their 

questions. Instead, the counsellor works to normalize the patient's thoughts and 

feelings and to support if the patient expresses existential worry. The counsellors 

experienced that there is an emotional burden in their professions and had different 

ways of dealing with it. Different management methods were having a divided 

employment, having clear boundaries between private and working life and receiving 

collegial support.  

Nyckelord: Kurativt arbete, Existentiella samtal, Palliativ vård. 

Keywords: Counselling, Existential conversations, Palliative care 

Antal ord: 18 630 
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1. INLEDNING 

När människor ställs inför en dödlig sjukdomsdiagnos kan många existentiella frågor dyka upp 

(Wiebe, 2014:342). Varför händer det här mig och varför nu? Vad är meningen med livet och 

döden? Finns det något mer efter döden? (Wiebe, 2014:342; Puchalski, 2008:43). Vården om 

döende patienter kallas för palliativ vård, vilken enligt Nationella rådet för palliativ vård (2021) 

fokuserar på att lindra symptom snarare än att försöka bota sjukdomen då det inte längre ses som 

ett möjligt alternativ. Målsättningen med palliativ vård är att ge patienten förbättrad livskvalitet 

under hens sista tid, utan att fördröja eller påskynda döden (Nationella rådet för palliativ vård, 

2021). 

Inom palliativ vård arbetar många olika professioner som möter patienter med dessa frågor; läkare, 

sjuksköterskor, kuratorer och fysio- och arbetsterapeuter, som arbetar i verksamheter inom vården 

eller hospiceboenden (Nationella rådet för palliativ vård, 2021). Utöver att lindra fysisk smärta så 

finns ofta ett behov av att samtala om existentiella frågor (Selman et al., 2018:217). Denna uppgift 

kan hamna på samtliga yrkesverksamma i det palliativa teamet, men kanske vanligtvis hos 

sjukhuskuratorn som har som uppgift att ge psykosocialt stöd i patientens sista tid i livet 

(Akademikerförbundet SSR, 2020:9).  

Sverige är ett sekulariserat land där gemene man kanske inte vanligtvis samtalar om religion eller 

den bredare termen spiritualitet. Samtidigt går Sverige mot att bli mer religiöst pluralistiskt i och 

med immigration från olika länder (Nordin, 2017:388). Vid livets slutskede kan det tänkas att en 

har många existentiella frågor att bearbeta, oavsett om en är religiös eller inte. För många människor 

kan en tro på något hjälpa dem vid livets slut (Kaut, 2002:231). Detta är särskilt intressant utifrån 

ett kuratorsperspektiv, i synnerhet att undersöka hur de hanterar ett så spännande och svårt 

patientsamtal. 

Kuratorns utmaning i samtalen 
En kurator inom palliativ vård kan möta patienter med diverse livsåskådning, religionsuppfattning 

samt kulturbakgrund (Duncan-Daston et al., 2016:168, Puchalski, 2008:37). Det kan vara angeläget 

för en kurator att ha kunskap om dessa områden för att ge patienten ett respektabelt och värdigt 

bemötande (Wiebe, 2014:349). Därav är det viktigt att en kurator skaffar sig kunskap inom 

existentiella frågor och teologi då dessa vanligtvis inte behandlas under en socionomutbildning 

(Selman et al., 2018:217). Det finns alltså anledning att inom ramen för denna uppsats undersöka 

hur en kurator skaffar sig kunskap inom området. 

Patienter inom palliativ vård kan uppleva stor frustration, ångest och sorg. Att som kurator bemöta 

detta i samtal varje dag kan antas ha en stor påverkan på ens psykiska mående (Tornøe et al., 

2015:7). Uppsatsens ambition är att undersöka hur en kurator kan hantera en emotionell 

arbetsbörda, ifall de upplever en sådan. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kuratorer inom palliativ vård arbetar med existentiella 

frågor i patientsamtal, detta för att dra lärdomar om hur denna typ av frågor kan hanteras i kurativa 

samtal. 

o Hur samtalar en kurator inom palliativ vård med patienter om existentiella frågor?  

o Upplever kuratorn en emotionell börda i samband med samtal om existentiella frågor och 

i så fall, hur hanterar hen den? 

o Uppfattar kuratorn att det behövs mer kunskap om existentiella frågor i samtal och i så fall, 

hur skaffar sig kuratorn sådan kunskap? 

Avgränsningar 
Uppsatsen undersöker enbart den del av patientsamtal som berör existentiella frågor. Därmed 

kommer andra delar inte att undersökas, exempelvis praktisk rådgivning, information om 

samhällets stöd eller andra frågor som kan dyka upp i samtal. Studien har även avgränsats till att 

enbart undersöka hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelse av existentiella patientsamtal, och inte 

exempelvis sjuksköterskors. Detta eftersom en hälso- och sjukvårdskurator är den enda positionen 

i ett palliativt team som en socionom kan ha, vilket gör det mest relevant för oss författare på 

socionomprogrammet. När det i studien skrivs kurator åsyftas hälso- och sjukvårdskurator inom 

palliativ vård. 

Begreppsdefinitioner 
Nedan följer begreppsförklaringar av centrala begrepp för denna uppsats. 

o En holistisk syn på människan - ett synsätt som ser helheten av en människa som bestående 

av flera olika delar, psykisk, fysisk, social och spirituell (Duncan-Daston et al., 2016:158). 

o Kurativt arbete - samtalsstöd för patienter som är i behov av att samtala med en kurator 

(Sjögren, Györki & Malmström, 2010).  

o Existentiella samtal – kurativt samtal som syftar till att behandla frågor om livet, döden och 

vad dessa har för mening, kan innefatta religiösa frågor men inte nödvändigtvis (Duncan-

Daston et al., 2016:166). 

o Spiritualitet - en aspekt av mänskligheten som hänvisar till hur individer söker och uttrycker 

mening och syfte och hur de upplever sin anslutning till jaget, andra, naturen och till det 

betydelsefulla (Duncan-Daston et al., 2016:160).           

o Religion – trosuppfattning som innefattas i ett system eller en social institution 

vilken organiseras av individer med samma tro, traditioner och ritualer (Edwards, 

Pang, Shiu, & Chan, 2010:1)1. 

 
1 Vi har valt att placera religion som ett underliggande ämne under spiritualitet i och med att vi har utifrån studier sett 
en tendens av att spiritualitet definieras som en bredare term vilken även kan innefatta religion (Edwards et al., 2010:1). 
Detta med motivering för att få en större bredd och tydlighet i vår studie. 
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Disposition 
Uppsatsen är disponerad i olika kapitel för studiens olika delar. Det första kapitlet var inledningen 

ovan. Kapitlet om tidigare forskning består av en genomgång av vetenskapliga artiklar som 

beskriver forskningsfältet som studien tar sin ansats från. Detta kapitel inleds med en beskrivning 

av sökprocessen vilken ledde fram till valet av relevanta artiklar för denna uppsats. Den väsentliga 

tidigare forskningen är uppdelad i fem teman: Holistisk människosyn, Tvärprofessionell palliativ 

vård, Spiritualitet och spirituell vård, Patientsamtal, och Emotionell börda. Senare följer 

teorikapitlet med uppsatsens forskningsteoretiska utgångspunkt - emotionssociologi – med 

begreppen emotionellt arbete, emotionsregler, emotionellt lönearbete samt ytligt och djupt 

agerande. Det teoretiska ramverket beskrivs i relation till studiens syfte och frågeställningar. Efter 

det följer metodkapitlet som består av en beskrivning av uppsatsens intervjumetod, tematisk analys 

samt metodologiska och etiska överväganden knutna till dessa metoder. Sedan följer resultatkapitlet 

med uppsatsens resultat- och analysdel, vilken är uppdelad i fyra huvudteman samt tolv 

underteman. Tidigare forskning samt det teoretiska ramverket har använts för att analysera 

intervjumaterialet. Studiens avslutande diskussionskapitel innehåller en sammanfattning av 

resultatkapitlet, en diskussion av resultat och dess inverkan på tidigare och vidare forskning samt 

det sociala arbetets som praktik.  

2. TIDIGARE FORSKNING  

Under detta avsnitt redogörs studiens sökprocess för tidigare forskning. Sedan redovisas artiklarnas 

resultat, grupperat under de teman som identifierats. Forskningsöversikten är indelad i fem teman 

- Holistisk människosyn, Tvärprofessionell palliativ vård, Spiritualitet och spirituell vård, 

Patientsamtal, och Emotionell börda. Därefter sammanfattas tidigare forskning och en redogörelse 

för vad denna studie kan tillföra. 

Sökprocess 
För att finna relevant tidigare forskning genomfördes en sökning i början av mars 2021 efter olika 

sökord relaterade till ämnet i Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst, SwePub, Sociological 

abstracts och Social services abstracts, alla med sökfilter för peer-reviewed förvalt.  

De sökord som användes vid inhämtning av litteratur var: Spiritualitet, socialt arbete, palliativ vård, 

religion, kurator, kurativ*, samtal, existentiell*, livets slutskede, hospice, döende, kliniskt socialt 

arbete.  

Engelska sökord: spirituality, social work, palliative care, religion, counselor, counselling, talk*, 

existential, end-of-life, hospice, dying, clinical social work. 

Vid sökprocessen har det använts booleska söktermer, exempelvis AND och OR (Uppsala 

universitetsbibliotek, 2020). Med de svenska sökorden fanns endast ett fåtal resultat i 

universitetsbibliotekets söktjänst och på SwePub, dock inga som var relevanta för uppsatsen. Med 

de engelska sökorden fanns två artiklar i databaserna, varav en var användbar för vårt ämne. I de 

två sista databaserna har det ej funnits resultat på svenska, men ett flertal på engelska. Det var 

ursprungligen av intresse att hitta artiklar som innehöll alla sökord, men efter hand fick antalet 
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sökord reduceras för att smalna av materialet och precisera det eftersökta forskningsfältet. Till en 

början användes en kombination av de mest övergripande sökorden; spirituality, palliative care 

AND social work. När det hittats artiklar som innehöll dessa sökord så genomfördes en sökning i 

artiklarna efter fler av sökorden som var mer specifika. Detta var inte ett kriterium för att artikeln 

skulle användas, utan skedde enbart för att få en överblick av vilken inriktning artikeln hade. Det 

utfördes även en kedjesökning vilket innebär att referenserna i varje artikel användes för att finna 

fler intressanta artiklar (Viklund, 2015:11), vilket gav ungefär hälften av den forskning som utgör 

kapitlet om tidigare forskning.  

De artiklar som funnits vilka var av relevans för vårt ämne sammanfattas nedan i olika teman som 

identifierats. 

Holistisk människosyn 
Duncan-Daston et al. (2016) skriver att det i palliativ vård ofta finns en holistisk syn på patienten, 

där en försöker se den hela människan genom olika delar eller dimensioner som kan utgöra smärta 

eller oro hos patienten. Holistisk vård fodrar således insikten att alla dimensioner - fysisk, psykisk, 

social och spirituell - påverkar varandra. Därav är det viktigt att varje medlem i den 

multiprofessionella vården är medveten om att spirituell oro eller lidande påverkar fysisk och 

psykisk smärta (Duncan-Daston et al., 2016:157). På samma vis förklarar Sulmasy (2002:24) att ett 

holistiskt förhållningssätt till helande innebär att förbättringen av de fysiska dimensionerna bara är 

början till helandet av en hel människa. Tornøe et al. (2015:7) skriver även att spirituell förståelse 

kan innebära att en patient blir mottaglig för medicinsk vård och smärtlindring. Med hjälp av ett 

holistiskt patientcentrerat tillvägagångssätt kan alla patientens behov vårdas så att de får en bättre 

chans att leva fullt ut till sitt sista ögonblick (Duncan-Daston et al., 2016:157; Sulmasy, 2002:24). 

Detta förutsätter att flera professioner i palliativ vård samarbetar för att upptäcka behov i de olika 

dimensionerna (Connor, Egan, Kwilosz, Larson & Reese, 2002:341f; Choi & Seo, 2019:280). 

Tvärprofessionell palliativ vård 
Samarbetet mellan yrkesverksamma kallas för tvärprofessionell palliativ vård, där flera perspektiv 

på patienten kombineras i ett biopsykosocialt perspektiv (Connor et al. 2002:343). Enligt Connor 

et al. (2002) växte den biopsykosociala modellen fram som en ersättning av den biomedicinska 

modellen, vilket har resulterat i att ett nytt arbetssätt skapats där samverkan mellan vårdgivare blivit 

mer betydelsefull. Samverkan betyder följaktligen inte att vårdgivare arbetar bredvid varandra utan 

tillsammans i ett interdisciplinärt arbetssätt (ibid.:343). 

Connor et al. (2002) poängterar vidare att samverkansarbete även minskar risken för 

utmattningssyndrom hos vårdgivare. Dessutom har det visat sig vara mer kostnadseffektivt att 

erbjuda tvärprofessionellt stöd för både hälso- och sjukvården och patienten, troligtvis på grund 

av färre patientinläggningar och privatekonomiska problem som kan lösas med praktiskt stöd från 

en kurator. Den tvärprofessionella vården möjliggör dessutom att vårdgivare kan lära av varandra 

(ibid.:343f).  
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Kuratorn i det palliativa teamet 
Byock och Merriman (1998:234) identifierar fem kategorier av dimensioner av möjliga behov inom 

palliativ vård; fysisk, funktionell, interpersonell, välmående, samt övergångsdimensionen (från liv 

till död). Socialarbetaren återfinns inom de tre sistnämnda dimensionerna och kan alltså hjälpa 

patienter och anhöriga med personliga relationer och att formulera och uttrycka hur de mår (Byock 

& Merriman, 1998:234; Connor et al., 2002:346). Familjekonflikter, sorg eller andra dispyter är 

några av de viktiga frågor vilka socialarbetare måste tar itu med när de ger stöd till individer och 

familjer att återfå kontroll över den stressande situationen de befinner sig i (Watts 2013:282). 

Duncan-Daston et al. (2016:157) kommer fram till att socialarbetare oftast behöver ta itu med de 

mer andliga aspekterna av vården i och med att spirituella ledare kanske inte har möjlighet att vara 

närvarande under hela dödsprocessen. Dessutom hjälper socialarbetaren patienten att fundera över 

meningen med dennes liv och hur den resonerar kring att livet kommer fortsätta för andra efter 

patientens död (Byock & Merriman, 1998:234; Connor et al., 2002:346; Wiebe, 2014:342). Enligt 

Watts (2013:282) har det sociala arbetets roll fått en lägre profil i den palliativa vårdlitteraturen, 

detta trots påståenden om vikten av ett tvärprofessionellt arbete. Puchalski (2008:44) påstår att vårt 

utbildningssystem behöver ha mer enhetlig utbildning i tvärvetenskaplig spirituell vård. 

Socialarbetaren eller kuratorn har alltså en viktig roll inom tvärprofessionell palliativ vård och kan 

stödja patientens psykosociala, sociala och spirituella dimensioner. 

Spiritualitet och spirituell vård 
Duncan-Daston et al. (2016:158) menar att spiritualitet och religion är två begrepp som ofta 

förknippas och förväxlas, de beskriver religion som tillbedjan, heliga ritualer, övertygelser och 

metoder och spiritualitet som omfattande, subjektiv och personlig. Kaut (2002:222ff) framställer 

spiritualitet som en konstruktion som alla skapar i sökandet av personlig identitet och mening, och 

han menar att spiritualitet är kärnan av en människas varelse. Även Sulmasy (2002:25) finner att ett 

sökande efter mening finns för de flesta människorna, oavsett om en anser sig vara religiös eller 

inte. Sulmasy (2002) ser likt Kaut detta sökande som en spirituell aktivitet och pekar på att 

spiritualitet är en viktig dimension för människan. En studie av Edwards et al. (2010:8) bekräftar 

att spiritualitet och spirituell vård vid livets slut i den palliativa vården har stor betydelse, samt att 

det förekommer ett sökande efter mening och ett uppvaknande av den spirituella dimensionen vid 

livets slutskede. Enligt Duncan-Daston et al. (2016:158) och Puchalski (2008:141) får spirituella 

frågor en intensivare prioritering för människor som står inför döden. Puchalski (2008:36) beskriver 

att spiritualitet inte alltid lyfts upp i palliativ vård eftersom det är subjektivt samt för att det är svårt 

att skapa en endimensionell definition som kan tillämpas på alla människor. 

Inom den palliativa vården kan det finnas både religiösa och spirituella delar där existentiell 

reflektion innebär en väsentlig del (Wiebe, 2014:342). Selman et al. (2018:225) skriver att vissa 

patienter kopplar sin sjukdom till sin spiritualitet eller religion på ett positivt sätt; de såg att de fick 

mycket stöd från sitt religiösa samfund och sin tro. Författarna poängterade att andra patienter såg 

sin sjukdom som ett straff och började tvivla på sin tro för att sedan skuldbelägga sig själva för 

detta eller söka efter nya svar. 

Kaut (2002:229f) beskriver att dödliga sjukdomar vanligtvis förstås ur ett biomedicinskt perspektiv 

som lägger fokus på patologi, prognoser och behandlingar. Den döendes och familjens spirituella 

behov uppmärksammas sällan, trots att religion kan skapa mening och hopp (Kaut, 2002:221ff). I 
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palliativ vård kan den spirituella hälsan hos den döende ha lika stor betydelse som det biologiska 

tillståndet (Kaut, 2002:224). Kaut (2002:231) förklarar vidare att spirituell vård kan hjälpa den 

döende att acceptera och finna mening vid livets slutskede och i döden, samt underlätta patientens 

relation till det förflutna, nutiden samt det som ligger framöver. 

Selman et al. (2018:217) poängterar att de flesta vetenskapliga studier som genomförts på området 

spiritualitet i palliativ vård har utförts i en västerländsk kontext. Det saknas alltså forskning inom 

andra kulturella kontexter än den västerländska. Författarna hänvisar även till en internationell 

enkätstudie vilken visade att mer kunskap om spirituella behov hos en multikulturell befolkning är 

högt eftertraktat hos vårdgivare.  

Patientsamtal 
Patienter vänder sig vanligtvis till socialarbetaren för att få råd och stöd kring frågor om liv och 

död (Duncan-Daston et al., 2016:163). Kaut (2002:221) uppmärksammar att det i dessa samtal 

krävs att en rör sig genom patientens livsdimensioner och omsorgsfullt uppmärksammar beteende- 

och relationsmässiga verkligheter som kan stödja patientens andliga identitet och behov. Enligt 

Selman et al. (2018:226) har patienter en önskan att den spirituella vården ska bygga på god 

mänsklig kontakt, vara personcentrerad och integreras in i övrig vård. Detta synsätt kan 

kompletteras utifrån den aspekt Connor et al. (2002:341f) lyfter, att arbetet med patienten behöver 

ske utifrån dennes egna och anhörigas målsättningar. Choi och Seo (2019) fann att många anhöriga 

bär på flera psykosociala bördor som stress, oro och sorg efter att ha vårdat patienten under en 

längre tid. Anhörigas samtal med kurator behandlar också deras spirituella välmående, vilken Choi 

och Seo fann korrelerar med hur tyngda de upplever sig vara av att ha hand om patienten. Således 

kan samtal om existentiella frågor även hjälpa anhöriga. Författarna beskriver även att anhöriga 

ofta åsidosätter sina egna spirituella behov på grund av stress och en vilja att sätta patienten först. 

Detta knyter an till ett holistiskt synsätt på patientens situation och omgivning vilket kan hjälpa 

vårdgivare att synliggöra dessa problem (Choi & Seo, 2019:283ff). 

Selman et al. (2018:217) beskriver att det finns en vilja hos patienter att alla vårdgivare ska kunna 

arbeta med spirituella frågor. Enligt Wiebe (2014:349) är det kuratorns ansvar att ta upp religion i 

samtal och utifrån patientens uttryck av religiös tro skapa en trygg miljö där patienten kan känna 

stöd att utforska sin egen syn på döden och religionen. Connor et al. (2002:349) synliggör däremot 

en risk att en del av vårdteamet tar på sig de andra professionernas roller och försöker ge all vård 

på egen hand. Kaut (2002:231) beskriver att vårdgivaren ska möjliggöra en diskussion om rädslor 

och förhoppningar om existens efter detta liv. Vidare beskriver Puchalski (2008:42) att de första 

stegen till god palliativ vård att hedra mysteriet om liv och död. Författaren menar att mysteriet är 

vad som kan göra andlig vård svårare att utföra, men denna vård av döende patienter är mycket 

givande och viktig. Många patienter vill samtala med professionella som kan möta deras spirituella 

behov, dock är det viktigt att socialarbetaren respekterar och accepterar patientens och familjens 

spiritualitet utan att påtvinga sin egen tro på patienten (Kaut, 2002:231; Sulmasy, 2002:24). 

Puchalski (2008) lyfter särskilt upp att det som krävs av spirituell vård är att släppa behovet av att 

ha kontroll och en förmåga att vara bekväm med ett mysterium och det okända. Således att ta hand 

om döende tvingar kuratorn att möta frågor som inte har några svar (Puchalski, 2008:42).  
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Det verkar vara så att det utrymme som existentiella frågor får i den spirituella vården beror på 

vårdgivarens personliga intresse och motivation. Selman et al. (2018) anser också att utrymmet kan 

bero på tidsbrist. Studier visar att patienter som inte får spirituell vård generellt sett är mindre nöjda 

med vården i allmänhet, upplever sig ha sämre livskvalitet och är mindre villiga att nyttja möjligheter 

till vård (Selman et al., 2018:217, 225). Utifrån de studier som nämns ovan innefattar patientsamtal 

inom palliativ vård frågor om livet, döden, religion och spiritualitet. Det är således viktigt för en 

kurator inom palliativ vård att ha respekt för patientens spiritualitet samt tankegångar inför döden. 

Emotionell börda 
Inom palliativ vård förekommer stora emotionella svårigheter i och med att döden är en stor del 

av arbetet (Duncan-Daston et al., 2016:172). Tornøe et al. (2015) finner också att det kan vara 

emotionellt tömmande att arbeta med patienter inom palliativ vård av flera skäl. Dels eftersom det 

innebär en stor sorg vid patienters bortgång, dels kan det även vara lätt att identifiera sig med sina 

patienter, och dels för att en kan behöva ta emot ilska på grund av patientens psykiska stress och 

ilska över sin sjukdom. Slutligen kan det vara påfrestande att försöka ge spirituell tröst till någon 

som vägrar acceptera sin sjukdom och kommande död (Tornøe et al., 2015:7).  

Back, Rushton, Kaszniak, och Halifax (2015) identifierar att den emotionella bördan även kan bero 

på att det finns en oundviklig känsla av hjälplöshet hos vårdgivare i det palliativa arbetet. Denna 

hjälplöshet kan leda till passivitet och uppgivenhet inför patienters situation vilket i sin tur kan leda 

till att en blir ouppmärksam på patienten och hens uttryckta behov. Hjälplösheten kan även leda 

till att en blir lite för ambitiös i att identifiera behov hos patienten, allt för att finna sätt att hjälpa 

eller lindra (Back et al., 2015:27ff). Det kan antas att detta kan innebära att patienten känner sig 

utfrågad och besvärad, vilket Tornøe et al. (2015:10) berättar att vårdgivare oroar sig för när de ska 

fråga patienter om spirituella behov.  

Selman et al. (2018:226) beskriver att den kulturella faktorn i patientsamtalen även är närvarande i 

vårdgivares emotionella börda. Enligt Watts (2013:282) finns en särskilt tydlig arbetskrävande 

karaktär i arbetet med att stödja olika kulturella behov hos vissa döende. Watts (2013:292) 

poängterar att de största etiska och professionella utmaningarna är användningen av få tillgängliga 

resurser, särskilt i form av tid och organisatoriskt ekonomiska begränsningar. 

Sammanfattning av forskningsfältet 
Forskningen inom palliativ vård har inriktat sig mycket på tvärprofessionell samverkan och ett 

holistiskt perspektiv på människan, vilket den palliativa vården bygger på. I forskning där 

författarna nämner dimensioner av palliativ vård så definieras dimensionerna olika. De vanligaste 

dimensionerna av behov och vård är fysisk, psykisk, social, praktisk och spirituell. Spirituell vård 

anses i tidigare forskning vara en mycket viktig del av palliativ vård, men är något som ofta glöms 

eller prioriteras bort av vårdgivare. I synnerhet är det intressant utifrån uppsatsens frågeställningar 

att undersöka hur kuratorn ser på den existentiella dimensionen av palliativ vård. Den oansenliga 

mängd forskning som berör den specifika kuratorsrollen visar på att kuratorn har en betydelsefull 

psykosocial roll i samtal med patienten samt anhöriga.  

Forskningsresultaten visar på att patienter ofta önskar att samtal om existentiella frågor ska bygga 

på respekt för patientens samt anhörigas spiritualitet, ett stöd att uppmärksamma spirituella behov 
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och en öppenhet för diskussion om förhoppningar och rädslor om existens efter döden. Olika 

författare påstår att det oftast finns behov av spirituella samtal och att en ska förutsätta att det 

uppkommer. Patienter som intervjuats i forskningen uppger att de villigt samtalar om existentiella 

frågor med vårdgivare. I forskningen finns på motsvarande sida en stor osäkerhet hos vårdgivare 

över att ha sådana samtal, främst identifieras bristande kompetens som orsak. I flera artiklar föreslås 

förbättringsmöjligheter till socialt arbete i palliativ vård, såsom kunskap inom religiösa och 

spirituella tillhörigheter kopplat till kultur och i det upplevda stöd som vårdgivare har att tillgå när 

de ska ge spirituell vård.  

Visserligen finns det evidensbaserade samtalsmetoder att utgå från för en kurator, men de 

spirituella samtalen verkar i tidigare forskning baseras mycket på intuition, känsla och ett öppet 

bemötande (Tornøe et al., 2015:10; Back et al., 2015:27; Kaut, 2002:231; Sulmasy, 2002:31). Av den 

orsaken är det särskilt intressant att undersöka hur en kurator arbetar med existentiella och 

spirituella samtal med känslor som verktyg. 

Vad tillför vår studie? 
Utifrån litteratursökningen framkom att det finns ytterst lite forskning från hälso- och 

sjukvårdskuratorns perspektiv eller från någon med liknande utbildning. Detta finner vi 

anmärkningsvärt och ser denna kunskapslucka som ett första avstamp i studien. I synnerhet är 

kuratorns egna perspektiv på hur hen hanterar existentiella samtal med patienter intressant.  

I tidigare forskning har även en annan aspekt av spirituella patientsamtal lyfts fram som bristfällig, 

vilket är kompetensen om kulturella skillnader i spiritualitet. Det är även intressant med kunskap 

om existentiella frågor i allmänhet, eftersom detta inte är något som behandlas på 

socionomutbildningar. Av den orsaken går det att fundera kring hur kuratorn har försökt 

kompensera denna eventuella kunskapslucka med exempelvis vidareutbildning, kollegialt stöd, eller 

andra strategier.  

Den sista aspekten är den emotionella bördan som forskningen identifierar för alla yrkesgrupper 

inom palliativ vård. I besvarandet av uppsatsens andra frågeställning är det av intresse att undersöka 

hur hälso- och sjukvårdskuratorer hanterar sin emotionella börda, ifall de upplever någon. 

3. TEORETISKT RAMVERK 

Under detta kapitel kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras, emotionssociologin med 

begrepp från Hochschilds bok The managed heart (2012) som är en nyutgåva av 1986 års 

originalutgivning. Det teoretiska perspektivet från Hochschild (2012) knyts till kurativt arbete med 

hjälp av begreppen emotionellt arbete, emotionsregler, emotionellt lönearbete samt ytligt och djupt 

agerande. 

Emotionssociologi och kurativt arbete 
Emotioner eller känslor är livets väsen och är grunden för alla sociala interaktioner (Dahlgren & 

Starrin, 2004:15). Emotionssociologi är ett relativt nytt forskningsfält som undersöker känslor som 

syns utanpå i en interaktion och signalerar det känsloliv som finns inuti människan (Flower, 2015).  
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Emotionssociologi kan appliceras på många olika situationer och fenomen (Flower, 2015; 

Hochschild, 2012:11). En viktig del av emotionssociologi är att undersöka den förmåga som ofta 

kallas tyst kunskap; en omedveten förmåga att hantera och bemöta olika patienter som kommer av 

erfarenhet (Flower, 2015; Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010:111). I mötet mellan kuratorn 

och patienten så behöver kuratorn anpassa sitt bemötande till den individ som hen träffar, vilket 

gör att hen behöver förlita sig på praktisk kunskap och erfarenhet. En kurator kan rimligtvis inte 

utgå från en evidensbaserad behandlingsmanual i sitt bemötande (Jacobsson et al., 2010:111). 

Därför är det angeläget att kunna undersöka det som uttrycks i dessa samtal för att kunna dra 

slutsatser och hitta strategier byggda på kuratorernas erfarenhet. Med emotionssociologin går det 

således att undersöka vad det är som händer långsiktigt när den känsla en kurator visar upp inte är 

överens med det kuratorn egentligen känner (Dahlgren & Starrin, 2004:23).  

Emotionellt arbete 
Hochschild (2012) definierar en emotion som en känsla som precis våra sinnen för hörsel eller syn 

ger en signal om hur människan reagerar på omvärlden. Emotionellt arbete innebär att en tar ansvar 

för andras fysiska och psykiska välbefinnande, alltså att en sätter sig in i människors situation och 

lever sig in i deras behov och erfarenheter. Hochschild (2012) menar att känslorna inte enbart 

förvaras inom oss utan är påverkansbara för medveten känslo- eller emotionshantering. Genom att 

hantera eller reglera känslor så bidrar människor även till att skapa dem (ibid.:8f). Denna process 

kallar Hochschild (2012:8, 17f) för emotionellt arbete vilket omfattar all emotionsreglering som en 

individ utför i samspel med andra, för att exempelvis undvika att såra någon eller för att få någon 

att må bättre. Emotionsregleringen kan dock även medföra att människan och emotionerna i högre 

grad blir mer mekaniserade, tillgjorda och därav mindre autentiska (Dahlgren & Starrin, 2004:27). 

För att kunna veta när en behöver reglera sina emotioner så krävs det att en läser av den andra 

parten i en interaktion, och förstår vilka emotionsregler som gäller (Hochschild, 2012:56f).  

Emotionsregler  
Hochschild (2012) förklarar att människor socialiseras att lära sig om lämpliga emotioner att 

uttrycka i en viss situation. Emotionsregler förekommer alltid i emotionellt arbete och beskrivs 

som oskrivna regler i hur en bör agera känslomässigt. För att få reda på en emotionsregel kan en 

fråga sig själv; “hur känner jag?” och “hur borde jag känna?” (Hochschild 2012:56f). 

Emotionsregler är tydliga i situationer där externa reaktioner uttrycker att en borde känna på ett 

visst sätt. Dessa regler vägleder det emotionella arbetet hos individen och möjliggör att människor 

kan visa respekt gentemot andra i samtal genom att hantera sina emotionella uttryck (ibid.:17f).  

Emotionellt lönearbete 
Det finns även emotionellt arbete som pågår i samspel inom yrkeslivet (Hochschild, 2012:9). 

Emotionellt lönearbete är arbete med människor där känslor anpassas utifrån det som förväntas i 

ett yrkessammanhang (ibid.:8f). Hochschild menar att emotionellt lönearbete alltid finns i 

relationsorienterade yrken, med andra ord i ansikte-mot-ansikte-relationer. Inom 

relationsorienterade yrken uppvisar en ett visst emotionsuttryck i syfte att en ska uppfattas på ett 

visst sätt (Hochschild, 2012:147). Hochschild (2012:9) ger främst exempel från serviceyrken som 

kassör, flygvärdinna och säljare, men nämner även socialarbetaren som någon som utför 

emotionellt lönearbete. Dessa emotionsuttryck kan vara exempelvis ett leende för att uttrycka 

glädje, en rynkad panna för medlidande, upphöjda ögonbryn för förvåning, och när de används i 
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yrket så kan de ofta upplevas vara frånkopplade från den yrkesverksamma (Hochschild, 2012:7f). 

Hochschild (2012) förklarar att emotionellt lönearbete kan leda till att en vårdgivare förlorar 

kontakt med sina emotioner eller slutar lyssna på dem. Detta i och med att emotionsuttrycken en 

använder i samtal inte längre signalerar något om kuratorns personliga upplevelse. Emotionellt 

lönearbete kan alltså bli mycket kostsamt för vårdgivaren. Även påtryckningar om effektivitet från 

arbetsgivaren kan innebära att en vårdgivare ej uttrycker genuina emotioner. Detta sker möjligen 

för att vårdgivaren inte ser sig ha tid att känna empati, för att det blir för smärtsamt under korta 

kontakter med många patienter. Konsekvensen av kraven uppifrån kan innebära att vårdgivaren 

straffar sig själv genom att skuldbelägga sig själv och känna sig falsk (Hochschild 2012:20f). På så 

vis finns det en motsatt risk med att den yrkesverksamma försöker att känna med patienten på ett 

genuint sätt; att personen förlorar kontakt med sina emotioner som visat ovan.  

Ytligt agerande och djupt agerande 
Hochschild (2012:132f) anser att en yrkesverksam som utför emotionellt lönearbete måste stå inför 

frågan: hur kan jag identifiera mig med, samt känna medkänsla för mina patienter utan att bli 

känslomässigt uppslukad? Hochschild beskriver vidare att för att kunna överleva på sitt arbete är 

det viktigt att mentalt kunna frigöra sig från sina egna emotioner. Det finns två olika typer av 

agerande; ytligt agerande och djupt agerande (surface acting och deep acting). I det förstnämnda är 

känslorna ytliga och på låtsas och i den sistnämnda kommer känslan från en verklig 

känsloupplevelse och är ens egna (ibid.:335ff). Ytligt agerande kan på detta vis vara en strategi för 

kuratorn att klara av påfrestande känslomässiga samtal med patienter som står inför döden 

eftersom känslorna inte sker på ett djupare plan (ibid.:132ff). Djupt agerande beskrivs komma med 

erfarenhet och innebär att en har ett annat förhållningssätt till sitt arbete. De känslor som uppvisas 

är genuina, men den yrkesverksamma påverkas inte lika enkelt av sitt arbete och kan kontrollera 

sina emotioner (ibid.:335ff). 

Kuratorn kan undgå att bli känslomässigt uppslukad genom att distansera sig från arbetet för att 

orka. Det ytliga känslomässiga agerandet används för det mesta av unga och nyexaminerade, vilka 

ser det icke-arbetande jaget som det riktiga jaget. Ett annat alternativ som används inom 

djupagerandet, ofta av äldre och mer erfarna inom emotionellt lönearbete, är att ge betydelse till 

både det icke-arbetande jaget och det arbetande i sin egen person (Hochschild 2012:132ff). Därav 

är det möjligt att klara av den emotionella bördan som kuratorn inom palliativ vård genom att ha 

en balans mellan jaget på arbetsplatsen samt jaget i privatlivet. Med hjälp av emotionssociologin 

kan det framhävas hur en kurator arbetar med emotioner i samtal om existentiella frågor. 

4. METOD  

I det här kapitlet behandlas uppsatsens metodologiska ansats. Nedan kommer studiens holistiska 

vetenskapsfilosofiska ansats att beskrivas tillsammans med uppsatsens intervjumetod, tematiska 

analys, urvalsprocess och avgränsningar. Sedan följer ett avsnitt om etiska aspekter och 

metodöverväganden med studien. 
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Vetenskapsfilosofisk ansats 
Den vetenskapsfilosofiska ansats som valts att utgå ifrån är ett holistiskt perspektiv vilken betraktar 

helheten av en människa; det andliga, psykiska, fysiska och psykosociala. Detta innebär att 

människan i denna studie har analyserats som bestående av mer än en fysisk kropp, den har även 

en spirituell del (Duncan-Daston et al., 2016:158.). Detta holistiska perspektiv återkom i flera 

artiklar i tidigare forskning och ansågs vara viktigt för den här uppsatsen då god palliativ vård 

behöver innefatta flera dimensioner och behandla fysiskt lidande likväl som existentiellt eller 

spirituellt lidande. 

Metodval  
Uppsatsen är byggd på en kvalitativ metodansats där tonvikten ligger på ord i jämförelse med en 

kvantitativ forskning som inriktar sig på siffror (Bryman, 2018:454; Backman, 2016:36). I kvalitativa 

studier ligger tyngden i tolkningen eller förståelsen av den sociala verkligheten utifrån hur 

deltagarna i en specifik miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 2018:455). Den förstående ansatsen 

var väsentlig för studien eftersom kuratorernas upplevelser av samtal om existentiella frågor, 

emotionell börda och hur de skaffar sig kunskap var de frågeställningar som skulle besvaras. 

Intervjuer var därför en lämplig metod då en fördjupad förståelse av intervjupersonernas egna 

synsätt och uppfattningar fordrades av syftet. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer kan även 

vara effektiva eftersom de tillåter samtalet att röra sig i olika riktningar samt att intervjupersonen 

får möjligheten att ta upp det hen själv tycker är viktigt och relevant (ibid.:561). Detta ansågs vara 

betydelsefullt utifrån våra frågeställningar, som vi önskade få nyanserade och fylliga svar till. 

Metoden kvalitativ intervju har även valts för att den möjliggjorde en djupare förståelse för det 

fenomen som uppsatsen inriktas på, särskilt eftersom intervjupersonen kunde be oss förtydliga 

frågor de inte förstod, samt att vi som intervjuare kunde ställa följdfrågor vid behov (Bryman, 

2018:563; Leary, 2008:99). I denna studie användes semistrukturerade intervjuer som utgick ifrån 

en intervjuguide (se bilaga 1, Intervjuguide). Sammantaget fanns en ambition att detta val av metod 

skulle ge ett brett, djupt samt informationsrikt resultat. 

Urval och avgränsningar 
Studiens urvalsmetod var målinriktad eftersom valet av deltagare skedde för att besvara syftet och 

frågeställningar som gällde en specifik yrkesgrupp. Fördelen med denna urvalsmetod är att det är 

möjligt att få mer lämpliga data för att besvara studiens frågeställningar (Bryman, 2018:498). Det 

målinriktade urvalet skedde på två sätt, dels ett snöbollsurval i kontakt med olika sjukhus, dels ett 

jasägar-urval i två internetforum för hälso- och sjukvårdskuratorer (Kjellberg & Sörqvist, 

2015:212). Ett snöbollsurval innebär att en finner deltagare genom tips från deltagare en redan har, 

vilket utgör en majoritet av våra deltagare (Kjellberg & Sörqvist, 2015:212; Bryman, 2018:504). Ett 

jasägar-urval innebär att en skickar ut en förfrågan till en större grupp och antar alla deltagare som 

svarar ja. De nämnda urval är naturligtvis bekvämlighetsurval (Kjellberg & Sörqvist, 2015:212) och 

har en tydlig inriktning då vi som författare valde vilka sjukhus som kontaktades samt i vilka forum 

som förfrågningar skulle publiceras. Vi hade inga särskilda urvalskriterier förutom att 

respondenterna skulle ha arbetat som, eller arbetar i dagsläget som hälso- och sjukvårdskurator 

inom palliativ vård. Detta eftersom denna yrkesgrupp är den enda som en socionom kan arbeta 

inom, som relaterar till den här studien.  
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Inledningsvis kontaktades först olika palliativa avdelningar på sjukhus i åtta kringliggande 

kommuner, detta eftersom vi ville erbjuda en möjlighet att ha intervjun fysiskt om 

intervjupersonerna kände sig bekväma med det trots den rådande pandemisituationen. Följande 

fick vi från denna process kontaktuppgifter till de yrkesverksamma kuratorerna på avdelningen, 

eller pensionerade kuratorer som arbetat där tidigare. Dessa kontaktades via email (se bilaga 2, 

Mailutskick). Rekrytering skedde även via två forum i grupper på sociala medier, ett för 

yrkesverksamma socionomer (där inlägget specificerade att studien är riktad till hälso- och 

sjukvårdskuratorer) och ett för yrkesverksamma hälso- och sjukvårdskuratorer (se bilaga 3, 

Rekryteringsinlägg). I båda rekryteringstexter medföljde våra kontaktuppgifter samt en förfrågan 

om att höra av sig för att boka en intervju vid intresse.  

Genomförande 
Sammantaget rekryterades sex kuratorer inom palliativ vård för djupintervjuerna vilka genomfördes 

digitalt och spelades in över videosamtalstjänsten Zoom. Vår uppfattning var att det är lättare att 

vara transparent med sina tolkningar av transkriberingen om en även har tillgång till den visuella 

och auditiva kontexten i vilken empirin skapades. Bryman (2018:506) menar att ju bredare storleken 

av studien är samt ju fler skillnader en vill hitta mellan grupper, desto fler intervjuer kan behövas. 

Enligt Bryman (2018) kan det vara svårt att veta i förväg hur många intervjuer som kan ge en 

tillräcklig teoretisk mättnad (s. 507), vår ambition var att börja med sex intervjuer för att senare se 

om det behövdes fler. Vi märkte sedan att de sista intervjuer i stort stämde överens med materialet 

från tidigare intervjuer och ansåg att studien uppnått teoretisk mättnad vid sex informanter. 

Intervjuerna som genomfördes transkriberades och avidentifierades. Namn har plockats bort eller 

ersatts med den roll eller funktion den omnämnda personen fyller i kontexten. Till exempel blir 

namn på kollega i stället kollega, eller intervjupersonens namn blir intervjuperson 1. 

Tematisk analys 
Studien använde analysmetoden tematisk analys, i och med att den är det vanligaste 

tillvägagångssättet när en analyserar exempelvis intervjuer. Tematisk analys innebär ett sökande 

efter underliggande teman utifrån det material som analyseras (Bryman, 2018:677). Denna 

analysmetod kan beskriva hur vissa teman omnämns samt hur de är förknippade till forskningens 

fokus (ibid.:703). Totalt bildades fyra teman samt tolv underteman (se resultatkapitel) vilka 

formulerades från uppsatsens frågeställningar samt intervjumaterialet.  

Bryman (2018:707ff) beskriver olika steg i hur en kan identifiera olika teman från det empiriska 

materialet. Följande beskrivs hur den tematiska analysen har skett utifrån Brymans steg: 

1. Först lästes materialet igenom för att få en helhetsbild. 

2. Vidare plockades meningsbärande enheter ut som ansågs vara relevanta för studiens 

frågeställningar.  

3. Sedan grupperades meningsbärande enheter i tre olika färger beroende på vilken 

frågeställning de rörde. För att besvara frågeställningarna utförligt behövdes en ny 

färgkod läggas till för Hanteringssätt för att orka, vilket tangerade både frågeställningen 
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om emotionell börda och kunskap och kompetens. Resultatet blev totalt fyra teman 

och tolv underteman.  

4. Dessa teman presenterades och kopplingar mellan teman, teori och frågeställningar 

analyserades.  

Tematiseringen skedde enligt det fiktiva exemplet i tabellen nedan (inspirerat av Braun & Clarke, 

2006).  

Meningsbärande enhet Kod (mer precist) Tema (mer allmänt) 

IPx: "Det finns ju många 

som inte vet hur man ska ta i 

existentiella samtal, och jag 

vet ärligt talat inte om jag 

skulle säga att min utbildning 

förberedde mig så värst... 

Alls faktiskt *skrattar*. Men 

man blir mer van med åren.” 

Kopplat till 

frågeställning om 

kunskap. Upplevd brist 

på kunskap, utbildning, 

erfarenhet. 

Emotionssociologisk 

kod: IP skrattar. 

Kunskap och kompetens. 

Undertema: Hur en kurator skaffar 

sig kunskap. 

(Inget specifikt tema för den 

emotionssociologiska koden, 

eftersom vår teori kommer prägla 

analysen av samtliga teman).  

 

Således har materialet analyserats och kodats med betydelsefulla resonemang, uttryck eller andra 

meningsbärande enheter (Psykologiguiden, 2021; Braun & Clarke, 2006) för att ge våra 

observationer innebörd och skapa en holistisk beskrivning av det fenomen som undersöks 

(Backman, 2016:63). Med hjälp av ett holistiskt perspektiv fick analysen en bredd i kodningen där 

alla delar av en människa, både det verbala och icke-verbala uppmärksammades.  

Tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet 
När det kommer till tillförlitlighet i mätning så är detta naturligtvis en svårighet i intervjustudier 

eftersom empirin troligtvis beror på vilka individer en intervjuar. Däremot har frågebatteriet följts 

vid intervjuerna med försök att förhålla frågorna så neutrala som möjligt. Tillförlitlighetskravet, att 

samma resultat ska uppkomma vid upprepande undersökningar (Djurfeldt et al., 2018:104), är 

därmed svårt att förhålla sig till. Ett annat perspektiv på tillförlitlighet lyfts upp av Ruth (1991) som 

beskriver vikten av att forskaren ska vara medveten om skillnaderna mellan intervjupersonens och 

forskarens egen upplevelsevärld. Vilket kan förstås som att forskaren själv är mätinstrumentet i 

kvalitativ forskning och forskarens villkor kommer att påverka tillförlitlighetsfrågan (ibid.:284). 

Våra tolkningar var således avgörande för hur materialet presenteras (Bryman, 2018:470), därför är 

det viktigt att fundera över sin förförståelse inom ämnet och ställa sig kritisk till den (Ruth 

1991:284). Dessutom har det varit viktigt att vi har beaktat och varit öppna för olika perspektiv på 

spiritualitet utan att låta våra egna värderingar eller trosuppfattningar påverka vårt sätt att tolka vårt 

resultat samt vår analys. Med ett holistiskt perspektiv har vi även varit medvetna om vår egen 

spiritualitet, samt hur vi själva känner, tycker och förhåller oss till det som sagts i intervjuerna. 

Emellertid har vår ambition av att vara transparanta med hur intervjuerna, kodningen och 

tolkningen har gått till, möjliggjort att studien kommit närmare ett uppnått tillförlitlighetskrav.  
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Med trovärdighet menas om en mäter eller observerar det en säger sig mäta (Bryman, 2018:465). 

Tillförlitlighet eller trovärdighet i vår undersökning kan förstås som hur fullständigt 

forskningsprocessen har redogjorts för (ibid.:468). Därav har mycket tid lagts på att förklara hur 

varje moment av vår studie har skett, från val av syfte till analys av vårt resultat och har försökt 

hålla texten transparent. Gällande trovärdighetskravet så har transkriberingsarbetet strävat efter att 

skapa en rättvis bild av respondenternas åsikter och uppfattningar (ibid.:470) utan några ändringar. 

Mätmetoden fångade det centrala i studies syfte; hälso-och sjukvårdskuratorers upplevelse, och 

därmed kan mätningen anses vara trovärdig och tillförlitlig (Leary, 2008:68).  

Angående överförbarheten så hör det till intervjumetodens natur att djupdyka inom ett litet område 

med få intervjupersoner som inte kan producera lika överförbara resultat eftersom det handlar om 

ett djup och inte en bredd (Bryman, 2018:467f, 484). Enligt Bryman (2018:484f) är 

intervjupersonerna vid en kvalitativ studie inte representativa för en hel population (Bryman, 

2018:484f). Detta faktum kan rimligtvis ha påverkat våra intervjudeltagare som kan ha känt press 

att behöva tala för hela kuratorskåren, vilket kan ha lett till att de gjorde antaganden om gruppen i 

stort eller inte kunde svara lika specifikt och konkret på våra frågor. Bryman (2018) beskriver att 

den kvalitativa forskningens resultatet kan överföras till teori och därav inte till populationen. 

Således fanns en betydelse av att belysa våra teoretiska slutsatser utifrån den kvalitativa empirin 

(ibid.:285). 

Etiska överväganden 
I och med att existentiella frågor kan ha en känslig och personlig karaktär har studien utgått från 

olika forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Med informationskravet menas att undersökningsdeltagarna, i detta fall 

kuratorerna, ska informeras om uppgiftens syfte samt villkor för deras deltagande. De ska meddelas 

att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta medverkandet i vilket tidpunkt som helst 

och utan att behöva uppge varför (Vetenskapsrådet, 1990:6f). Detta skedde i vårt mejlutskick och 

även vid intervjuns början och slut. Deltagarna fick våra kontaktuppgifter igen efter intervjuns 

avslut, så att de kunde kontakta oss ifall de ville avsluta sitt medverkande i efterhand. 

Samtyckeskravet innefattar ett samtycke från kuratorerna och de har själv rätt att bestämma över 

deras medverkan (ibid.:9), detta samtycke samlades in innan intervjun startade och började spelas 

in. Med konfidentialitetskravet anses att kuratorernas uppgifter ska ges största möjliga 

konfidentialitet samt att personuppgifterna ska bevaras på ett sådant vis att obehöriga ej kan ta del 

av dem (ibid.:12). Detta säkerställs genom att alla intervjupersoner har avidentifierats i 

transkriberingarna. Nyttjandekravet innefattar att de samlade uppgifterna endast får nyttjas för 

forskningsändamål (ibid.:14). Deltagarna har fått information i det ursprungliga mejlutskicket samt 

vid intervju att det enbart är uppsatsförfattarna och vid behov vår handledare som kommer ta del 

av videomaterialet i syfte att analysera det till detta examensarbete, samt att det kommer att 

förstöras efter uppsatsens godkännande. Även rekryteringsinläggen i internetforumen togs bort för 

att eventuella deltagare inte ska kunna kopplas till studien med hjälp av dessa (Kjellberg & Sörqvist, 

2015:291).  

I vår studie ville vi sträva efter att ha en precision i frågeställningar och intervjufrågor, förmedla en 

öppenhet och nyfikenhet under intervjuerna, samt skriva och kommunicera transparant om 
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tillvägagångssätt och tolkningar för att studien skulle bli sammanvävd med en god forskningsetik 

(Vetenskapsrådet, 2007:16). 

I och med valet av uppsatsämne och ur vår holistiska ansats, så var vi medvetna om att spiritualitet 

och existentialism kan vara väldigt personliga ämnen. Kuratorerna kan ha personliga uppfattningar 

men ändå behöva förhålla sig neutralt till spiritualitet i det professionella samtalet. För att inte 

kuratorernas egen spiritualitet ska påverka intervjun till den grad att det tar över det studien 

undersökte, så fanns en ambition att styra samtalet till patienters existentiella frågor i de fall 

kuratorns personliga funderingar om detta kom upp. 

Metodöverväganden  
Det finns vissa risker med metoden semistrukturerad kvalitativ intervju, exempelvis att 

intervjupersonerna inte känner förtroende för intervjuarna, eller att det inte uppstår personkemi så 

att intervjutillfällena blir forcerade (Leary, 2008:98). En annan begränsning kan vara att det kan 

upplevas känsligare för intervjupersonerna att samtala om deras upplevda brister i deras arbete 

ansikte-mot-ansikte, än vid exempelvis en enkätstudie (Bryman, 2018:286). Dessutom filmades 

intervjuerna i studien, vilket kunde medfört att kuratorerna inte kände sig bekväma framför 

kameran och därmed lämnat mindre genuina svar. I intervjustudier finns det en generell risk att 

intervjupersonen vill verka som en bra person och besvarar frågorna för att upprätthålla en god 

stämning och en god självbild, snarare än att svara naturligt och sanningsenligt. För att motverka 

detta formulerades intervjufrågorna så neutralt som möjligt och deltagarna påmindes om 

anonymiteten i studien (Leary, 2008:99f). Det finns även en risk i att vi som intervjuare reagerar 

med spontana ansiktsuttryck utifrån det som intervjupersonen säger och därmed påverkar hur 

denne agerar och svarar. Med detta i åtanke har vi försökt bibehålla en neutralitet och saklighet i 

kroppsspråk och ton när vi intervjuat. Vi försökte ställa frågor enligt intervjuguidens formuleringar 

och inleda intervjun med de frågor som är lättast att besvara och avslutat med mer känsliga frågor 

allteftersom intervjupersonen blivit mer avslappnad (ibid.:98).  

Tematisk analys är en metod som kan kritiseras för att den osynliggör kodarens aktiva påverkan på 

vilka teman som analyseras, i och med att en ofta redogör för kodningen genom att skriva att teman 

dyker upp i materialet (Braun & Clarke, 2006:80). Det kan även anses finnas en risk i att denna 

flexibla analysmetod bidrar till att de teman som identifieras är för övergripande, och därmed svåra 

att analysera samt dra slutsatser kring. För att bemöta dessa begränsningar så har försök gjorts att 

förankra temat i sin kontext genom att koppla dessa till specifika resonemang från materialet. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer resultatet av det empiriska materialet samt studiens teoretiska analys av 

resultatet och kopplingar till tidigare forskning att redovisas. Resultat presenteras under olika teman 

och underteman som kan ses i tabellen nedan. 
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Presentation av teman och intervjupersoner 
Huvudtema Existentiella frågor i 

patientsamtal 

Emotionella 

bördan 

Hanteringssätt 

för att orka 

Kunskap och 

kompetens 

Undertema 

1  

Att följa patienten  När samtalen 

kommer nära 

Att inte bara 

jobba palliativt 

Kulturell 

kunskap 

 

Undertema 

2 

Hur en tar upp 

existentiella frågor 

 

Att läsa 

patienten 

Gränsdragning 

mellan arbete 

och privatliv 

Hur en kurator 

skaffar sig 

kunskap 

 

Undertema 

3 

Betydelsen av 

existentiella frågor 

 

 Kollegialt stöd Tyst kunskap 

Undertema 

4 

Meningsskapande i 

existentiella frågor 

 

   

 

Det har skett en anonymiseraring av informanterna och deras namn har ersatts med intervjuperson 

(IP) 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Samtliga kuratorer hade en socionomutbildning förutom IP4 som hade en 

beteendevetarutbildning och IP5 som gick sociala omsorgslinjen (2-årig utbildning). Kuratorerna 

hade varierande arbetslivserfarenhet inom palliativ vård, och de flesta har arbetat deltid under 

denna tid. I snitt har kuratorerna arbetat 7,2 år vardera, men spannet varierar från 1-13 år inom 

palliativ vård. 

Existentiella frågor i patientsamtal 
Inom palliativ vård kan många olika tankar och funderingar kring livet och döden uppstå (Wiebe, 

2014:342). Patienterna inom palliativ vård har en dödlig sjukdom vilket ställer patienten och de 

anhöriga i en svår situation där den kommande döden är ett faktum. Enligt Wiebe (2014:342) är 

det vanligt att ett flertal existentiella frågor dyker upp när människor ställs inför en dödlig diagnos. 

Duncan-Daston et al. (2016:163) beskrev att patienter kunde vända sig till socialarbetare för att få 

råd samt stöd kring existentiella frågor. En del intervjupersoner beskrev det som att det är en kris 

i livet eftersom en får en helt annorlunda identitet.  

De närstående likaväl som patienterna lever någonstans i limbo. Går och väntar på att det värsta ska 

hända och det är jättesvårt att förhålla sig till det. - IP1 

Det är en person som kommer att dö, nu hittar jag på ett namn, “du är Kajsa du är inte lungcancer-

Kajsa”. […] Bemöta dem för den de är så att säga. - IP2  

Jag träffar aldrig de patienter som hanterar döden bra för de behöver inte mig.  - IP2 
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Att följa patienten  
Samtliga intervjupersoner berättade att de alltid följer patienten i samtal om existentiella frågor och 

ansåg att det är det som ska stå i centrum i samtal av detta slag. I mötet med en patient utifrån 

emotionssociologi samt emotionellt lönearbete behöver kuratorn anpassa sitt bemötande till den 

individ som hen träffar (Jacobsson et al., 2010:111). En del patienter hade mer praktiska behov 

som ekonomi, boende et cetera, andra patienter var mer öppna för att samtala om existentiella ting.  

Jag brukar alltid stämma av liksom, i vilket läge de är och om de själva har något behov just då.  […] jag 

tar reda på deras sociala liv och relationer, hur de bor, hur deras nätverk ser ut, vad de har jobbat med. 

Ja, deras levnadshistoria lite, blir det. Och oftast börjar de berätta om livet. - IP5 

IP5s resonemang ovan stämmer överens med hur samtliga kuratorerna arbetade, främst med 

frivillighet, där de inledningsvis förhåller sig försiktigt med hjälp av exempelvis kartläggning för att 

senare när det var läge gå in på mer existentiella samtal. Även Puchalski (2008:42) poängterade 

betydelsen av att kuratorn ska släppa kontrollen i samtal av detta slag. Dessutom poängterade alla 

intervjupersoner vikten av att ge respekt i bemötandet och att det inte är kuratorernas behov som 

stod i centrum. Samtliga intervjupersoner ansåg att de inte kunde tvinga patienten att samtala om 

existentiella frågor utan det var något de själva fick välja om de ville samtala om. Följaktligen var 

det särskilt viktigt att ge patienten utrymme i samtalet och att inte kuratorn samtalar för mycket 

eller överinformerar om något patienten redan vet.  

Man bygger upp ett förtroende men där man måste vara väldigt varlig med att förstå vad den andra 

personen vill och inte vill samtala om. - IP3 

Man möter alltid alla patienter oavsett frågeställning med respekt och att det inte är mina behov som 

ska tillfredsställas här utan att jag finns där för någon annans skull. […] Men vi pressar aldrig någon att 

prata om sådana här saker för det kan vara oerhört ångestladdat och då har det ingen positiv effekt. - 

IP4 

Jag måste kunna bemöta där personen befinner sig. Att också, ge stöd i det de behöver, inte ge stöd i 

det de redan vet utan någonting annat. […] Att få den att berätta och jag lyssnar - IP6  

IP6 berättade om vikten av att som kurator inte pracka på någon sin egen uppfattning, vilket flera 

intervjupersoner lyfte. Från tidigare forskning kan en se att detta är något som patienter uppskattar 

(Kaut, 2002:231; Sulmasy, 2002:24; Puchalski, 2008:42). Dessutom finner Selman et al. (2018:226) 

att patienter önskar att spirituella samtal ska bygga på god mänsklig kontakt samt vara 

personcentrerad. Ur en emotionssociologisk synvinkel så kan en förstå denna ambition som en 

ojämn känsloregel (Hochschild, 2012:56) där kuratorn och patienten har olika möjlighet att delge 

sina egna värderingar och emotioner i spirituella frågor. Dessa känsloregler är vad som vägleder allt 

emotionellt arbete, avlönat eller ej. Det vill säga att till exempel hantera, inhibera eller omvärdera 

känslor på grund av vad människor avläser passar sig i situationen (ibid.:38f). I materialet kan flera 

känsloregler utläsas, dels i kuratorns förhållande till patienten, dels i vad kuratorerna uttrycker är 

syftet med kurativa samtal i en större bemärkelse. Detta kan även förstås spegla förväntningar från, 

och på, yrkeskåren i stort, och vad det innebär att vara en bra kurator.  

Hur en tar upp existentiella frågor  
Man har möjlighet att prata med mig om döden, eller rädslor, eller vad som kan finnas bakom döden. 

Eller det som inte alls finns bakom döden, eller obehaget att inte finnas. Sånt kan jag lyfta fram eftersom 
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jag vet att det är tunga ämnen att prata om så kan jag normalisera det genom att säga att det här är det 

jag är bekväm med att prata om. - IP4 

En del kuratorer tog inte upp existentiella frågor om inte patienten själv gjorde det, och en del hade 

exempel på frågor som de använde för att komma in på området spirituella eller existentiella 

funderingar. Enligt Wiebe (2014:349) och Kaut (2002:231) är det kuratorns uppgift att ta upp 

religion eller spiritualitet i samtal och sedan skapa en trygg miljö för patienten. Religion i 

patientsamtal var något som omnämndes i flera artiklar (Duncan-Daston et al., 2016:158; Kaut, 

2002:221ff; Wiebe 2014:342). Vid intervjuerna förekom inte just religion eftersom alla kuratorerna 

redan hade en uppfattning om att existentiella frågor var något utöver religion. Flera 

intervjupersoner upplevde dock vissa svårigheter med att ta upp existentiella frågor i patientsamtal.  

Sen är det ju väldigt så att en del människor vill inte prata om det, de har ju liksom skaffat sig sin bild 

och sin uppfattning och är trygga med den. Och då finns det inte så mycket att reflektera eller diskutera 

eller prata om, så att säga. […] Jag kan ändå också tycka att där, om det här, vad som händer sen, att. 

Det är inte så många som riktigt sådär funderar utan de har redan nästan skaffat sig sin uppfattning om 

det. - IP5 

Men att man får gå på sin känsla av att den där frågan måste jag ändå ställa. För ställer jag den inte nu 

så kanske det är för sent nästa gång. - IP3  

En del kanske hade dåliga erfarenheter “jag vill inte ligga i någon soffa och snyfta i någon 

pappersnäsduk” och “jag har inte behov av det.”. Men om man säger såhär “Ja men jag har hört att du 

har berättat för fysioterapeuterna att det har varit problem med sjukskrivningen”, att man kunde börja 

så, då kanske det var lättare att ta emot det stödet om det var praktisk hjälp från början. - IP6 

Men jag har frågat några gånger om oron består i att inte finnas till. För det är en existentiell fråga i allra 

högsta grad. Vad är det att inte finnas till för det kan man inte, man kan inte föreställa sig det. Hur man 

än försöker och blundar och sitter så kan man inte föreställa sig hur det är att inte finnas till. Ställer jag 

den frågan så brukar det blir lite samtal kring vad händer sen, “vad tror jag på egentligen” och så. - IP1 

Av de olika citaten ovan framkommer en förväntan som flera kuratorer verkar dela, att en borde 

ta upp existentiella frågor själv som kurator, särskilt för att de anser att det är så viktigt. I 

skärpunkten mellan vad en upplever att en borde känna eller göra och vad en faktiskt känner eller 

gör, kan en ofta finna hur emotionsreglerna influerar en till att emotionsarbeta (Hochschild, 

2012:57). Många kuratorer uppgav att de försökte börja i en annan ände än att gå direkt på det 

existentiella, eftersom det upplevdes lätt kunna bli fel. På detta vis kunde kuratorerna genom att 

börja i det praktiska, följa patienten in i deras tankar om liv och död. Känslan av att det kan gå fel 

och emotionsregler om hur ett gott samtal ska gå till skapar en situation där kuratorerna behöver 

välja. Genom att välja att först bygga upp en allians, för att sedan kunna fråga, innebär att 

emotionsreglerna över vilka känslor kuratorn bör agera på har påverkat dem i hur de tar upp 

existentiella frågor. De har alltså utfört ett emotionellt lönearbete när de medvetet hanterade sin 

känsla för att följa patienten i samtalet (Hochschild, 2017:57).  

Betydelsen av existentiella frågor  
När det kommer till existentiella frågor så uppfattade kuratorerna att det var viktigt med spiritualitet 

och existentiella frågor i samtal. 

Jag pratar ju inte existentiella samtal bara för att det står på min checklista att göra. För det gör det 

naturligtvis någonstans i mitt bakhuvud att det är viktigt och så. - IP3 
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Kuratorerna berättade att i de flesta samtal så vidrörs existentiella ting. Denna uppfattning återfinns 

även i forskning som kommer fram till att de flesta människor söker efter mening, oavsett om 

personen är religiös eller inte (Sulmasy, 2002:25; Edwards et al., 2010:8). Sökandet efter mening, 

att finna livskvalitet eller liv efter detta liv är exempel på ämnen vilka kunde komma upp i 

existentiella samtal utifrån det intervjupersonerna nämnt. Samtliga intervjupersoner beskrev denna 

form av funderingar och frågor som viktigt för alla människor. IP4 påstod att det utifrån forskning 

är betydelsefullt att samtala om existentiella frågor eftersom funderingar om döden är något som 

upptar mycket tankekraft vid livets slutskede. Utöver detta poängterade IP1 att det är väldigt många 

som tror och väldigt få som uttrycker att ingenting händer efter döden. De flesta är nyfikna på vad 

som kommer att hända efter döden, upplevde IP1. 

Vi vet ju att hela tiden att det finns någonting som heter döden och att vi alla ska dö. […] men vi går ju 

inte runt och funderar så mycket på det förrän vi kommer i en situation där vi blir påminda om att 

döden existerar på nära håll. - IP5  

Det existentiella handlar om fyra dimensioner inte bara den andliga, utan även den fysiska, sociala och 

personliga dimensionen till det man upplever i sin livsvärld. Vi har ett förkroppsligande, “vad händer 

med kroppen när man dör? Vad händer under döendeprocessen”, den förändras otroligt mycket. Det 

finns en faktisk situation och en upplevelse som är subjektiv. Så det existentiella […], livet och döden 

och hur det är att vara människa helt enkelt och det får stor plats i mina samtal så klart.  - IP4 

Resonemanget från IP4 ovan kan även återfinnas i tidigare forskning i synen på att det finns olika 

delar av en människa som är viktiga att beakta; en holistisk människosyn strävar efter att se till varje 

dimension - fysisk, psykisk, social och spirituell, som alla påverkar varandra (Duncan-Daston et al., 

2016:158). Sulmasy (2002:24) nämnde att ett holistiskt förhållningssätt till helande börjar med den 

fysiska dimensionen för att sedan gå över till de andra delarna, dock var denna iakttagelse något 

som inte nämndes i vårt material. Kroppen nämndes endast vid smärtlindring vid exempelvis 

existentiell ångest. Forskning poängterar att med hjälp av ett holistiskt tillvägagångssätt kan alla 

dimensioner värnas så att patienter får en bättre chans att leva fullt ut till sista möjliga ögonblick 

(Duncan-Daston et al., 2016:157; Sulmasy, 2002:24). Enligt Connor et al. (2002:341f) behöver 

yrkesverksamma samarbeta så att dessa dimensioner upptäcks. Denna uppfattning delas även av 

IP4 som beskriver att det tvärprofessionella teamet arbetar med alla delar genom att rollerna i 

teamet försöker samverka. 

IP5 hade dock en erfarenhet av att patienterna inte alltid har eller vill samtala om existentiella frågor. 

Detta fynd stämmer inte överens med Duncan-Daston et al. (2016:158) som beskriver att palliativa 

patienter prioriterar spirituella frågor mer intensivt eftersom de snart ska dö. Möjligen har patienter 

ibland redan funderat mycket på det existentiella, kanske har de varit sjuka under en längre tid och 

hunnit bearbeta sina frågor. Alternativt i och med att kuratorerna möter personer med olika tro 

och livsåskådningar, har en del patienter egna nätverk där de redan samtalat om dessa frågor. Det 

kan också bero på en ovilja att samtala med kurator på grund av dåliga erfarenheter, som IP6 

beskriver ovan. Kuratorerna uppfattade även en viss tidspress eftersom en aldrig vet hur lång en 

samtalskontakt kommer kunna bli inom palliativ vård. Tidsaspekten har även i tidigare forskning 

visats vara viktig för hur stor del de existentiella frågorna utgör i samtalet (Selman et al., 2018:225f). 
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Meningsskapandet i existentiella frågor  
Meningsskapande och att leva här och nu var något som de flesta intervjupersonerna arbetade med 

i samtal om existentiella frågor. Forskning visar att socialarbetaren kan stödja patienten att fundera 

över meningen och syftet med dennes liv (Byock & Merriman, 1998:234; Connor et al, 2002:346; 

Wiebe, 2014:342). Sökandet efter mening belyste även Sulmasy (2002:25) som en spirituell process 

och något alla gör. Därmed kan en förstå samtal om meningen med liv och död som spirituella 

eller existentiella frågor, vilket även intervjupersonerna tog upp. Vidare finner Kaut (2002:224, 231) 

att socialarbetaren har en roll att bygga ett ramverk av hopp för framtiden där hitta mening med 

livet är en väsentlig del.  

Det existentiella handlar ju om mening, vad som är värdefullt och vad som är meningsfullt i en viss 

persons liv och hur man når dit. […] och det arbetar vi med att försöka finna mening och 

meningsskapande så länge livet pågår.  - IP4 

Jag kan peka på att folk ska försöka leva och ha en livskvalité. Det jag kan säga är att “vi alla vet att vi 

ska dö en dag men inte idag. Så hur vill du leva nu?”. Om man råkar fastna i att de inte lever och bara 

väntar på döden, då försöker jag jobba med livskvalitén och att leva. - IP2 

IP1 berättade att inom regionen så ska allt vara evidensbaserat vilket gör det svårare att samtala om 

existentiella frågor. Samtliga intervjupersoner uppmärksammade att dessa frågor inte har ett svar, 

och en del kunde också finna en trygghet i att inte ha ett svar efter flera år av erfarenhet inom 

palliativ vård. Även Puchalski (2008:42) fann att kuratorn behöver hedra mysteriet om liv och död 

i och med att det inte finns några tydliga svar. Den trygghet som intervjupersonerna beskriver trots 

brist på svar i samtal är intressant i relation till Hochschilds (2012:132f) yt- och djupagerande. När 

intervjupersonerna beskriver att de lättare kan kontrollera emotioner och agera mer professionellt, 

har de övergått från ett ytagerande till ett djupagerande. I synnerhet visas deras professionalitet och 

erfarenhet i att de känner sig trygga i att inte ha svar på alla frågor. 

En del kuratorer tog även upp att de blivit förvånade över att existentiella samtal förekommit när 

de arbetat med andra typer av patienter, exempelvis hos parkinsonpatienter eller hos gravida som 

är ambivalenta inför sin graviditet. Flera kuratorer uttryckte att de ansåg att hela samhället skulle 

behöva samtala mer om existentiella frågor.  

Och hon sa “existentiella samtal” i sitt föredrag. Då tänkte jag “men oj, kan man prata om existentiella 

samtal på rehab med parkinsonpatienter?”. För jag hade så starkt förknippat de här samtalen med 

patienter i palliativ vård. […] När vi hamnar i svåra situationer, motgångar, kriser. För den här 

psykologen pratade om att då kan vi förebygga depression, tankar på att inte leva om vi låter de 

existentiella samtalen få utrymme. […] Jag tror att vi alla kan ha dem i alla möjliga sammanhang. För vi 

delar livet med varandra. Vänner emellan, eller som kurator i palliativ vård. - IP3  

Ibland också den här som är ambivalent inför en graviditet kan man också komma in på de här 

existentiella funderingarna faktiskt. Det gör vi ju. För det kan sätta igång mycket, ja. Det handlar ju 

också om livet och döden och när är man ett liv.- IP5 

Således är existentiella samtal i patientsamtal något som samtliga kuratorer arbetar mestadels 

dagligen med, dessa samtal kunde se olika ut beroende på patientens behov, ursprung samt nätverk. 

Kuratorsyrket är tydligt ett emotionellt lönearbete där emotioner är påtagliga i patientsamtalen 

(Hochschild 2012:8, 17f). I följande avsnitt kommer kuratorns emotionella börda samt 

känsloreglering att redovisas mer utförligt. 
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Emotionella bördan 
Samtliga kuratorer som intervjuades ansåg att det fanns en emotionell börda i och med sitt yrke. 

När en kurator samtalar om dessa frågor varje dag kan det antas ha en stor påverkan på ens psykiska 

mående (Tornøe et al., 2015:7). Exempelvis i att arbeta med personer som snart ska dö och att 

hantera sin egen känslomässiga reaktion. Enligt Hochschild (2012:8f) är känslor påverkningsbara, 

en kurator kan göra en känslohantering för att inte visa de känslor hen känner i samtal med 

patienten. På frågan om vilka känslor som kan komma upp hos en kurator, eller känslor de inte 

borde känna så fanns flera exempel, bland annat glädje, ledsamhet, sorg samt känslor av orättvisa.  

Ibland kan jag känna en jätteförtvivlan, att det nästan gör ont. […] Maktlöshet kan jag också känna. Det 

tror jag vi känner allihopa ibland, vi har bara att förhålla oss till det här. Det finns inget vi kan göra rent 

medicinskt för att få den här personen att leva vidare. […] Det är orättvist och man kan bli arg och 

allting.  - IP3 

Det är ett konstigt jobb man har när man har varit på semester fyra veckor så börjar man kolla vilka 

som lever. […] I början tror jag att många satte sig mycket hos mig än vad de gör idag. […] men man 

blir ledsen som att det skulle vara ens egna anhörig. […] Det är inget farligt att visa att man blir rörd. - 

IP2 

Maktlöshet eller känsla av hjälplöshet kan förstås vara en stor del av den emotionella bördan i 

palliativ vård, just för de skäl som IP3 beskriver ovan. Detta resultat stämmer väl överens med 

resultat från Back et al. (2015:27ff). Samtliga kuratorer uppgav att deras arbete är tufft, och att en 

kan bli känslosam i möten men att det är viktigt att inte visa det för patienten. Med hjälp av 

emotionellt lönearbete kan kuratorn dölja det hen känner för att inte såra eller göra patienten arg 

(Hoshchild, 2012:8, 17f). Om kuratorn dock har en bra etablerad relation till patienten så kan det 

vara okej att visa att en blir lite känslomässigt påverkad, uppgav IP5. Likväl om en inte klickar med 

patienten eller får tankar som är dömande, så är det viktigt att inte uttrycka det, beskrev IP5. 

Det är därför en del vill prata med en kurator därför att man inte blir lika känslosam på samma sätt som 

att prata med en närstående, tänker jag. Sen så kan jag ju få känslor och dem håller jag inne där. - IP2  

Jag kan inte vara spontan och låta känslan ta över […]. Men det blir också på något vis en träningssak, 

att man är ju lärd att på något vis hålla distansen. […] För jag ska ju vara stödet, jag får ju inte signalera 

till personen att jag inte mäktar med det här. […] Vissa personer berör en mer eller mindre, så klickar 

man ju mer eller mindre med personer. […] Jag tycker att den här personen i grunden inte alls har gjort 

rätt saker här i livet *skrattar*. Men jag får ju på inget, jag får ju inte visa det.  - IP5 

Ibland har jag känt mig glad när jag inte borde det *skrattar*, exempelvis när jag har haft några kvinnor 

som har haft en make som har avlidit som om de var friska så hade jag kallat dem för skitstövlar. Män 

ja... som styr och ställer pratar över huvudet på kvinnorna [...]. Det är inget som jag kunde säga till 

henne, “vad bra att du har blivit av med honom”. - IP1 

Utifrån det som ovan nämnts finns tydliga emotionsregler i samtalen som kräver ett stort 

emotionellt lönearbete när kuratorn kände att hen borde känna på ett visst sätt (Hochschild, 

2012:58ff). Det noteras ovan att personkemi samt att inte tycka synd om patienten kan göra det 

svårare för en kurator att följa emotionsreglerna. Dessa kan tolkas som genuina känslor som 

uppstår i djupagerandet efter längre erfarenhet. Samtidigt verkar det även finnas en förväntan att 

kuratorn inte ska bli känslosam.  
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När samtalen kommer nära 
Det uppfattades att kuratorernas hantering av egna tankar och den emotionella bördan var något 

de lärde sig med åren. Den emotionella bördan syntes också i att känna igen sig i en patients 

situation och att det var något en kunde bli särskilt påverkad av.  

Det kom så nära, eftersom jag också har barn i den där åldern eller ungdomar och barn. - IP1  

Jag har haft bröstcancer till exempel och jag kan tycka att det är jobbigt med patienter som har haft det 

och sen får de tillbaka det, ja det kan jag tycka är jobbigt. - IP1  

Jag tänker också att det här blir också en vardag att ha ett sånt här arbete. Det är inget som jag kanske 

reflekterar över förens det är något som är lika med mig, åldersrelaterat eller ålder på barnen. Eller att 

den här kvinnan var lik min mormor det är sånt som kan väcka en helt annan stämning hos mig så klart.  

- IP4 

Av de olika citaten ovan uppfattas kuratorerna använda sig av ett djupagerande vilket bidrog till att 

dessa situationer skapade genuina känslor på ett personligt plan, dock ger citaten intryck av att de 

kände för mycket för patienten. Utifrån emotionssociologin verkade det finnas en större utmaning 

i att inte bli känslomässigt uppslukad när något kom väldigt nära kuratorn (Hochschild, 2012:132f). 

Samtidigt enligt Hochschild (2012) används djupagerande av mer erfarna inom emotionellt 

lönearbete (s. 132f), således kan en se att kuratorerna kan påverkas mycket av sitt arbete oavsett 

lång erfarenhet. I resonemangen ovan kan en förstå att personliga upplevelser utgör en del av 

djupagerandet, och det var ofta dessa berättelser i intervjumaterialet som uppgavs ha varit starka 

samt enklare kunde leda till en emotionell börda.  

Att man blir trygg i det man gör. Sen är det ju så med människor att vissa berör en mer än andra. Man 

är ju ändå människa, man är ju inte bara kurator utan man är ju människa. Så det är ju så att ibland kan 

man känna sig riktigt berörd, att man känner sig ledsen. Men. Och ibland inte. Och ibland kan det bara 

kännas sådär bra, tryggt och bra. - IP5 

Jag ska inte säga att det inte är svårt, det är självklart att det är svårt. Men om man är trygg i sin roll och 

om man känner att jag är trygg i mig själv och trygg i min roll och jag vet hur jag ska kunna bemöta det 

här. - IP6 

Många nämnde att känna sig trygg i samtal som en viktig kompetens för att skapa ett förtroende 

och möjliggöra bra samtal. Det kan även tolkas som ett sorts mått på emotionell börda, där mer 

trygghet i samtal gör att den upplevda bördan minskar. Denna trygghet upplevdes komma med 

erfarenhet inom yrket av flera kuratorer, även Hochschild (2012:132ff) poängterade att mer erfarna 

inom emotionellt lönearbete kan klara av den emotionella bördan bättre i och med att de har lärt 

sig att kontrollera sina känslor i mötet med människor.   

Att läsa patienten 
Samtliga kuratorer berättade att det är olika känslor som kan komma upp hos patienter, men att 

det är svårt för dem att säga exakt eftersom de bara kan utläsa det som sker på utsidan av en person.  

  

Patienten kan ju, antingen kan de ju bli- att man blir gråtmild, att man behöver gråta ett tag när man 
pratar om det här. Andra är väldigt trygga i sin uppfattning så det kommer ingen större känsloreaktion 
- IP5  
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Ja, när man säger att man jobbar som kurator så är det många som säger “ah men gud, alla sitter bara 
och gråter och snyftar.”. Då säger jag “nej absolut inte, så är det inte. Det är väldigt mycket skratt också. 
Och att man är arg”. Man får vara arg, ledsen, glad och det är okej. - IP6 
 

Men du skulle egentligen fråga patienter eller anhöriga vad de har för känslor för det vet jag inte riktigt 
*skrattar*, mer än att vi möter alla typer av känslor som finns tror jag. - IP3 

 
Sen kan man också prata om saker så att man får skratta, folk tror att det ska vara så allvarligt här inne 

och det kan det vara. Men ibland behöver vi ut från det allvarliga och prata om något lättsamt. […] Man 

kan inte bara vara inne i allvaret, man kan vara inne ett tag men sen måste man ur från det. - IP2 

 
Detta resultat är särskilt intressant i relation till vad kuratorer uppgav att de själva får uttrycka i 

samtal. Samtliga kuratorer uppmärksammar att det var viktigt att ge patienten utrymme och att alla 

känslor är okej, men att de inte får göra likadant själva. Dessa känsloregler kan också uppfattas vara 

ojämlika och befäster att det finns olämpliga känslor för kuratorer att uttrycka i samtal (Hochschild, 

2012:63). En tolkning av detta är att det finns ett stort behov för kuratorerna att reglera sina 

emotioner, vilket självfallet utgör en stor del av den emotionella bördan och kanske även är ett 

mycket viktigt skäl till att det är så viktigt att hitta ett sätt att hantera denna.  

 
I intervjuerna beskrev även kuratorerna att en viktig del av deras arbete är att läsa av patienters 

känslouttryck. En del nämnde också att patient och kurator läser av varandra, därav är det 

betydelsefullt att kuratorn är medveten om det hen uttrycker icke-verbalt. Följaktligen innefattar 

detta ett emotionellt lönearbete för kuratorn, dels i att läsa av patientens emotionsuttryck och agera 

utifrån det, dels i att hantera emotioner som dyker upp i reaktion på patientens agerande 

(Hochschild, 2012:68). Hochschild (2012) beskriver även att ju djupare det känslomässiga bandet 

är mellan individerna, desto mer emotionellt arbete utför man. På detta sätt kan en tolka att de 

patienter som kuratorerna kommer närmare kommer att innebära en större emotionell börda.  

 

När det kommer till de känslor som syns utanpå, förklarade samtliga kuratorer att de arbetade med 

mimik, ansiktsuttryck och andra sätt att uttrycka känsla på i samtalen. Dock var det ofta omedvetet 

eller invant i en så kallad tyst kunskap, vilket IP3 beskriver nedan. Enligt Flower (2015) och 

Jacobsson et al. (2010:111) är tyst kunskap den förmåga en kurator har för att bemöta olika 

patienter. Tyst kunskap kan vara användbar för att kuratorn ska kunna följa sin magkänsla i samtal 

om existentiella frågor utan att behöva övertänka det hen ska säga.  

 

Alltså jag tror ju inte att jag tänker på det. Det är ju något som är invant. Det är inte så lätt att ändra på, 

utan man hittar sitt eget sätt i det. På det sättet är jag nog likadan hemma. Det syns på mig om jag är 

ledsen eller arg, jag kan inte dölja det, det är så jag är. - IP3 

Hochschild (2012:20f) uppmärksammar att en möjlig konsekvens av emotionellt lönearbete är att 

kuratorerna inte ser sig ha tid att känna empati och att deras emotionella arbete i yrkeslivet påverkar 

deras genuina emotionsuttryck i privatlivet. Det sistnämnda var dock ingenting som 

intervjupersonerna i vår studie uttryckte. De uppgav att de inte påverkas något särskilt utan är sig 

själva i sina emotioner, hemma liksom på jobbet. Däremot uppgav flera kuratorer att de lämnat 

arbetet som palliativ kurator för att de inte upplevt sig ha tillräcklig ork eller tid att känna empati 

och vara genuina i samtal, vilket skulle kunna tolkas som ett uttryck för att gränsen mellan privat 

och professionella emotionsuttryck suddats ut.  
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Hanteringssätt för att orka 
Flera kuratorer lyfte fram sina yrken som viktiga, fantastiska och roliga, samt ofta med inslag av 

starka upplevelser. Ibland kom det även upp att de känner känslor av lättnad när en lidande patient 

äntligen dör, här kan en även se inslag av kuratorns emotionsreglering (Hochschild, 2012:28), vilket 

ter sig när kuratorn inte kan visa lättnad inför patientens anhöriga. Många kuratorer nämnde att det 

är en stort förtroende de får av sina patienter, och att de upplever att de får väldigt mycket tillbaka 

i samtalen, vilket står i linje med det Puchalski (2008:42) kommit fram till. Detta uppfattas vara 

viktigt för att kunna orka arbeta med palliativa patientsamtal. 

Mitt uppdrag var då att försöka få henne att se vad som var påväg, hon var jättesjuk alla läkare undrade 

att hon kunde leva fortfarande. [...] “Vad tänker du att det är att dö” kunde jag fråga henne, jag kunde 

överhuvudtaget aldrig nämnt det förut och så satt vi där och pratade 2 timmar om det. […] Sen åkte jag 

hem och på vägen hem då ringde han (sambon) då hade hon gått in och lagt sig och hamnat i koma, 

kom upp här på avdelningen och bara någon dag senare så dog hon. […] Det var en väldigt stark 

upplevelse.  - IP1  

Det låter klyschigt. Men man får ju så mycket tillbaka. […]. Man får så mycket tacksamhet. Inte för att jag 

ska leva på anhöriga och patienters tacksamhet men man får en bekräftelse på att våra insatser har betydelse. 

Att människor orkar hela vägen […] och vi förstår att det är för att de har oss runt omkring sig. […] Man får 

ju någonting med sig som människa också, av patient och anhöriga […]. - IP3  

Det är ett fantastiskt roligt arbetsuppdrag fast det är så tungt *skrattar*, man har en syn generellt på att 

den här yrkesrollen är väldigt tung fast vi som jobbar med det inte upplever det utan att det är väldigt 

meningsgivande och ett härligt jobb. - IP4 

Emotionellt lönearbete kan vara betungande men det har dock sina positiva och belönande 

effekter, vilket kuratorer kan använda för att motivera sig att fortsätta. 

Att inte bara jobba palliativt     
I stort sett alla kuratorer poängterade att ett sätt att handskas med den emotionella bördan är att 

de har försökt eller i dagsläget inte har en heltidstjänst som kurator för palliativa patienter. De har 

varvat arbetet med att antingen ha andra patienter som inte är palliativa, exempelvis diabetiker och 

cancersjuka, eller med en annan tjänst där en inte arbetar kurativt. Kuratorerna såg även en fördel 

i att få en utvidgad kunskap på grund av sina uppdelade tjänster.  

Man är ju ingen maskin, det är inte så lätt att stänga av över om man har tufft hemma. […] Hela tiden 

har ju jag varit förtroendevald. Så jag har ju haft ganska tunga uppdrag på sidan om, plus att jag har 

jobbat.  […] annars var man ju lite splittrad sådär. […] Men man får mycket, en bred kunskap kring 

saker och ting. - IP6 

Ja men som jag sa så jobbade jag här i sju år och sedan tog jag en paus. Och det var verkligen inte en 

paus för att jag inte trivdes med jobbet. […] Jag var lite mentalt slut. Sorgen och det smärtsamma tog 

för mycket utrymme i mig. Så jag hade svårt att känna glädjen i jobbet längre.  Därför kände jag för att 

lämna. - IP3 

Flera kuratorer uppgav att de inte orkat arbeta med palliativa patienter hela sina yrkesliv, utan har 

bytt tjänst helt ett tag för att sedan komma tillbaka när de känt att de orkat det. Härutöver kan vi 

belysa det tyngande i emotionellt lönearbete, där ens personliga emotioner samt emotionsuttryck 

alltid ska vara närvarande i samtal med patienter vilket kan leda till att det blir alltför tungt 

(Hochschild, 2012:8f). Många kuratorer uttryckte att de använder sig själva som verktyg i samtal, 
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detta och den tunga emotionella bördan tydliggör att kuratorsyrket inom palliativ vård inte är likt 

andra yrken där en emotionell börda kan förekomma. Därtill kan det vara av betydelse att hälso- 

och sjukvårdsverksamheter utgår från att skapa blandade tjänster för kuratorer inom palliativ vård.   

Gränsdragning mellan arbete och privatliv 
Ett annat sätt att hantera emotionell börda var att dra en tydlig gräns mellan sitt yrke och sitt 

privatliv. Utifrån en emotionsociologisk synvinkel är det enklare för erfarna kuratorer att klara av 

en emotionell börda, i och med att de anser att både det icke-arbetande jaget och det arbetande är 

viktiga, de har även lärt sig att ha kontroll över sina känslor samt inte släppa in patienterna i sin 

privata sfär (Hochschild 2012:132ff).  

Men jag behöver ändå en gräns, jag måste hitta den gränsen för att emotionellt orka. […] Att man är 

rädd om sig själv i det. Utan att behöva känna att man är kall eller likgiltig för det vill vi inte vara. […] 

De behöver inte flytta hem till mig *skrattar*, de behöver inte veta var jag bor, hur min familj ser ut 

eller någonting men. De lär ju ändå känna mig på något sätt. - IP3  

Man kan vara personlig, men man blir ju inte privat över att om de frågar “har du egna barn?” ja då får 

man säga, ja då säger jag ju det. Men snabbt gå tillbaka till att varför man är där. Man är ju inte där för 

att prata om sig själv då. - IP6 

Efter fyra år så känner jag att det inte upptar mitt liv, utan när jag går hem så går jag hem. Det positiva 

är mer övervägande att när man synliggör att vi alla ska dö så gäller det också mig och att jag har ett 

ansvar för att göra mitt liv så meningsfullt och så bra som möjligt för mig och min familj. - IP4 

Jag har numera barn och familj […] då kommer det livet på när man kommer hem, vilket jag tycker är 

ganska skönt. […] Men det kan också hända att min man får veta att jag har haft en jobbig dag då kanske 

han styr lite mer det praktiska, eller antingen om jag vill styra i lite mer det praktiska och så gör jag det 

själv eller om jag vill sitta lite med barnen. - IP2 

Ytterligare ett sätt att hantera emotionell börda är genom att försöka få sin fritid till att vara så olik 

arbetet som möjligt. 

Ett sätt för mig att ha hanterat det är att jag vill ha det, lite raka motsatsen på fritiden. Att man bara 

kanske vill sjunka ner i någon glamourserie *skrattar* […] eller bara få skratta och skoja och vara sådär 

ytlig. Ja, att få motpolen på något vis, för att kunna hantera det, att man inte fastnar i det här liksom. 

[…] Det är en träningssak. Det var ju svårare i början. - IP5  

Jag spelade väldigt hög musik i bilstereon, funkar för mig, rensa huvudet lite grann. Då hade jag en liten 

resväg in innan jag åkte hem. […]  Och sen att man kanske inte alltid var så jättesugen på att prata utan 

att man bara får vara tyst en stund, bara få vara med sig själv. - IP6  

Utifrån resonemangen ovan har samtliga kuratorer behövt öva sig i att kunna släppa arbetet när de 

gått därifrån.  Följande är det möjligt att se att en kurator behöver handskas med sina känslor för 

att de inte ska ta över, där kan fritidsintresse eller familj hjälpa en mental frigörelse från det 

emotionella lönearbetet. I dessa situationer sker ju också ett emotionellt arbete, men det kräver ofta 

mindre när en inte känner sig nödgad att agera utifrån organisatoriska eller institutionella regler och 

rutiner (Hochschild, 2012:49).  

Och det är det jag säger att jobba som socialsekreterare så har du ju ofta kollegor, men att jobba som 

kurator så är det väldigt mycket ensamarbete. Du har ingen du kan bli uppbackad av. Det är väldigt 

tufft. - IP6 
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IP6 poängterade den betydelse som kollegor kan ha på en arbetsplats, i synnerhet om en är ny på 

arbetsplatsen eller i yrkesrollen. Enligt Hochschild (2012) kan detta förstås som ett sätt att hantera 

att en är i det mer oerfarna, ytliga agerandet (132ff). Samtliga kuratorer berättade även om att det 

kollegiala stödet är oumbärligt för deras trivsel i sina yrken. 

Kollegialt stöd 
 

Det blir starka band med kollegor också. […] För man kan inte bara köra sitt eget race eller stänga av 

vilket var det jag tyckte att jag var tvungen att göra innan. Det var därför jag slutade. - IP3 

Kuratorerna uppgav att de mottog olika grader av handledning, vissa ingen alls och andra hade 

både regelbunden handledning och kuratorskollegor att samtala med. Alla uttryckte dock att 

handledning var mycket viktigt, kanske mest för att lätta på trycket eftersom ens egen person blir 

verktyget i samtalet med patienterna. De som mottog handledning uttryckte även sympati för 

kuratorer som arbetar ensamma utan handledning. 

 
Sen får jag ha egen handledning om det är väldigt jobbiga ärenden om man har svårt att släppa det för 

det måste man göra, man kan inte bära med sig patienterna det funkar inte, då skulle man gå under. - 

IP1  

Jag har väl försökt hantera det själv, för vi har inte haft någon handledning. Vi har inte haft något ställe 

att tömma det här. [...] Min kollega då, vi pratar ju jättemycket. Så jag får ju säga att vi handleder varann, 

vi hjälper varann. För vi har bara varann att prata med om alla situationer vi är med i. [...] Vi använder 

oss själva, vi är ett stort verktyg så därför borde man få både lite råd och vägledning - IP5 

Det är inte så många som kommer innanför mig sådär så men kollegor är viktigt så att du har någon 

dagligen för du kanske inte kan vänta en månad till nästa handledning. Det är tufft för dem som är 

ensamma för ibland kan det vara så att man är ensam på sin post.  - IP2 

Utifrån de tidigare nämnda yttrandena är det tydligt att emotionellt lönearbete kan ses som ett 

ansträngande arbete, kuratorer är i behov av att ventilera tankar och känslor för att undvika att 

drunkna känslomässigt i patientens och kurators egna emotioner. Kuratorerna uttryckte i allmänhet 

att alla professioner kan sitt och kan bidra på olika sätt. Däremot fann Connor et al. (2002:349) att 

det fanns en risk att en profession tog på sig andra professioners roller i syfte att ge samtlig vård 

själv. Detta var således ett fynd som ej funnits i materialet. Det fanns även andra sätt kollegialt stöd 

tog sig uttryck på. En kurator uppgav att det ibland kunde vara svårt att ta upp vissa saker i 

handledning och hade fått hjälp från en sjukhuspräst att hantera den emotionella bördan. En annan 

kurator nämnde internetforum som ett sätt att få kollegialt stöd, och påpekade att det behövde ske 

utanför arbetstid vilket kan förstås som en nackdel.  

Således kan kollegialt stöd samt handledning vara behjälpligt för att hantera en emotionell börda 

samt stödja kuratorer i samtal om existentiella frågor. Flera av de artiklar som nämns i denna studie 

påstod att det är viktigt med samarbete i den tvärprofessionella vården för att få stöd i den 

emotionella bördan, dock poängterades detta enbart av en kurator i materialet. Connor et al. 

(2002:343) tillägger att arbeta teaminriktat tvärprofessionellt även minskar risken för 

utmattningssyndrom hos vårdgivare. Dock verkade endast kuratorerna få sitt kollegiala stöd från 

andra kuratorer, i och utanför handledning. Erfarenhet ansågs också vara behjälpligt i samtal om 

existentiella frågor samt hanteringen av emotionell börda. Enligt intervjupersonerna sågs erfarenhet 

som den största utgångspunkten de skaffat sig kunskap ifrån. 
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Kunskap och kompetens 
Utöver de grundutbildningar som nämnts i inledningen av kapitlet har intervjupersonerna läst 

kurser på både högskola, via socialtjänsten och privat. Exempelvis kurser i MI, en mediumkurs, 

psykosocial cancervård, existentiell vägledning, professionella samtal samt om att möta människor 

i sorg. IP5 hade läst KBT steg-1, vilket IP4 läste i dagsläget och IP2 hade nyligen ansökt till. 

Intervjupersonerna menade att deras grundutbildning inte gav dem tillräckligt med kunskap om 

palliativ vård eller existentiella samtal och ansåg att det behövdes en vidareutbildning eller 

specialisering inom området. Liknande påstår Selman et al. (2018:217) att det är viktigt att en 

kurator skaffar sig kunskap inom existentiella frågor eftersom dessa inte berörs under en 

socionomutbildning. Även Puchalski (2008:44) påpekar att det behövs ett utbildningssystem som 

förbereder kuratorer för den tvärvetenskapliga spirituella vården.  

 

De sex intervjupersonerna hade ett intresse för samtal, existentiella frågor, livet med mera. Ett eget 

intresse hos kuratorn verkar enligt tidigare forskning vara av stor betydelse för hur stort utrymme 

spirituella eller existentiella frågor får i samtal (Selman et al., 2018:225f).  

Kulturell kunskap 
När det kommer till kulturell kunskap så berättade flera kuratorer inledningsvis om religion ur en 

kristen kontext, IP1 poängterade att hen samtalade mest med etniska svenskar. Flera 

intervjupersoner uppgav att de inte haft så stor erfarenhet av att möta patienter med olika kulturella 

bakgrunder och religiösa uppfattningar. Detta fynd är intressant i relation till att Sverige går till att 

bli mer kulturellt och religiöst pluralistiskt och att andra religioner kommer in vid sidan av den 

kristna (Nordin, 2017:388). Det är troligt att detta gör att kristendomen som norm minskar i 

betydelse och andra normer får mer inflytande och detta kan påverka hur kuratorn bör samtala om 

existentiella frågor. IP4 berättade att det är mest anhöriga som har en annan etnicitet och att 

förhållningssättet till detta mest rör praktiska frågor som hur kroppen ska hanteras efter 

dödsögonblicket. En del kuratorer upplevde att vid samtal där det fanns en kulturell aspekt att ta 

hänsyn till, krävde det att en som kurator har läst på inför mötet. Det kan även innebära etiskt svåra 

situationer när patientens eller anhörigas önskemål ska vägas mot rutiner eller arbetsgruppens 

arbetsmiljö. I en sådan situation leder det till att kuratorn står inför att följa eller inte följa 

emotionsreglerna i samtalet, vilket kan vara utmanande och kan kräva erfarenhet och kunskap om 

exempelvis olika kulturella bakgrunder (Hochschild, 2012:56f).  

 

Man kanske inte ens får nämna ordet död i patientens närhet. [...] Kan man undanhålla en patient från 

att veta sin diagnos? [...] Och det är något som vi i teamet får ta i handledning eller diskutera tillsammans. 

. Att hitta sätt som är okej för familjen men som också är okej för vården och för oss som individer. 

[…] Det är framförallt svårt när (skillnader i) språket finns, och man måste ta allt via tolk. För det är så 

många nyanser som man tappar bort på vägen. - IP3 

 

De här kulturella situationerna […] där man kanske kan känna att man blir arg på att de hanterar 

situationen på ett sätt som man tycker, eller på ett som inte jag skulle göra. När man tänker att man 

skulle vilja berätta mer för barnen, eller vad det nu kan vara. […] Samtidigt som jag vet att “jag måste 

sätta mig i deras stol och hur de ser på situationen och världen och livet och alltihopa”. - IP3 

 

Utifrån det första citatet ovan kan det förstås vara en arbetsmiljöfråga, vad som är okej för 

vårdgivarna som individer att utföra i arbetet att ta hänsyn till någons religiösa eller kulturella 
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övertygelser. I tidigare forskning kan en se liknande tendenser, att användningen av organisatoriska 

resurser som personal, ekonomi och tid kan medföra svåra etiska frågeställningar i koppling till att 

ge stöd åt patienter med olika kulturella bakgrunder eller med olika religiös tro (Watts, 2013:292). 

I det andra citatet beskriver IP3 svårigheter med att förstå patienten, således kan detta ge uttryck 

av att emotionsreglerna är olika och därmed blir svårare att följa när patienten har en annan kulturell 

bakgrund än kuratorn själv. 

 

Kuratorerna beskrev att vid behov kunde de även hänvisa till exempelvis en präst, imam eller 

diakon, vilket de var positivt inställda till. En del av kuratorerna hade ett nära samarbete med en 

präst eller diakon, för IP2 arbetade de i samma korridor. Kuratorernas upplevelse var att om 

patienten hade en kontakt med ett samfund utanför sjukhuset så fortsatte den kontakten även när 

de blev inskrivna på en palliativ avdelning eller mottog palliativ hemsjukvård. Detta resultat ligger 

inte i linje med fynd från Duncan-Daston et al. (2016:157) där socialarbetare behöver ta hand om 

spirituella frågor då en spirituell ledare inte finns tillgänglig. 

 

Hur en kurator skaffar sig kunskap 
Samtliga intervjupersoner påstod att de skaffat mest kunskap genom arbetslivserfarenhet och 

genom denna känner de sig trygga att samtala om existentiella frågor. Liknande menar Hochschild 

(2012) att erfarna inom emotionellt lönearbete kan känna sig mer trygga i sin känslohantering (s. 

132ff), vilket kan leda till att de även känner sig trygga att samtala om känslomässiga påfrestande 

existentiella frågor. Flera kuratorer uppgav att en aldrig blir fullärd utan att det sker ett pågående 

lärande. Dessutom påstod IP4 att en själv har ett ansvar att anskaffa mer kunskap.  

 

Det hjälper också att vara nyfiken för att det är jättespännande att höra människors tankar tycker jag i 
alla fall. - IP1  

 
Och har fått träna mig i att först utsätta mig själv för att tänka tankarna om min egen livs begränsning 
och vad meningen med livet. - IP3 

 
Sen hade jag ju även en period där jag själv var lite sökare och var intresserad av det andliga. Jag har kört 
den vändan *skrattar*. Och sen tror jag att man också behöver reflektera själv över meningen med livet 
och alltså. Man behöver själv ha dragit det med sig själv på något vis. För att kunna samtala med någon 
annan. Så att jag tror att man behöver vara klar lite med sig själv. - IP5 

 
IP5 uttryckte att hen hade ett engagemang i att samtala om existentiella saker med bekanta och 

vänner. Även IP1 berättade att hen oftast samtalat med sina barn om ämnet. Dessutom 

poängterade flera intervjupersoner hur viktigt det är att vara nyfiken och tycka om kunskap samt 

samtal om existentiella frågor. IP6 berättade att hen fortfarande pluggar trots att hen sagt till sig 

själv efter flera utbildningar att hen inte skulle öppna en till bok någonsin. Kunskap är enligt Wiebe 

(2014:349) något av stor betydelse för att patienten ska få ett respektabelt och värdigt bemötande. 

Ingen av intervjupersonerna påstod att patienterna önskade att kuratorer hade mer kunskap om 

spiritualitet och existentiella frågor. IP6 uppgav att hen inte trodde att patienten skulle säga till även 

om hen upplevt att kuratorn hade bristfällig kunskap, eftersom patienten redan är i en tuff och 

sårbar situation. Flera intervjupersoner påpekade att de även skaffat sig kunskap genom att själva 

reflektera över livet och döden, vilket de ansåg som en viktig kompetens för att kunna samtala med 

patienter om existentiella frågor.  
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Tyst kunskap 
Det kan vara svårt för en kurator att följa en behandlingsmanual om hur en går till väga i 

existentiella samtal, vilket leder till att kuratorn får förlita sig på sin egen kunskap samt erfarenhet 

(Jacobsson et al., 2010:111). En del kuratorer beskrev denna form av tyst kunskap, som att de följde 

sin magkänsla. Detta kan beskrivas som ett exempel på djupagerande (Hochschild, 2012:38f), vilket 

kanske inte är så anmärkningsvärt när de flesta kuratorer arbetat i flera år. Att vara närvarande i 

samtalet samt att förmedla att allt är okej är det som är viktigt för patienten, uppgav alla 

intervjupersonerna. IP4 påpekade att det kan vara positivt att kunna förmedla sådant som ligger på 

en akademisk nivå (exempelvis forskning) med, men inte i alla patientkontakter.  

 
Det viktigaste är inte att du har läst böcker eller tentat av en kurs i existentiella samtal. Punkt ett tror jag 

är att du själv har tänkt. Att du själv har funderat över ditt eget liv, din egen död eller att ditt liv är 

begränsat. Att du vågar vara i stunden. Inte bli orolig och rädd över att du inte har svar på de här 

frågorna. - IP3 

 
Majoriteten av intervjupersonerna beskrev att kunskap är viktigt. Dock tog många kuratorer upp 

att patienten värdesätter att en kan signalera trygghet och lugn mer än att en föreläser om sina 

kunskaper eller vilka högskolepoäng en har. Detta beskrev många kuratorer som något en lär sig 

med år av erfarenhet, alltså när en träder in i djupagerandet (Hochschild, 2012:38). Tryggheten 

verkar således inte finnas i kuratorns ytagerande, även om det säkerligen finns exempel på 

känslouttryck eller kroppsspråk som verkar mer tryggt. Däremot räcker enbart kroppsspråk eller 

mimik en bit på vägen för kuratorn i att övertyga om en känsla. 

 
Avslutningsvis uppgav ingen av intervjupersonerna att deras utbildning inom socialt arbete givit 

dem tillräckligt med kunskap för att samtala om existentiella frågor. Kunskap har de fått främst 

från erfarenhet och kurser, utbildningar, kuratorsdagar, böcker samt genom att de själva har ett 

intresse för ämnet och tänkt kring dessa frågor personligen. Samtliga intervjupersoner kände sig 

trygga att samtala om existentiella frågor och poängterade att det är viktigt med ett pågående 

lärande, utveckling och nyfikenhet inom området. 

6. DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur kuratorer inom palliativ vård arbetar med existentiella 

frågor i patientsamtal, för att dra lärdomar om hur denna typ av frågor kan hanteras i kurativa 

samtal. I följande avsnitt kommer en summering av studiens slutsats att redovisas, följd av en 

diskussion av vårt resultat i relation till tidigare forskning, studiens teoretiska utgångspunkt samt 

metodval. Slutligen ges förslag på implikationer för socialt arbetet samt vidare forskning. 

Summering 

Existentiella samtal  
Det framkommer i empirin att existentiella frågor är ofta förekommande och betydelsefulla i 

patientsamtal. I kurativa samtal följer kuratorn patienten med respekt utifrån patientens behov av 

att samtala om existentiella frågor. Samtidigt kände kuratorerna ett ansvar att själva ta upp dessa 

frågor. Existentiella samtal kunde inledningsvis tas upp med hjälp av praktiska frågor eller en 
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kartläggning av det sociala nätverket, för att sedan komma in på frågor om meningsskapande, 

döden, anhöriga samt tankar om att inte finnas till. Det evidensbaserade arbetet som eftersträvas i 

regioner uppfattades även kunna försvåra möjligheten att ha existentiella samtal eller fråga om 

spiritualitet. Samtidigt beskrevs normalisering av existentiella frågor som en viktig del av 

kuratorsrollen i ett patientsamtal, vilket kan antas komplicera den redan svåra situationen att ta upp 

existentiella frågor. Detta eftersom kuratorn ska normalisera existentiella funderingar som inte kan 

besvaras eller bevisas i en verksamhet där allt arbete ska präglas av forskning och evidens. Flera 

kuratorer ansåg att existentiella samtal tangerar alla samtal de har, samt att hela samhället borde 

samtala mer om existentiella och spirituella frågor.  

Emotionell börda 
Samtliga intervjupersoner ansåg att det fanns en emotionell börda i deras yrke. Bördan bestod i 

dels att hantera patienters bortgång, dels i att samtala om existentiella frågor. Det ansågs särskilt 

påfrestande när patienters situation liknade kuratorernas personliga omständigheter. Kuratorerna 

lärde sig att hantera den emotionella bördan med åren; mer erfarna kuratorer hade blivit mer trygga 

i samtal och lärt sig att kontrollera sina känslor bättre. Olika hanteringssätt de använde sig av för 

att orka var att se värde i sitt arbete, inte arbeta heltid inom palliativ vård samt att göra en 

gränsdragning mellan arbete och privatliv. Flera kuratorer uttryckte att de ansåg sig få något i utbyte 

i de existentiella samtalen, vilket även det kan vara ett sätt att finna en meningsfullhet i det 

emotionellt tuffa kuratorsyrket. Med hjälp av kollegialt stöd i form av handledning, 

kuratorskollegor och diskussionsforum på internet kunde de även handskas med en emotionell 

börda. Att samtala och umgås med vänner och familj om helt andra saker än sina arbeten och 

existentiella frågor sågs också som ett sätt att hantera emotionell börda.  

Kunskap  
Kuratorerna hade till största del en socionomutbildning, två av dem hade läst liknande utbildningar 

(vård- och omsorgslinje på 2 år och beteendevetarutbildning). Flera kuratorer uppgav att de hade 

den kunskapen som behövdes i samtal om existentiella frågor, samtidigt ansåg en del att det pågick 

ett ständigt lärande inom området. Ingen av kuratorerna uppgav att deras utbildning förberett dem 

för att ha existentiella samtal. Kuratorerna berättade att de skaffat mest kunskap genom 

arbetslivserfarenhet och senare även av kurser, böcker samt genom att själva ha intresse för 

området. Intervjupersonerna poängterade att det var viktigare att signalera trygghet och att ha 

erfarenhet i samtal än att ha teoretisk kunskap. Kuratorns personliga intresse för existentiella och 

spirituella frågor ansågs vara av vikt för vilket utrymme dessa frågor gavs i samtalen. Många 

kuratorer ansåg att de själva fått ta ansvar för att utveckla sin teoretiska kunskap på sin fritid. Ett 

viktigt sätt som samtliga kuratorer framhöll att de använt för att få kunskap var att de själva 

resonerat kring existentiella frågor. Det ansågs även vara viktigt att inte föreläsa om sina teoretiska 

kunskaper för patienten, då detta inte mottogs väl enligt flera kuratorer. Kuratorerna ansåg att det 

fanns en kulturell aspekt i samtal, vilken de behövde vara pålästa inför. De var även positivt inställda 

till att patienten vid behov ville samtala med en präst eller imam. Många kuratorer uppgav att de 

gick på sin magkänsla i samtalen samt att de arbetade mycket med att bemöta patienter i deras 

känslor och tankar. Samtliga kuratorer kände sig trygga med att ha existentiella samtal, främst på 

grund av deras långa erfarenhet inom yrket och i dessa typer av samtal. 
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Studien i ljuset av tidigare forskning 
En stor del av artiklarna gick i linje med det som framkom i det empiriska materialet. Nedan 

redogörs dessa likheter men även skillnader mellan tidigare forskning och studiens resultat. 

Likheter mellan tidigare forskning och våra resultat 
En av de mest framträdande poängerna som togs upp i flera artiklar var betydelsen av en holistisk 

syn på människan och ett samarbete i den tvärprofessionella vården, dock var det endast en 

intervjuperson som belyste detta. Det var flera kuratorer som antog ett holistiskt perspektiv på 

vården och sina patienter, även om de inte uttryckligen använde begrepp som holism, olika 

dimensioner eller teaminriktat arbete. Det framkommer exempelvis när de berättade om övriga 

vårdteamets kompetens vilka riktades in på det medicinska medan de själva riktade in sig på det 

psykosociala, praktiska eller existentiella.  

Tidigare forskning visade även att socialarbetaren hjälper patienten att resonera och fundera kring 

meningen med livet och syftet med döden (Byock & Merriman, 1998:234; Connor et al., 2002:346; 

Wiebe, 2014:342). Samtliga kuratorer såg även detta som ett mycket meningsfullt arbete vilket går 

i linje med det Puchalski (2008:42) poängterar. Kuratorerna valde ofta att ställa frågor om detta på 

mer neutrala sätt och använde sällan ord som religiös, spiritualitet eller existentialism i samtal, dock 

var dessa begrepp vanligt förekommande i forskning.  Det var vanligare för kuratorerna i denna 

studie att fråga om patienters tro eller tanke om vad som händer efter dödsögonblicket och att inte 

finnas till. Sulmasy (2002:25) fann att det ofta finns ett sökande efter mening hos patienterna, vilket 

många av kuratorerna i vår studie också berättade. Kuratorerna uppgav även att en av deras 

viktigare uppgifter var att försöka hjälpa patienten att hitta mening i sin sista tid i livet, vilket kan 

bekräftas i Kauts (2002:231) studie som fann att denna hjälp kan underlätta för patienten att 

acceptera sin kommande död. Kaut (2002:221) kommer också fram till att det viktiga i patientsamtal 

om existentiella frågor var att en är uppmärksam på flera dimensioner i patientens liv och kan se 

behov och resurser i patientens beteende- och relationsmässiga verkligheter. I resultatet kan 

kuratorernas försiktighet och respektfulla bemötande förstås som en sådan ambition att skapa 

förtroende att kunna samtala om existentiella frågor.  

Puchalski (2008:42) beskriver hur kuratorn behöver acceptera och hedra mysteriet om livet och 

döden med att det inte finns givna svar, även intervjupersonerna i vår studie gav en bild av att de 

inte egentligen har några svar på dessa frågor och att de har funnit en trygghet i det. Det är 

synnerligen intressant då lösningen beskrivs bestå i att en bottnar i att inte ha ett svar, vilket kan 

tolkas vara motsatsen till att mogna in i en yrkesroll. Däremot har existentiella frågor kanske inga 

bestämda svar. När kuratorn kan erkänna detta samt finna en trygghet i att resonera kring något en 

inte kan erbjuda några faktiska råd i, kan detta mycket väl tolkas vara ett uttryck för att ha funnit 

en trygghet i sin yrkesroll. Således har kuratorerna funnit en trygghet i att en kan erbjuda något 

annat utöver att ge ett tydligt svar, exempelvis att lyssna, möta upp patientens tankar och 

normalisera existentiella funderingar patienten möjligtvis har. 

Selman et al. (2018:217) beskrev hur en kulturell kompetens ofta saknas hos vårdgivare i väst och 

är mycket eftertraktat bland vårdgivare att anskaffa sig. I denna studie ansåg sig kuratorerna ha en 

begränsad kulturell förståelse och att de försökte kompensera för denna i möte med människor 

från andra kulturer genom att läsa på om hur den religionen eller kulturen brukar vilja hantera 
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exempelvis döden. Wiebe (2014:349) nämner att kuratorer ska skapa en trygg miljö så att samtal 

om existentiella frågor kan uppstå. Detta var mycket viktigt för samtliga kuratorer också, och dessa 

såg även vikten av att inte tvinga på patienten eller anhöriga sin egen tro (Kaut, 2002:231; Sulmasy, 

2002:24).  

Selman et al. (2018:225f) fann att utrymmet som existentiella frågor får i patientsamtal beror på 

både resurser och vårdgivarens eller kuratorernas eget intresse, detta stämmer överens med vår 

studies resultat. Det kan även vara emotionellt tömmande att arbeta med palliativ vård av andra 

skäl än de existentiella samtalen (Tornøe et al., 2015:7; Duncan-Daston et al., 2016:172). Till 

exempel för att kuratorer får ta emot ilska som egentligen var riktad mot sjukdomen och för att det 

är lätt att identifiera sig med vissa patienter (Tornøe et al., 2015:7). Emotionell börda kan också 

komma av en känsla av hjälplöshet, vilket Back et al. (2015:27ff) också uppmärksammat. Watts 

(2013:292) skrev om hur resursbrist kan medföra stora etiska svårigheter i arbetet, vilket några 

kuratorer nämnde. Exempelvis i fråga om arbetsbelastning och tidsbrist vilket medförde att de inte 

kunde ha samtal med alla patienter eller att de inte kunde vara så tillgängliga för patienter som de 

kanske hade önskat.  

Skillnader mellan tidigare forskning och våra resultat 
Connor et al. (2002:343) beskrev hur kuratorerna arbetar tillsammans med de andra professionerna 

och att arbetet sker interdisciplinärt och inte parallellt. I vår studie arbetade kuratorerna ofta till 

stor del själva och förlitade sig kanske mest på sina kuratorskollegor eftersom de andra disciplinerna 

inte hade samma kompetens. För de kuratorer som var ensamma på sin plats så verkade arbetet 

med de andra professionerna vara närmare. Den rollblandning som Connor et al. (2002:345) 

beskriver i och med att vårdgivarna lär av varandra var inget som våra intervjupersoner uttryckte. 

När det gäller existentiella frågor så visade materialet att ingen kurator såg att hen nödvändigtvis 

upplevde sig ha eller önskade ett stöd i just detta hos sina kollegor eller chefer.  

Flera artiklar tog upp det sociala arbetets roll och hur viktigt detta uppdrag är i samtal om 

existentiella frågor, dock belyste inte intervjupersonerna detta. På så vis strävar tidigare forskning 

oftast efter att lyfta fram socialt arbete i den tvärprofessionella vården eftersom den inte 

uppmärksammas som den borde. Även Watts (2013) menade att socialarbetets roll har fått en lägre 

profil i den palliativa vårdlitteraturen, trots påståenden om vikten av ett tvärprofessionellt arbete. 

Därav kan en förklaring till varför intervjupersonerna inte nämner detta vara att de i deras 

profession redan får en betydelse i det palliativa teamet och vet om hur viktig deras roll är.   

Tidigare forskning belyste dock inte att en kurator skaffade sig kunskap främst genom erfarenhet. 

Utifrån materialet kan en se att erfarenhet samt att tycka om sitt arbete var viktigt för att hantera 

en emotionell börda, vilket inte tidigare forskning nämner. Detta skulle kunna bero på att 

erfarenhet och trivsel på arbetet är svåra att mäta, och därmed kanske inte återfinns i forskning i 

lika stor utsträckning. 

Studiens bidrag till forskningsfältet 
Tidigare forskning är inte skriven i svensk kontext och utgick sällan från hälso- och 

sjukvårdskuratorns perspektiv, vilket denna studie gör. Studien bidrar även med en unik inblick i 

sex svenska hälso- och sjukvårdskuratorers sätt att hantera emotionell börda och existentiella frågor 

i patientsamtal ur ett emotionssociologiskt perspektiv. Dessa specifika hanteringssätt kanske inte 
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är kontextbundna till Sverige, men kan antas vara specifika för kuratorer som arbetar med tunga 

existentiella ämnen i den stora utsträckning som kuratorer i palliativ vård gör. Detta är ett unikt 

perspektiv som studien bidrar med och förhoppningsvis kan dessa lärdomar används av alla som 

utför kurativt arbete och stöter på existentiella frågor i samtal. 

Teoridiskussion 
Uppsatsens teoretiska ramverk utgick ifrån emotionssociologi med Hochschild som teoretiker. 

Teorivalet gav uppsatsen ett angeläget perspektiv på kuratorns emotionella lönearbete och hur 

kuratorn påverkas av emotioner i patientsamtal, arbetslivet och privatlivet. Vid patientsamtal om 

existentiella frågor var kuratorn medveten om emotionsreglerna och hur dessa skulle följas, 

kuratorerna kunde även vara i behov av känsloreglering för att dölja egna känslor som inte låg i 

linje med emotionsreglerna.  

Ytligt och djupt agerande var teoretiska begrepp som var behjälpliga för att analysera hur en kurator 

hanterar en emotionell börda. Erfarna kuratorer använde sig av djupagerande och hade lärt sig att 

kontrollera sina känslor. Oerfarna kuratorer använde sig antingen av ytagerande i samtal för att ge 

sken av att de kände en viss känsla, eller så tog de på sig det patienten kände och erfor att patienter 

hängde kvar med dem efter arbetsdagen. När samtalen kom väldigt nära kuratorerna själva kunde 

den emotionella bördan te sig tyngre. Med hjälp av emotionssociologi är det möjligt att se med 

andra glasögon hur kuratorerna hanterade denna med en professionell känsloreglering.  

Teorin möjliggör ett upptäckande av de emotioner som uppstår i samtal om existentiella frågor, 

dels för patienten ur kuratorns synvinkel, dels för kuratorn. Således underlättade teorin att belysa 

känslor kopplade till existentiella frågor, något som tidigare forskning inte gjort. Studiens teoretiska 

ramverk kunde dock inte utläsa alla tänkta dimensioner av känslohantering eller emotionernas 

variation. Exempelvis så går det att anta att faktorer som personlighet, ålder, erfarenhet, bakgrund 

har påverkat vilka känslouttryck som olika individer har uppmuntrats att uttrycka i interaktioner. 

Därmed kan det ha en påverkan på hur enkelt någon ger utlopp för sina känslor eller har kontroll 

över dessa.  

Däremot var inte valet av teorin behjälplig när det kommer till tredje frågeställningen eftersom 

teoretisk kunskap inte är direkt kopplat till emotioner. Däremot kan mer kunskap och erfarenhet 

bidra till att en kurator utvecklar sitt djupagerande. Ett annat möjligt samband var att utifrån ytligt 

och djupt agerande kunde kuratorerna följa sin magkänsla eller erfarenhet i patientsamtal. En 

manual i hur en går till väga i existentiella frågor eller i patientsamtal i allmänhet finns inte. För att 

kunna ta reda på hur avgörande erfarenhet och intuition är i dessa samtal så behövs teori om 

emotioner. Emotionsteori behövs även i och med att samtliga kuratorer ansåg att det emotionella 

lönearbetet och emotionsreglerna var något de inte reflekterade över utan att det skedde omedvetet 

som tyst kunskap. 

Metoddiskussion 
Valet av studiens metod har påverkat resultatet i flera avseenden. För det första är en tematisk 

analys en metod som möjliggör stort utrymme för tolkning, således kan vår tolkning ha påverkat 

att en del information utelämnats (Bryman, 2018:455). Det har strävats i denna studie efter att få 
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med alla intervjupersoners perspektiv i alla delar av analysen och ha en hög grad av transparens 

utan att riskera att intervjupersonerna kan identifieras.  

Den holistiska ansatsen har förhoppningsvis möjliggjort en öppenhet i intervjuerna för de olika 

dimensionerna som tidigare forskning funnit i palliativ vård. Däremot undersöktes enbart den 

existentiella dimensionen, och forskningen var även oense över definitionerna på dessa 

dimensioner. Det finns således säkert fler dimensioner som inte funnits i studien. Enligt våra 

resultat fanns fler än den existentiella dimensionen i patientsamtalen, även den praktiska 

omnämndes flera gånger. Däremot beskrev tidigare forskning hur den existentiella dimensionen 

ofta förbisågs, vilket fick oss att vilja fokusera på just denna i vår studie. Därmed kan en förstå vår 

studie som holistisk i förhållande till den mängd forskning som finns på de andra dimensionerna, 

eftersom denna studie lyfter det som ofta uppfattats saknas.  

I och med att intervjuerna skedde via zoom på grund av covid-19 och inte ansikte mot ansikte så 

var det inte möjligt att analysera kroppsspråk eftersom kuratorernas ansikten och axlar var det som 

spelades in. Detta innebär att om en inspelning hade ägt rum på plats hade emotionsuttryck enklare 

kunnat identifierats. Vilken även hade lett till att intervjusituationen blivit mer bekväm och 

intervjupersonerna hade varit mer uttrycksfulla. Eventuellt hade det kunnat ge en rikare analys 

enligt vår teoretiska utgångspunkt. Samtidigt hade det kanske inte tillfört mycket till vår studie. Det 

som hade varit mer berikande hade varit att analysera ett samtal mellan patient och kurator, dock 

var detta utifrån etiska aspekter inte ett alternativ. 

Slutsatser för socialt arbete och vidare forskning 
Denna studie har funnit många viktiga resultat som kan hjälpa utförare av kurativa samtal, inte bara 

inom palliativ vård men i socialt arbete i stort. Resultaten kan även användas utanför samtal om 

existentiella frågor om en exempelvis vill dra lärdomar om hantering av emotionell börda vilken 

säkerligen existerar på många arbetsplatser inom socialt arbete. Resultaten har även synliggjort flera 

luckor i vårt forskningsfält som presenteras tillsammans med slutsatserna under rubrikerna nedan.  

Emotioner i existentiella frågor 
Emotionssociologin belyser emotioner och emotionsregler i samtal om existentiella frågor. Med 

andra ord är det patienten och emotionsreglerna som styr samtalet. En emotionell börda existerar 

ofta för hälso- och sjukvårdskuratorer i palliativ vård. När kuratorn är medveten om sina emotioner 

och har hittat ett sätt att hantera den emotionella bördan så blir det enklare att reglera känslor och 

orka med sitt arbete. Olika sätt att göra detta är att ha en uppdelad tjänst, ha tydliga gränser mellan 

arbete och privatliv, och att hitta mening och glädje i sitt arbete. Det är viktigt att kunna ha en 

professionell del likaväl som en privat del av sin egen person, och att lita på att dessa inte kommer 

vara lika åtskilda eller energikrävande att växla mellan ju mer erfarenhet en får. Tidigare forskning 

belyser inte en emotionell börda kopplat till emotioner i samtalet, detta är angeläget eftersom det 

är en stor del av arbetet som kurator inom palliativ vård. Även fler hanteringssätt av den 

emotionella bördan skulle vara intressant att läsa om i kommande forskning, exempelvis om 

huruvida olika professioner i vårdteamet hanterar det på olika sätt. 
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Holistisk människosyn 
Stor del av tidigare forskning belyser en tvärprofessionell vård med en holistisk människosyn. När 

en kurator kan beakta alla delar i patienten kan de öka förståelsen för patientens situation samt öka 

vårdens och samtalets kvalité. I tidigare forskning har även kompetensen om kulturella skillnader i 

spiritualitet lyfts fram som bristfällig. Det finns således ett behov i vidare forskning när det kommer 

till att uppmärksamma kuratorernas roll inom palliativ vård och existentiella frågor, samt hur 

samtalen påverkas av patientens och kuratorns kulturella bakgrund. Även kuratorssamtal om 

existentiella frågor med anhöriga skulle vara mycket intressanta att undersöka, särskilt eftersom det 

i tidigare forskning har visat sig korrelera med hur mycket anhöriga orkar med att bära och vårda 

patienten hemma fram tills slutet. Tidigare forskning beskrev att ett holistiskt perspektiv är viktigt 

att beakta i existentiella frågor, vilket de flesta intervjupersoner tog upp delvis. Intervjupersonerna 

utgick främst från ett psykosocial-spirituellt perspektiv på människan. Således behövs mer 

forskning som lyfter fram kuratorernas perspektiv på flera dimensioner i patientsamtal. I vår studie 

kan en se att en holistisk människosyn och ett teaminriktat arbete kan vara något den palliativa 

tvärprofessionella vården behöver förbättra, för att undvika att en emotionell börda blir allt för 

tung.  

Handledning och existentiella samtal i socialt arbete 
Något som synliggjordes ofta i våra resultat är behovet av handledning och stöd från andra 

kuratorer. När kuratorer får denna form av stöd blir det enklare att hantera den emotionella bördan 

samt kunna besvara patientens existentiella frågor. En översikt av faktiska möjligheter till 

handledning av upplevd god kvalitet för hälso- och sjukvårdskuratorer skulle vara intressant att ta 

del av i vidare forskning.  

Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka hur existentiella samtal förekommer i andra 

områden inom socialt arbete, utifrån vårt material kunde frågor av detta slag även komma upp med 

andra patienter, parkinsonpatienter eller hos gravida som är ambivalenta inför sin graviditet. 

Därefter att understryka att existentiella samtal kan uppkomma i andra kontexter och därav kan det 

vara viktigt inom socialt arbete att vara öppen för detta. Slutligen är även andra professioners, 

patienters och anhörigas syn på kurativa samtal om existentiella frågor i palliativ vård väldigt 

intressanta att undersöka. Flera kuratorer i vår studie påpekade att de inte vet vad patienterna tycker 

eller känner om samtalen, samt att patienterna kanske heller inte är i en sådan position att de kan 

uttrycka missnöje exempelvis. Det skulle därav även kunna vara intressant att undersöka 

maktrelationer i dessa patientmöten, ur både kuratorns och patientens perspektiv 

Avslutningsvis är existentiella frågor vanligt förekommande i patientsamtal, där emotioner är 

påtagliga och behövs belysas mer. Ett holistiskt perspektiv och handledning är betydelsefulla i 

samband med existentiella frågor och en emotionell börda. Författarna hoppas att denna uppsats 

givit läsaren några lärdomar att kunna använda i kurativt arbete eller i socialt arbete generellt när 

det kommer till hanteringssätt av emotionell börda eller hur en kan hantera existentiella samtal. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE  

Tack för att du kunde tänka dig att medverka i den här intervjun! Idag kommer vi att prata i 

cirka 60 minuter. Innan vi börjar tänkte vi gå igenom intervjuns upplägg och några saker som 

är bra för dig att veta om ditt deltagande och hur vi kommer behandla intervjumaterialet.  

Vi är studenter vid Uppsala universitet och läser vår sjätte termin på socionomprogrammet. Vi 

hoppas att denna intervju kan vara behjälplig till att besvara vårt syfte i vår c-uppsats. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur kuratorer inom palliativ vård arbetar med existentiella 

frågor i patientsamtal. Vi har även valt att fokusera på spiritualitet i patientsamtal och huruvida 

kuratorn har strategier för att orka med det palliativa arbetet. 

Vi vill informera dig om att intervjun är anonym och frivillig och kan avbrytas när som helst 

under intervjuns gång. Intervjun spelas in med videokamera, vi kommer meddela dig när vi 

startar och stoppar inspelningen och du kan själv be oss att stoppa inspelningen när du vill. 

Videomaterialet kommer endast att ses av Daniela och Sophia och vår handledare Irving Palm. 

När vår uppsats har blivit godkänd (förhoppningsvis i juni) kommer videomaterialet att 

förstöras. Vi kommer att transkribera intervjun och avidentifiera den, alltså plocka bort eller 

byta ut namn, platser eller annat som skulle kunna kopplas till dig. Vi har valt att spela in både 

bild och ljud för att kunna transkribera sådant som inte hörs, utan kan uttryckas på annat sätt 

för att få en så omfattande analys som möjligt.  

Det som kommer vara känt om dig är att du, precis som alla andra intervjupersoner i vår studie, 

arbetar eller har arbetat som hälso- och sjukvårdskurator och på något sätt med palliativa 

patienter. Då tänkte vi starta inspelningen och du kan få trycka på godkänn. 

Inledande frågor  

a. Hur länge har du arbetat inom palliativ vård? 

b. Arbetar du deltid/heltid? Hur många procent ungefär? 

c. Vilken funktion eller placering har verksamheten som du arbetar med, i palliativ vård?  

d. Hur ser din roll som kurator inom din verksamhet ut inom denna verksamhet? 

e. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

i. Hur många samtal har du ungefär i snitt per patient? 

ii. Hur brukar upplägget se ut om du har flera samtal med en patient? 
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iii. Gör du hembesök? Hur är de annorlunda från samtal på plats? 

Existentiella frågor, spiritualitet och patientsamtal 

f. På vilka sätt upplever du att spiritualitet är viktigt för patienter?  

g. Är existentiella frågor något som vanligen kommer upp i samtal? 

h. Berätta om frågor som brukar komma upp och om hur du brukar samtala om dessa 

frågor?  

i. Vilken form av bemötande anser du att patienten behöver i samtal om existentiella 

frågor? 

j. Hur tycker du att det är att samtala med patienter om existentiella frågor? 

k. Brukar du själv ta upp existentiella frågor om patienten inte gör det? Ungefär när eller i 

vilka situationer brukar du känna att det är läge? 

iv. Hur brukar du ta upp det om du känner att det behövs? Finns det något särskilt 

du tänker på för att inte väcka anstöt eller anta för mycket om någon? Anser du 

att det finns en kulturell aspekt att ta hänsyn till i patientsamtal om spiritualitet 

och existentiella frågor? På vilket sätt? 

l. Hur håller du dig neutral i samtal om existentiella frågor? 

m. Vilka känslor brukar kunna komma upp i sådana samtal, både hos patienten och hos en 

kurator? 

n. Hur förhåller du dig till att det finns andra som brukar ha existentiella samtal med 

människor som snart ska dö, till exempel imamer, präster, diakoner? Hänvisar du till 

dem eller tänker du att du tar sådana samtal själv? 

o. Hur ofta vill människor du möter prata med till exempel en diakon eller imam istället? 

Kunskap  

p. Hur känner du att din utbildning har förberett dig för att ha existentiella samtal? Vilken 

utbildning? 

q. Vilken kunskap tycker du att man behöver för att kunna ha kurativa samtal (där 

existentiella frågor uppkommer) med patienter som ska dö?  

r. Har du som kurator önskat att du hade mer kunskap inom existentiella frågor och 

spiritualitet? På vilka sätt? 
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v. Har du känt att patienten önskar du hade mer kunskap när det gäller existentiella 

samtal? 

s. Har du skaffat dig kunskap själv inom området? På vilka sätt? 

Emotionella bördan  

t. Hur hanterar du att arbeta med så tunga existentiella ämnen som död, livet efter döden, 

sökandet efter mening, tankar på anhöriga et cetera?  

vi. Hur påverkar det dig i din yrkesroll, i ditt privatliv? Vad har hjälpt dig att 

distansera yrket som kurator från ditt privatliv? 

u. När det kommer till samtal där patienten ger uttryck för stark existentiell ångest, hur 

hanterar du dem? 

v. Hur upplever du att det är att känna med patienten? 

vii. Har du upplevt att du “borde” känna på ett visst sätt men inte känner det? Till 

exempel på grund av förväntningar från patient eller från dig själv.  

w. Upplever du att du arbetar med känslouttryck som ett verktyg i samtal, till exempel 

leenden, rynkade ögonbryn? Vilka för- och nackdelar ser du att arbeta med 

känslouttryck som kurator, i yrket och i ditt privatliv? 

Kollegialt stöd 

x. Vilket stöd får du i din yrkesroll av kollegor eller chefer att ha patientsamtal om 

existentiella frågor?  

y. I vilken utsträckning upplever du att du får stöd från andra kuratorer att ha samtal om 

existentiella frågor? Till exempel resurser på internetforum, på arbetsplatsen eller på 

konferenser eller utbildningar? 

Avslutning 

z. Har du något att tillägga eller något du tycker vi borde ha frågat om? 

Tack så mycket för ditt deltagande! Vi hör av oss när uppsatsen är färdig om du vill läsa den. 

Om du undrar någonting eller vill ta tillbaka ditt deltagande så kan du höra av dig på mejl eller 

telefon närsomhelst. 
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BILAGA 2 – MAILUTSKICK 

Text till ärenderad: En förfrågan om deltagande i studie 

Hej! 

Vi heter Sophia Källström och Daniela Martinez och vi studerar på Socionomprogrammet vid 

Uppsala Universitet. Vi ska under vår uppsatskurs författa en c-uppsats och önskar att du som 

arbetar eller arbetat som kurator inom palliativ vård kan ställa upp som intervjuperson! 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kuratorer inom palliativ vård arbetar med existentiella 

frågor i patientsamtal. Intresset för ämnet kommer från att Daniela hade praktik som kurator inom 

hälso- och sjukvården och uppfattade utmaningar för vårdgivare att samtala om spirituella och 

existentiella frågor. På socionomprogrammet får vi ingen utbildning i hur vi ska samtala om dessa 

ämnen. Därför vill vi undersöka hur yrkesverksamma kuratorer går till väga med sådana 

patientsamtal! 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och beräknas att ta cirka 60 minuter. Intervjun är anonym och 

kommer att hållas enskilt. Vid intervjun är du fri att inte svara på frågor om du inte vill och att 

avbryta intervjun utan någon förklaring. Om det går bra så spelar vi gärna in intervjun med 

videokamera. Materialet kommer att hanteras med största möjliga försiktighet och kommer enbart 

användas till vår C-uppsats. Materialet från videointervjun kommer att transkriberas och 

avidentifieras så att du förblir anonym inför alla förutom oss som skriver uppsatsen (Sophia och 

Daniela) samt vår handledare Irving Palm på Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. 

Efter det att uppsatsen är godkänd kommer videomaterialet att förstöras. 

Under rådande omständigheter med covid-19 är vi medvetna om svårigheterna med att intervjuerna 

äger rum på plats. Vi är öppna för vad ni känner er mest bekväma med. Vi har möjlighet att träffas 

på valfri plats (med social distansering och munskydd om så önskas) alternativt att intervjuerna 

sker via zoom. Vår förväntan är att studien kan leda till en bättre förståelse av rollen som kurator 

inom den palliativa vården.  

Vi tänker att intervjun berör ämnen som: 

• Existentiella frågor i patientsamtal inom palliativ vård 

• Spiritualitet/andlighet, en viktig dimension att beakta inom palliativ vård 

• Strategier för att orka arbeta inom palliativ vård 

Maila eller ring oss gärna för att boka in en intervju!  

Daniela: email och telefonnummer Sophia: email och telefonnummer 

Om du vill ha kontakt med vår handledare Irving Palm kan du nå honom på följande mailadress: 

email och telefonnummer. 

Vi hoppas att höra från er! Med vänliga hälsningar Sophia Källström och Daniela Martinez, 

Socionomprogrammet Uppsala universitet 
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BILAGA 3 – REKRYTERINGSINLÄGG 

 
En förfrågan om deltagande i studie 
 
Hej! 
 
Vi heter Sophia Källström och Daniela Martinez och vi studerar på Socionomprogrammet vid 
Uppsala Universitet. Vi ska under vår uppsatskurs författa en c-uppsats och önskar att du som 
arbetar eller arbetat som kurator inom palliativ vård kan ställa upp som intervjuperson! 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kuratorer inom palliativ vård arbetar med existentiella 
frågor i patientsamtal. Intresset för ämnet kommer från att Daniela hade praktik som kurator 
inom hälso- och sjukvården och uppfattade utmaningar för vårdgivare att samtala om spirituella 
och existentiella frågor. På socionomprogrammet får vi ingen utbildning i hur vi ska samtala om 
dessa ämnen. Därför vill vi undersöka hur yrkesverksamma kuratorer går till väga med sådana 
patientsamtal! 
 
Deltagandet i intervjun är frivilligt och beräknas att ta cirka 60 minuter. Intervjun är anonym och 
kommer att hållas enskilt. Vid intervjun är du fri att inte svara på frågor om du inte vill och att 
avbryta intervjun utan någon förklaring. Om det går bra så spelar vi gärna in video från intervjun. 
Materialet kommer att hanteras med största möjliga försiktighet och kommer enbart användas till 
vår C-uppsats. Materialet från videointervjun kommer att transkriberas och avidentifieras så att 
du förblir anonym inför alla förutom oss som skriver uppsatsen (Sophia och Daniela) samt vår 
handledare Irving Palm på Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Efter det att 
uppsatsen är godkänd kommer videomaterialet att förstöras. 
 
Under rådande omständigheter med covid-19 kommer intervjuerna ske via zoom. Vår förväntan 
är att studien kan leda till en bättre förståelse av rollen som kurator inom den palliativa vården.  
Vi tänker att intervjun berör ämnen som: 
- Existentiella frågor i patientsamtal inom palliativ vård 
- Spiritualitet/andlighet, en viktig dimension att beakta inom palliativ vård 
- Strategier för att orka arbeta inom palliativ vård 
 
Är du intresserad av att medverka? Kommentera gärna här under så tar vi kontakt via 
privatmeddelande. Alternativt kan du kontakta oss via uppgifterna nedan (säkrast om du vill vara 
anonym även för medlemmar i denna facebookgruppen).  
 
Daniela: emailadress och telefonnummer 
Sophia: emailadress och telefonnummer 
Om du vill ha kontakt med vår handledare Irving Palm kan du nå honom på följande mailadress: 
emailadress och telefonnummer 
 
Vi hoppas att höra från er!  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sophia Källström och Daniela Martinez  
Socionomprogrammet Uppsala universitet 


