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                                               Sammanfattning 

Kuratorn är enligt SiP (Socionomer inom palliativ vård) en viktig beståndsdel i vårdteamet då 

den bidrar med en psykosocial kompetens. Trots detta minskar kuratorstjänsterna inom 

vården. Av denna anledning väcktes intresset av att ta reda på vilka uppfattningar medicinsk 

personal har om kuratorn. Därför är syftet med denna studie att undersöka den medicinska 

personalens tankar om kuratorn i den palliativa vården. Studien bygger på en kvalitativ 

forskningsstrategi där data samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fem 

sjuksköterskor från verksamheter för palliativ vård. Resultatet visar på att samtliga 

sjuksköterskor som intervjuades ansåg att kuratorn behövs för stöd för patienter, anhöriga och 

som en del i arbetsteamet. Det som även visat sig i denna studie var att svaren skiljde sig 

mellan de olika verksamheterna när det kommer till graden av behov och förväntningarna på 

kuratorn. Slutsatsen är att sjuksköterskor anser att det finns ett behov av kurator men att 

uppfattningarna om främst kuratorns uppgifter och roll skiljer sig beroende på tidigare 

erfarenhet av kurator i arbetsteamet och att bristen av erfarenhet och kunskap kan hämma den 

helhetsvård som patienter och anhöriga ska kunna tillgå. 
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1. Inledning  

 

Det väcks många tankar och känslor hos oss när vi hör orden palliativ vård, vård vid livets 

slutskede. Kanske för att det känns så definitivt, så slutgiltigt. Det handlar om människor som 

ligger inför döden, vars sista tid i livet ska bli så bra som möjligt. När någon blir obotlig sjuk 

är det inte bara den sjuke som drabbas, utan även de anhöriga. Vår spontana reaktion när 

ämnet först diskuterades var att det vore naturligt att behovet av psykosocialt stöd inom den 

palliativa vården är stort, en uppfattning som ifrågasattes när en av oss, under sin 

praktikperiod på Socionomprogrammet, befann sig på Norrlands universitetssjukhus som 

kurator. Under denna tid fanns det möjlighet att besöka andra verksamheter för att vidga sina 

vyer och förstå andra typer av yrkesgrupper inom det sociala arbetet. Vid ett besök på en av 

Umeås verksamheter för palliativ vård framkom det att det inte arbetade någon kurator inom 

verksamheten, då de ansåg att kuratorn hade för få arbetsuppgifter på den arbetsplatsen.  

 

Enligt SiP (2007) som är en förening för socionomer inom palliativ vård, är kuratorn en viktig 

beståndsdel i vårdteamet då den besitter en psykosocial kompetens som kan bistå vårdteamet 

med förslag på insatser och kan föra fram patientens och närståendes värderingar, rättigheter 

samt psykosociala behov. I och med detta, samt besöket hos den palliativa verksamheten, 

öppnades ögonen och intresset hos oss för att undersöka vilka tankar och kunskaper 

medicinsk personal har om kuratorns roll inom den palliativa vården.  

 

1.1 Problembakgrund 

Det palliativa arbetet handlar varken om att påskynda eller fördröja döden. Det handlar om att 

ge stöd, lindring och omsorg, både till patient och anhöriga och se till att den sista tiden i livet 

blir värdefull (Nationella Rådet För Palliativ vård, 2014). Den palliativa vården definieras av 

WHO (1990) som en aktiv vård av patienter i det skedet när sjukdomen inte längre svarar på 

botande behandling. I denna vård handlar det mycket om att kontrollera smärta eller annan 

symptom och även att kontrollera psykologiska, sociala och existentiella problem som är av 

en stor vikt i vården (Henoch, 2013). Det övergripande målet med den palliativa vården är att 

uppnå den bästa möjliga livskvalitén för patienten men också för dennes familj (Henoch, 

2013). I och med detta mål utgör det också en stor vikt att en kurator arbetar inom den 

palliativa vården där denna person kan stötta patienten och anhöriga i samtal och 

krisbearbetning (Akademikerförbundet SSR, 2016).  

 

Kuratorns uppdrag idag inom vården handlar om att utreda, bedöma och behandla i form av 

exempelvis krisstöd och samtal (Akademikerförbundet SSR, 2016). Akademikerförbundet 

SSR beskriver hur denna analys och bedömning från kuratorn är nödvändig för diagnos och 

behandling, den utgör många gånger grund för intyg som ska skrivas av annan personal inom 

hälso- och sjukvården. Oftast kan de sociala och psykosociala faktorer som ligger bakom 

ohälsa identifieras i en sådan psykosocial diagnos (Akademikerförbundet SSR, 2016). En 

kurator inom hälso- och sjukvården arbetar med att agera som en vägledare och ett stöd för 

personer i livets varierande situationer. En viktig del av arbetet som kuratorn utför som inte 
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får glömmas bort är utövningen av krisbearbetning eller stödsamtal med patienter och med 

deras anhöriga, exempelvis för patienter med kroniska sjukdomar (AFS.se). 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2011) bör det finnas 5100 kuratorer som är yrkesverksamma i 

hela hälso- och sjukvårdsfältet, varav ca fyra procent inom den privata sektorn 

(socialstyrelsen, 2014). Under ett besök på en verksamhet för palliativ vård uttryckte den 

ansvarige för studiebesöket att den före detta kuratorn som arbetat på verksamheten tidigare 

inte längre behövdes och hade därför fått avsluta sitt arbete i verksamheten. Nu arbetar ingen 

kurator på den verksamheten, vilket vi är förbryllade över. Akademikerförbundet SSR (2016) 

beskriver hur den psykiska ohälsan har ökat i Sverige vilket gör kuratorns kompetens ännu 

mer viktig inom hälso- och sjukvården. Trots att statistik visar att den psykiska ohälsan ökar 

fortsätter inte antalet kurator att öka och i flera landsting minskar man istället antalet 

kuratorstjänster (Akademikerförbundet SSR, 2016).  

 

SIP (2007) beskriver hur viktig socionomen är då hen, genom sin utbildning, har en grund för 

att se patienten i hens kontext där fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer tas till 

hänsyn. De fortsätter att beskriva vikten av socionomen genom att hen har kunskap om teorier 

och metoder att arbeta med individen, gruppen och samhället samt samspelet där emellan. 

Socionomen kan, enligt SIP, se människan i sitt sammanhang och i de system hen ingår i. 

Men trots detta så väljer vissa verksamheter inom den offentliga och privata sektorn inom 

hälso- och sjukvård att minska kuratorstjänsterna medan en del till och med utesluter 

kuratorerna helt från arbetet i vården (Akademikerförbundet SSR, 2016).  

 

1.2 Problemformulering 

Utifrån den bakgrund vi fått fram om kuratorns roll och vikten av det psykosociala stödet som 

en kurator erbjuder uppfattar vi kuratorn som mer än behövlig i vården idag. Socionomens 

utbildning skiljer sig stort från läkare och sjuksköterskor samt andra yrkesgrupper inom 

vården. Som beskrivet ovanför arbetar socionomen med psykosociala frågor med patienten, 

vilket en läkare eller sjuksköterska inte gör. Trots att kurators kunskaper beskrivs som viktiga 

inom hälso- och sjukvården, där palliativ vård räknas in, kvarstår problemet om att 

kuratorstjänsterna idag snarare minskar än ökar.  

 

På dessa grunder har vi därför valt att undersöka vilka uppfattningar som finns i ett palliativt 

arbetsteam om kuratorn och dennes funktion. Detta för att bilda en större förståelse om hur 

medicinsk personal ser på vikten av det psykosociala arbetet inom den palliativa vården. 

Önskemålet är att ta reda på om den medicinska personalens tankar om kuratorn kan kopplas 

till hur kuratorstjänsterna prioriteras i den palliativa vården idag. Förhoppningen är att denna 

studie kan ge en bättre bild av varför kuratorstjänsterna minskar inom vården 

(Akademikerförbundet SSR, 2016) och om det har något samband med de uppfattningar som 

framkommer eller om minskningen kan ha att göra med andra aspekter, som exempelvis 

ekonomiska skäl eller andra yrkesprioriteringar. Vi tror inte att den medicinska personalen är 

de som avgör huruvida en kurator anställs inom en verksamhet eller ej, men att deras tankar 

och uppfattningar om behovet kan påverka ledningsgruppen och huruvida de väljer att 
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anställa en kurator eller inte. 

  

1.3 Syfte & frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka den medicinska personalens tankar 

om kuratorns roll inom den palliativa vården. Våra frågeställningar är: 

 Vilken betydelse anser intervjupersonerna att kuratorns insatser har för patienter och 

anhöriga i vården?  

 Vilka uppfattningar har intervjupersonerna om vad kuratorn kan bidra med i deras 

arbetsgrupp?  

 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie har vi, genom en kvalitativ metod, utfört intervjuer med personal från två olika 

verksamheter inom den palliativa vården i norra Sverige. Vi valde att avgränsa vår målgrupp 

till att enbart intervjua medicinsk personal så som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Varför vi valt att intervjua dessa yrkesgrupper och inte den paramedicinska personalen är för 

att den valda målgruppen dagligen arbetar patientnära och därför har förutsättningar att kunna 

se behovet av en kurator. Yrkesroller som exempelvis dietister och sjukgymnaster besöker 

oftast patienter vid behov och arbetar inte med patienterna i samma grad som den medicinska 

personalen gör. 
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2. Tidigare forskning 

 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kopplat till vår forskningsfråga. Den tidigare 

forskningen handlar bland annat om betydelsen av att tala, betydelsen av kuratorn i den 

palliativa vården och det palliativa arbetsteamets uppfattning om kuratorn. Dessa 

utgångspunkter har valts för att skapa en kunskapsöversikt gällande behovet av kuratorn och 

vad som anses vara kuratorns roll i den palliativa vården, områden som vi finner relevanta 

för vår studie.  

 
2.1. Betydelsen av att tala  

Det har framkommit i tidigare forskning att det är av vikt att samtala med patienter vid livets 

slutskede då patienterna själva vill få tillfälle att prata om sin sjukdom och sin rädsla kring 

den (Lamerton, 1984). En observationsstudie gjord av Glaser & Strauss (1965) visar dock att 

sjukvårdspersonalen saknar förmåga att tala med patienterna eller till och med undviker att 

träffa dem. Vissa av sjuksköterskorna föredrog att döende patienter var så pass medicinskt 

påverkade att de inte orkade ta upp känsliga ämnen, andra undvek ångestskapande samtal 

genom att enbart lyssna till information som berörde vården (Glaser & Strauss, 1965).   

 

Dessa tidigare studier ger en historisk syn på behovet av olika typer av samtalsstöd och hur 

patienter som var i nöd av att lätta på hjärtat behandlades. Detta kan kopplas till vår 

forskningsfråga som syftar på att undersöka hur dagens medicinska personal ser på kuratorns 

roll vid patienters behov av samtalsstöd i livets slutskede, då kuratorn är den profession i det 

palliativa arbetsteamet som tar sig an dessa frågor. Det är av vikt att ha i åtanke att dessa 

studier är 32 respektive 51 år gamla och att både lagar och principer förändrats inom 

sjukvården både nationellt eller internationellt sedan de utfördes. Däremot kan likheter 

skildras i och med att behovet av att tala finns oberoende av årtal, något som är av intresse för 

vår studie då detta även kan komma att visas i vårt resultat. 

 

Att få möjlighet att tala om processen runt döendet är viktigt, både för patient och anhöriga. 

Enligt Kirk, Kirk och Kristjanson (2004) kan det förekomma kommunikationssvårigheter 

mellan patient och medicinsk personal när patienten drabbats av en dödlig sjukdom, då 

personalen kan känna sig obekväma med att delge patienten all information om 

sjukdomsprognosen. Detta leder till att patientens behov av att tala inte blir uppfyllt. Kirk et 

al. har undersökt patienters behov av att tala om sjukdomen och sjukdomsprocessen med hjälp 

av kvalitativa intervjuer med patienter som blivit diagnostiserade med en obotlig sjukdom. En 

del patienter uttryckte en önskan om att läkaren skulle ta sig mer tid att verkligen sätta sig ner 

med henne och prata och lyssna i lugn och ro, istället för att ge beskedet för att sedan skynda 

sig iväg till nästa patient (Kirk et al., 2004).  

 

I en studie utförd i Finland av Laakkonen, Pitkala och Strandberg (2004) intervjuas äldre, 

dödligt sjuka patienter i den palliativa vården om deras önskan och behov i livets slutskede 

och deras upplevelse av vården. Resultatet visade på att de flesta var nöjda med den fysiska 
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omsorgen, men upplevde att sjuksköterskorna var stressade och att ingen hade tid att stanna 

och prata med dem (Laakkonen et al., 2004). Många patienter hade önskat att få prata mer 

med någon som tog sig tid att lyssna men eftersom personalen hade så fullt upp så bad de inte 

om det, då de inte ville besvära personalen (Laakkonen et al., 2004). Laakkonen et al. menar 

att om patienterna inte får chansen att tala om sin situation och sina känslor så kan det leda till 

att det blir svårt för patienten att bearbeta processen och vad det innebär att ha en dödlig 

sjukdom.  

 

Viktigt att ha i åtanke är att ovanstående studier utförts i en internationell kontext och att den 

palliativa vården kan skilja sig från den svenska. Det resultat som framkommer i studierna är 

dock väldigt snarlika, oberoende av var studierna utförts. Det finns ett stort behov av att tala, 

något som patienter ofta inte anser blir uppfyllt (Kirk et al. 2004; Laakkonen et al. 2004). 

 

 I samtliga studier har intervjupersonerna uttryckt en önskan om att den medicinska 

personalen ska ta sig mer tid för samtal och prioritera detta mer då behovet av att tala om både 

sjukdomen och rädsla är genomgående. Dessa studier har valts eftersom de visar på att 

patienter ofta känner ett starkt behov av att tala och att detta inte uppfylls av den medicinska 

personalen. Det framgår inte i någon av studierna om patienterna har tillgång till kurator eller 

något annat typ av stöd. Det är dock fortfarande av intresse att ta med dessa studier då de 

påvisar att behovet av att tala i livets slutskede är stort hos patienterna både när det kommer 

till sin sjukdom men även rädslan kring den. Valet av studier kan därför kopplas till vår 

forskningsfråga då de visar på behovet av samtalsstöd i livets slutskede.  

 

2.2 Betydelsen av kuratorn i den palliativa vården  

Baker (2008) har undersökt litteratur och exempel på ett fall där patientens psykosociala 

behov i livets slutskede uppmärksammas och artikeln belyser därför varför socionomens 

terapeutiska kunskaper är betydande. Artikelförfattaren menar på att det är viktigt att ha en 

helhetssyn inom den palliativa vården. Med detta menar Baker att det inte bara är den 

medicinska och fysiska aspekten man bör förhålla sig till, utan att det även är av stor 

betydelse att inkludera psykosociala och spirituella faktorer. Trots att denna typ av helhetssyn 

inom den palliativa vården är viktig så nämner Sontag (ur Baker, 2008) att det fortfarande 

finns hospice som inte adresserar de psykosociala aspekterna lika mycket som de fysiska och 

att betydelsen av dem hamnar i skymundan. Baker har, när artikeln skrevs, åtta års erfarenhet 

av att jobba som socionom inom den palliativa vården. Genom fallet som Baker studerade 

kunde hon utläsa att det fokuseras alldeles för lite på de psykosociala aspekterna då hon med 

egna ögon sett patienter som står inför dödens tröskel och hört dem berätta om vad som plågar 

dem mest. Det handlade ofta om olösta familjeproblem men också om tankar och känslor 

kring döden (Baker, 2008). Detta är anledningen till varför Baker vill belysa vikten av 

psykosocialt stöd för patienter i den palliativa vården.   

 

Både litteraturen och fallet som Baker (2008) utgår från i artikeln ger en bra uppfattning om 

varför den psykosociala aspekten inom den palliativa vården är viktig. Resultatet av Bakers 

studie visar på att den aspekten behövs för att många patienters önskan innan döden är att lösa 
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familjekonflikter eller liknande eftersom det ofta förekommer en skuld i dessa situationer, där 

möjligheten till förlåtelse är väldigt värdefull. I resultatet framkom även att det även finns ett 

behov av psykosocialt stöd för både patienter och anhöriga då de ställs inför en stor prövning 

och omställning. Något som Baker ifrågasätter är varför det finns så lite forskning om behovet 

av psykosocialt stöd i den palliativa vården och menar på att en förklaring till detta kan vara 

att detta behov inte går att mäta på samma sätt som det går att mäta de fysiska aspekterna. 

Artikelförfattaren menar på att den medicinska forskningen och framstegen inom den är 

värdefull, men att dessa framsteg inte täcker behovet av psykosocialt stöd, vilket leder till att 

helhetssynen som bör finnas inom den palliativa vården blir lidande. Baker anser att 

välutbildade socionomer som uppmärksammar och förstår dessa behov är väldigt viktiga inom 

den palliativa vården.  

 

Den forskning som Baker (2008) har utfört är en litteraturstudie där författaren sammanfattar 

ett antal vetenskapliga artiklar och därefter granskar ett fall. Viktigt att ha i åtanke är att 

artiklarna som Baker valt till sin studie möjligtvis inte representerar hela kunskapsfältet vilket 

därmed kan leda till att andra aspekter utesluts. Vi anser dock att det relativt stora antalet 

artiklar, studiernas resultat samt Bakers egna resultat ger oss en tydlig bild av kuratorns roll 

inom den palliativa vården som kan komma att vara av vikt i relation till vår forskningsfråga 

som rör den medicinska personalens tankar kring kuratorn.   

 

2.3 Arbetsteamets uppfattning om kuratorn  

I en studie utförd av Anne F. Cullen (2012) fick yrkesverksamma inom den palliativa vården 

genom intervjuer beskriva deras erfarenheter av att arbeta som eller med socionomer inom 

området. Författarens syfte var att undersöka huruvida socionomrollen betraktas eller bör 

betraktas som en ledarskapsroll inom den palliativa vården eller inte. Genom intervjuer med 

bland annat läkare och sjuksköterskor framkom enligt Cullen många intressanta uppfattningar, 

tankar och åsikter om vikten av att ha en socionom i det palliativa arbetsteamet. 

Artikelförfattaren intervjuade bland annat en sjuksköterska som menade på att socionomen ser 

situationer ur ett bredare perspektiv jämfört med den medicinska personalen som fokuserar 

mer på det kliniska. Samma sjuksköterska uttryckte även en känsla av lättnad över att ha en 

socionom i arbetsteamet eftersom hen kunde överlåta vissa specifika uppgifter till 

socionomen, så som att ge stöd till patient och anhöriga ur ett mer psykosocialt perspektiv 

(Cullen, 2012). Cullen menar även på att många i personalen ansåg att socionomen var viktig 

för både personal och brukare då denne alltid fanns på plats och tog sig tid att stötta och 

lyssna. En av sjuksköterskorna som intervjuades berättade att socionomen, genom sin 

kunskap, lär personalen olika strategier som kan användas för att hantera de känslomässiga 

aspekterna av det palliativa arbetet (Cullen, 2012).  

 

Genom intervjuerna i studien som Cullen utförde framkom exempel på socionomens 

egenskaper som ansågs vara värdefulla i komplexa situationer. De egenskaper som nämndes 

var bland annat ett genuint intresse och respekt för de människor som berörs, en vilja att 

engagera arbetsteamet till att samarbeta och tillsammans sträva efter att uppnå bästa möjliga 

resultat (Cullen, 2012). 
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Viktigt att ha i åtanke är att studien utförts på en specifik arbetsplats, och att arbetskulturer 

kan skilja sig mellan arbetsplatser. Detta gör att studien inte nödvändigtvis går att koppla till 

vår studie. Det kan dock finnas samband mellan det vi vill undersöka och de uppfattningar 

och tankar som förekommer i Cullens studie.  
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3. Teoretisk kontext 

 
I detta avsnitt presenteras de teorier som valdes för att förklara det problemområdet vi 

undersöker. Vi kommer att presentera dessa teorier för att sedan bearbeta dem kritiskt i 

relation till vår forskningsfråga.  

 

3.1 Samverkansteori 

Eftersom studien utgår från olika arbetsgrupper är det av vikt att fokusera på den samverkan 

som finns i verksamheterna, mellan kuratorn och resterande medicinsk personal. För att 

möjligtvis kunna förklara den framkomna empirin har vi valt att använda oss av en teori 

utformad av psykiatrikern Bengt Berggren som handlar om olika samarbetsmodeller (se 

modell 1). Berggrens teori om samverkan förklaras av Westrin (1986) i en artikel kring just 

samverkan och bygger på en samarbetsmodell med fem olika typer av samverkansformer. 

Den första formen författaren tar upp är separation. Vid denna nivå pågår ingen samverkan 

alls mellan parterna, utan allt arbete utförs isolerat från de övriga aktörerna (Westrin, 1986). 

 

Vid den andra nivån i modellen finns koordination som är den andra typen av samverkan. 

Denna innebär ett additiv samordning mellan två parter (Westrin, 1986). Det riktiga 

samarbetet finns ännu inte enligt författaren men det kan ske ett utbyte av tjänster på denna 

nivå utan att det innehar ett närmare samarbete mellan parterna. Detta utbyte kan ske i form 

av exempelvis när en läkare remitterar en klient till kuratorn, kuratorn adderar sedan sina 

insatser till det som läkaren redan har gjort. I och med detta utbyte sker en form av samarbete 

i sin enklaste form (Westrin, 1986).  

 

Den tredje typen som presenteras av Westrin (1986) är kollaboration och innebär att varje 

aktör fortfarande innehar sitt eget ansvarsområde, men arbetar gemensamt kring en patient. 

Här träffas de aktörer som samarbetar och diskuterar den patient som de tillsammans arbetar 

med (Westrin, 1986). På denna nivå sker alltså enligt Westrin ett nära samarbete mellan olika 

yrkeskategorier i de frågor som rör den patient som de olika aktörerna har ett gemensamt 

ansvar för. När aktörerna har beaktat olika omständigheter i det aktuella fallet kan klienten 

erbjudas en helhetslösning (Westrin, 1986). Författaren beskriver även hur Kollaboration 

kännetecknas av att de olika aktörerna regelbundet träffas och gör uppföljningar kring 

patienten.   

 

Den fjärde nivån är integration där Westrin (1986) menar att två verksamhetsgrupper smälter 

samman, alltså går upp i varandra. Här sker ett samarbeta rakt igenom där de olika aktörerna 

genomför varandras uppgifter gemensamt, bara en liten del av arbetet är yrkesspecifikt och 

uppdelat (Westrin, 1986).   

 

Den sista nivån som Westrin (1986) nämner är egentligen en variant av den tredje nivån 

kollaboration och benämns konsultation. Westrin beskriver att hur de olika aktörerna går in i 

varandras arbeten för att ge råd eller handledning i vissa speciella frågor eller fall.  
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Modell 1 (Bengt Berggrens samarbetsmodeller återgivet i Westrin, 1986, s. 283) 

 

3.1.1 Teorireflektion  

Med hjälp av denna teori kan vi se vilken typ av samverkan som finns i de valda 

arbetsgrupperna som kan förklara den medicinska personalens tankar kring kuratorn och 

dennes roll. Beroende på hur samverkan ter sig i verksamheterna kan den medicinska 

personalens tankar och uppfattningar om kuratorn påverkas. Därför kan vi genom att kunna se 

hur de olika yrkesgrupperna samverkar med varandra på olika nivåer bilda en förståelse av de 

olika tankarna kring kuratorn i arbetsgruppen. Därför anser vi att samverkansteorin kan belysa 

viktiga aspekter som kan förklara den medicinska personalens uppfattningar om kuratorn.  

 

Det är dock av vikt att ha förståelse för att det finns en risk att den empiri som framkommer 

inte beskriver samverkan tillräckligt tydligt vilket kan medföra svårigheter att kunna urskilja 

de olika nivåerna i samarbetsmodellen. Därför har det funnits en noggrannhet i 

genomläsningen av den insamlade datan för att kunna urskilja möjliga uttalanden med 

kopplingar till samverkan. 

 

3.2 Rollteori  

Angelöw, Jonsson och Stier (2015) menar på att syftet med rollteorier är att undersöka hur det 

individuella beteendet påverkas av de sociala roller som formas i samhället samt vilka 

funktioner och förväntningar som dessa roller innebär för personer i olika positioner. Vidare 

menar författarna att rollen skapas av de normer som kopplas till en särskild position eller 

uppgift, vilket i sin tur skapar förväntningar om hur innehavaren av rollen ska vara. Med 

position menar Angelöw et al. någonting som personen är, vilket exempelvis kan vara 

personens yrkesroll och att rollen som positionen ger är uppbyggd av de förväntningar som 



10 
 

den positionen skapar. Hur sedan innehavaren av rollen handlar kallas för rollbeteende och 

hur en person värderas beror, enligt Angelöw et al, mycket på hur detta rollbeteende stämmer 

överens med rollförväntningarna, överensstämmer de väl så värderas personen ofta positivt.  

 

Yrkesrollens förväntningar kan vara både formella och informella, då det tidigare syftar på 

bland annat lagar, arbetsuppgifter och uppdragsbeskrivningar (Lennéer-Axelsson & 

Thylefors, 2005). Författarna menar att de informella förväntningarna är knutna till 

sammanhang, traditioner och behov. Lenéer-Axelsson och Thylefors ger tre exempel på 

informella roller; arbetsroller, samarbetsroller och individuella roller. Arbetsroller handlar om 

själva genomförandet av arbetsuppgifter medan samarbetsroller påverkar atmosfären på en 

arbetsplats och växer fram genom att klargöra normer, bygga upp en öppenhet och 

konflikthantering (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). De individuella rollerna grundar sig 

enligt författarna i de enskilda individernas behov och har ingen koppling till uppdraget på 

arbetsplatsen. Denna typ av roll kan dock bli en nackdel för arbetsgruppen om den krockar 

med gruppens mål, vilket skapar samarbetsproblem (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). 

Om förväntningarna på en yrkesroll är oklara kan detta vara en fördel för individen då denne 

får möjligheten att själv forma sina arbetsuppgifter, något som däremot kan leda till 

konkurrens och konflikter i arbetsteamen kring vilka arbetsuppgifter som tillhör vem 

(Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005).  

 

I en arbetsgrupp med olika yrkesroller kan det förekomma rollkonflikter. Lenéer-Axelsson 

och Thylefors (2005) nämner rollupplösning, en konflikt som grundar sig i arbetsgruppens 

försök till att undvika frågor så som hierarki, status och lön. Författarna menar att 

rollupplösningen innebär att alla i gruppen, oberoende av grundyrke, delar i princip alla 

uppgifter på arbetsplatsen, vilket resulterar i att en grupp som är sammansatt av olika 

yrkeskompetenser förlorar en del av sin finess. Gränsöverskridningen som sker är vanligt 

förekommande i tvärprofessionella team och handlar om i vilken grad andra yrkesgrupper bör 

få ta sig an uppgifter som vanligtvis utförs av en viss profession (Lennéer-Axelsson & 

Thylefors, 2005). Trots att rollupplösningen sker i ett försök att undvika känsliga frågor och 

konflikter så menar Lenéer-Axelsson och Thylefors att det ändå ofta i samarbetsproblem och 

maktkamper. Om en rollupplösning som leder till konflikter uppstår på en arbetsplats så bör 

arbetsgruppens formella roller ses över, så rollernas gränser blir tydligare (Lennéer-Axelsson 

& Thylefors, 2005). 

 

3.2.1  Teorireflektion 

Rollteorin kan kopplas till vår forskningsfråga då kuratorn är en yrkesroll, uppbyggd 

av omgivningens förväntningar. Den medicinska personalen i det palliativa arbetsteamet har 

förväntningar på hur en kurator ska vara, vilket i sin tur kan påverka deras uppfattning om 

kuratorrollens betydelse. Huruvida intervjupersonernas upplevelser av kuratorers rollbeteende 

har uppfyllt deras rollförväntningar eller inte är också av betydelse då tidigare upplevelser 

påverkar vår inställning till olika företeelser. Det palliativa arbetsteamet är tvärprofessionellt 

och kan i enlighet med Lennèr-Axelsson & Thylefors (2005) leda till gränsöverskridningar 

och rollupplösningar, något som möjligtvis kan påverka arbetsgruppens uppfattningar om 
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kuratorrollen ytterligare. 

 

Det finns viss kritik mot rollteorier som kan vara bra att ha i åtanke. Eriksson (1973) nämner 

bland annat att en vanlig kritik som riktas mot rollteorin är att den inte sätts i ett tillräckligt 

stort sammanhang och att det fokuseras för lite på hur förväntningarna och normerna skapas 

och vad de grundar sig i. Eriksson menar att det därför är viktigt att sätta rollteorin i ett större 

sammanhang och att det skulle kunna vara en fördel att komplettera teorin genom att inte 

enbart fokusera på individens handlande, utan även beakta de handlingar som utgörs av en 

grupp i ett visst system. För att koppla denna kritik till vår forskningsfråga bör även vi ta 

hänsyn till att de bakomliggande orsakerna till intervjupersonernas förväntningar och normer 

kan ha sin grund i någonting större än vad vi kan urskilja i vår empiri, exempelvis tidigare 

erfarenheter och positiva respektive negativa upplevelser.  
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4. Metod 

 
I detta kapitel presenteras studiens upplägg och tillvägagångssätt. Först presenteras 

författarnas ontologiska och epistemologiska ståndpunkt, därefter förklaras studiens 

forskningsansats samt den valda forskningsmetoden. Här presenteras även utförandet av 

studien. Först introduceras vårt tillvägagångssätt för urval av intervjupersoner, därefter 

presenteras den strategi vi använt oss av i denna studie. Sedan följer en presentation kring 

hur analysen av den insamlade datan har genomförts. Vi kommer även i detta kapitel förklara 

hur vår studie innefattar reliabilitet, validitet och överförbarhet. Slutligen framförs våra 

etiska reflektioner. 

 

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt  

Forskningsfilosofin innehåller olika antaganden som är av vikt för hur vi som författare ser på 

världen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Dessa antaganden stöttar forskningsstrategin 

och de metoder som valts ut som en del av denna strategi. Detta har kommit att påverka hur 

studien bedrivits och fullföljts. 

 

4.1.1 Ontologi 

Ontologin förklaras av Saunders et al. (2009) på det vis att det handlar om verklighetens 

natur, som väcker frågor om de antaganden forskaren har om hur världen fungerar och det 

engagemang som kan bindas till särskilda metodologiska synsätt. Den del som är central inom 

ontologi är frågan om huruvida sociala enheter kan och bör ses som objektiva, konkreta 

nätverk och därmed oberoende av mänskliga influenser, eller om de anses vara sociala 

konstruktioner som kontinuerligt byggs upp och förändras av handlingar utförda av de sociala 

aktörerna inom detta nätverk (Bryman & Bell, 2007). Dessa olika positioner inom ontologin 

kallas för objektivism och subjektivism. 

 

Saunders et al. (2009) förklarar objektivismen som ett läge där sociala enheter finns i 

verkligheten utanför de sociala aktörerna. Objektivismen innebär att sociala fenomen bringar 

kontakt med oss som extern fakta som ligger utanför vår räckvidd eller inflytande (Saunders 

et al., 2009). Detta betyder att de sociala fenomenen och de kategorier som vi använder oss av 

i vardagliga samtal existerar oberoende eller separat från oss sociala aktörer (Bryman & Bell, 

2007).  

 

Det subjektivistiska synsättet förklaras som att sociala fenomen är skapade från 

uppfattningarna och konsekvenserna av de olika sociala aktörerna (Saunders et al., 2009). I 

och med den här processen av sociala interaktioner ses samhälleliga fenomen vara i ständig 

förändring (Saunder et al., 2009). Inom subjektivismen är det de sociala aktörerna som genom 

handlingar tillsammans bildar de sociala fenomen som kan observeras, och är därmed inte ett 

resultat av händelser som inte går att påverka (Bryman & Bell, 2007). 

 

I syftet till studiens ämne har subjektivismen varit en självklar ståndpunkt då antaganden 

funnits om att människan är sin egen och gör sina egna val som i slutändan påverkar det som 
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är runt omkring. Vi ser världen som ett resultat av ett interaktivt socialt samspel och inte som 

ett solitt nätverk av fasta strukturer som inte kan förändras av mänsklig påverkan. 

Objektivismen som är subjektivismens motsats i den ontologiska filosofin har i denna studie 

inte antagits då det synsättet förutsätter att de samhälleliga fenomenen existerar oberoende av 

sociala aktörer (Saunders et al., 2009). Hänvisat till vår forskningsfråga anser vi att våra 

intervjupersoner visst är delaktiga i att kunna förändra sociala fenomenen runt omkring dem. 

De lever i en verklighet med fenomen och enheter som de själva kan rubba och förändra, så 

som exempelvis hierarki på en arbetsplats. 

 

För att kunna förstå den kultur som pågår i samhället eller i den målgrupp man forskar om 

behöver man kunna förstå de sociala aktörerna (Saunders et al., 2009). Dock är det möjligt att 

detta synsätt kan begränsas i och med forskarens egna förmåga att tolka och att informationen 

forskaren får fram blir vinklad, vilket kan bli en nackdel med subjektivismen. Därför har det 

krävts av oss inför denna studie att vi varit öppna inför intervjuerna, de svar som framkommit 

och att personliga värderingar har lagts åt sidan. En annan nackdel som Saunders et al. 

beskriver med subjektivismen är att det ständiga skapandet och återskapandet av en kultur kan 

göra det svårt att isolera, förstå och sedan manipulera en kultur. På grund av de ständiga 

förändringar som pågår i målgruppen kan det bli svårt att få ett gott resultat om forskaren inte 

utför flertal undersökningar med forskningsdeltagarna för att fånga upp ständigt förändrade 

svar. Detta skulle betyda att vi skulle behöva, för att få bästa resultat, bedriva en studie med 

hjälp av exempelvis grundad teori där forskaren arbetar parallellt med insamlingen av data 

och analysen till att man når en teoretisk mättnad (Bryman, 2011). Med hänvisning till den 

tidsram som föreligger för denna studie ter det sig olämpligt att använda sig av grundad teori 

då metoden oftast kräver månader av datainsamling och analys för att kunna nå en teoretisk 

mättnad.  

 

4.1.2 Epistemologi 

Epistemologi innebär vad som utgör accepterad kunskap (Saunders et al., 2009). En fråga 

inom epistemologin är huruvida den sociala världen kan och bör studeras med hänsyn till 

samma principer, förfaranden och etos som naturvetenskapen innefattar. Positivismen är en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som bekräftar vikten av att imitera naturvetenskapen. Den 

position som ligger som motsats till positivismen är interpretivismen som problematiserar det 

positiviska antagandet som modell för studier i den sociala världen (Bryman & Bell, 2007). 

 

Positivismen är en epistemologisk position som förespråkar tillämpningen av metoderna för 

naturvetenskap till studier av den sociala verkligheten och därefter (Saunders et al., 2009). 

Bryman och Bell (2007) menar att man skapar kunskap genom mätbara fenomen där man 

anser att kunskap härstammar från olika naturlagar som måste testas vetenskapligt. Inom 

positivismen menar man att enbart observerbara fenomen kan leda till trovärdig data 

(Saunders et al., 2009). Saunders et al. beskriver genomgången inom den positivistiska 

positionen där forskaren använder sig av redan befintliga teorier för att kunna utveckla 

hypoteser som kan komma att testas och bekräftas helt eller delvis. Men hypoteserna 

forskaren använder sig av kan även motbevisas. Detta leder till ytterligare utveckling av teori 
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som i senare steg kan testas genom ytterligare forskning.  

 

Inom interpretivism är det viktigt att forskaren förstår skillnaderna mellan människan i rollen 

som en social aktör (Saunders et al., 2009). Utifrån en interpretivistiskt filosofi är det 

nödvändigt att undersöka subjektets mening med de sociala handlingarna för att sedan kunna 

förstå dem (Saunders et al., 2009). Att föra en forskning om människan och hens sociala miljö 

och beteende blir mer givande med ett interpretivistiskt synsätt eftersom det är människans 

berättelse som anses som giltig sanning (Saunders et al., 2009). 

 

För denna studie har vi antagit den interpretivisitiska positionen inom epistemologin. Fokus 

har således varit att belysa vikten av individers egna berättelser och upplevelser för att ta fram 

den giltiga sanningen. Av detta anser vi att interpretivismen är en självklar ståndpunkt i den 

epistemologiska andan för denna studie. Vi anser att positivismen inte kan förklara 

människors tankar på de djup som krävs för vår studie. Individers upplevelser, tankar och 

känslor kan inte mätas i naturlagar och kräver enligt oss djupgående kvalitativa intervjuer som 

fångar upp komplexa svar som har varit till nytta för vår studie. Vi anser att det inte heller går 

att utföra en studie om den sociala världen utifrån en positivistisk anda då rika insikter i den 

komplexa världen vi lever skulle minska, om inte försvinna helt i en rad lag-liknande 

generaliseringar.  

 

Den kritik som riktas mot interpretivismen är att forskaren blir tvungen att inneha en 

empatiska förmåga, vilket utgör en utmaning för forskaren att göra entré i intervjupersonernas 

sociala värld och därmed kunna förstå deras värld från deras perspektiv. Därmed gör 

forskaren en subjektiv tolkning av deras verklighet (Saunders et al., 2009). Vi har därför varit 

tvungna att inneha en empatisk förmåga och ständig reflektion utifrån intervjupersonernas 

perspektiv i genomgående intervjuerna samt analysen av den insamlade datan. Kan vi inte 

finna oss i intervjupersonernas uppfattning av deras egen värld kommer vi inte kunna förstå 

dem och därför kommer inte heller att kunna få ett rättvist resultat. 

 

4.2 Forskningsansats 

I vilken utsträckning forskaren är tydlig om teorin i början av forskning väcker en viktig fråga 

när de kommer till utformningen av forskningsprojektet (Saunders et al., 2009). Här kommer 

deduktion, induktion samt abduktion in som innefattar forskarens slutledningar och hur 

forskaren når en slutsats på ett pålitligt sätt. 

 

När forskare med hjälp av logiska slutledningsregler härleder något kallas det deduktion 

(Saunders et al., 2009). Deduktion är den vetenskapliga metod som utgår från en referensram 

som exempelvis en teori eller en modell som förklarar ett fenomen, därefter formulerar 

forskaren hypoteser om detta fenomen som testas mot verkligheten via observationer 

(Saunders et al., 2009), som sedan kan falsifieras eller troliggöras.   

 

Induktionen handlar om att skapa teorier ur fakta. Än fast studien som ska utföras innefattar 

ett klart definierat syfte med forskningsfrågor startar forskaren inte med några som helst 
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förbestämda teorier eller konceptuella ramverk (Saunders et al., 2009). Inom denna ansats 

samlar man in data, analyserar det och genererar teorier från analysen om fenomenet därefter. 

Som Bryman och Bell (2007) beskriver så är teorin avkomman av forskningen.  

 

Abduktion är en filosofisk term som är besläktad med både induktionen och deduktionen, här 

rör sig forskaren istället mellan teori och empiri och låter förståelsen efter stegvis växa fram 

(Larsson & Lilja, 2005). När forskaren inte finner en logisk slutledning från en bestämd 

förklaring måste forskaren avgöra vad som är den mest sannolika (Larsson & Lilja, 2005). Vi 

kan inte mäta om abduktion ger mer sannolika slutledningar men det är genom detta sätt 

världen kan se på alternativa orsaker. 

 

Mot bakgrund av existerande teoretiskt ramverk och den omfattning i vilken detta använts 

som tidigare förklaringsmodell, har en deduktiv ansats antagits för denna studie. Då tidigare 

forskning framgångsrikt använt rollteorin och samverkansteorin i syfte att förstå olika 

uppfattningar om yrkesroller, har dessa bedömts lämpliga för sitt ändamål. Denna studie är 

således deduktivt förankrad i det teoretiska kapitlet men formges av induktiva element där vi 

använder oss av ett interpretivistiskt antagande och av kvalitativa intervjuer för att nå en 

djupare kontextuell förståelse om människan.  

 

Med hänvisning till de frågeställningar och kontext vi ämnar att undersöka, anser vi 

existerande teorier vara tillräcklig för att belysa kritiska element. I och med detta medför det 

ett mindre behov av att skapa teori, vilket innebär att den induktiva ansatsen inte blir den 

primära. Vår studie antar en deduktiv ansats i den utsträckning att den utgår från existerande 

teori, men kommer att färgas av induktiva delar genom genomförandet av intervjuer och 

viljan att belysa ett kontextuellt djup som är exklusivt för de verksamheter vi valt att titta på. 

Detta innebär således att hypoteser och propositioner, i enlighet med ren deduktion, ej 

utvecklats för syftet att mäta kausala samband mellan variabler och meningen är alltså inte att 

i slutändan kunna generalisera resultatet över hela populationen.  

 

4.3 Forskningsmetod 

Valet av forskningsmetod kan komma att variera beroende på vad man vill ha svar på i sin 

forskning. Forskning kan delas in i två huvudkategorier med avseende på flera olika faktorer i 

studierna. Dessa är kvantitativ och kvalitativ forskning.  

Kvalitativ data avser enligt Saunders et al. (2009) all icke-numeriska data eller data som inte 

har kvantifierats och kan vara en produkt av alla forskningsstrategier. Det kan handla om en 

kortare lista med svar på öppna frågor i en webbenkät, mer avancerad data som 

transkriberingar av djupare intervjuer eller hela policydokument (Saunders et al., 2009) eller 

observerbara handlingar (Larsson, 2005). En viktig del av kvalitativa studier är kunna 

identifiera meningsfulla fenomen som människor skapar genom att interagera med andra 

människor och artefakter (Bryman, 1997). Larsson och Lilja (2005) beskriver hur forskaren 

inom en kvalitativ metod försöker nå kunskap om individens subjektiva upplevelser utifrån 

hens egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar. Den målsättning en kvalitativ forskare 

försöker uppnå är att uppleva vad den andra upplever.  
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Kvantitativ metod som är den kvalitativa metodens motsats används istället för all 

datasamlingsteknik så som ett frågeformulär, dataanalys tillvägagångsätt som exempelvis 

grafer och statistik som skapar eller använder numeriska data (Saunders et al., 2009). Dessa 

analystekniker hjälper till att utforska, presentera, beskriva och undersöka relationer och 

trender inom vår data (Saunders et al., 2009). Bryman (2012) beskriver hur den kvantitativa 

forskningen vill förklara observerade fenomen genom att använda kausala modeller som 

tabeller och grafer exempelvis. 

 

Vi anser i hänvisning till syftet av studien att den kvalitativa metoden är naturlig då vi vill få 

fram respondenternas egna åsikter och perspektiv. Med hjälp av den kvalitativa metoden kan 

vi även få fram en komplexitet och ett djup i respondenternas svar som vi anser kan komma 

att vara en fördel för denna studie, vilket en kvantitativ metod inte skulle kunna framföra. I 

och med ett empatiskt förhållningssätt till de utvalda respondenterna och den utvalda 

forskningsstrategi (se 5.2) kan respondenterna ge oss fria och öppna svar som kan medföra att 

vi har möjlighet att se världen med deras ögon.   

 

Med den kvalitativa metoden förekommer även här nackdelar. Ett problem som Saunders et 

al. (2009) beskriver är hur resultaten blir svåra att generalisera då det är individernas egna 

tankar och berättelser och inte statistisk data. Men i enlighet med vår forskningsfråga syftar 

studien ej till att generera generaliserbar data, utan ämnar att ge en djupare inblick i en 

specifik kontext för att belysa ett särskilt socialt fenomen. Bryman (1997) beskriver hur även 

problem med tolkningen kan uppkomma. Han beskriver i sin bok “Kvantitet och kvalitet i 

samhällsvetenskaplig forskning” hur problemet om att kunna uppfatta något som någon annan 

uppfattar kan påverka studiens resultat. Vi kan inte med säkerhet veta att vi tolkat 

intervjupersonernas svar korrekt, För att vår studie ska innehålla ett trovärdigt resultat har vi 

skickat det färdigställda transkriberingarna till våra informanter för bekräftelse att vi förstått 

deras berättelser rätt.  

 

4.4. Urval  

Vid studiens start stod det klart för oss vilka två verksamheter vi ville undersöka. På grund av  

tidigare vetskap om palliativa verksamheter i en stad i norra Sverige valdes två ut för denna 

studie. Dessa var relevanta då vi var medvetna vid deras sätt att arbeta med kuratorn då den 

ena verksamheten samverkar med kurator och den andra inte. Därefter har vi använt oss av 

mail- och telefonkontakt till diverse verksamhetschefer inom dessa palliativa verksamheter. 

Dessa verksamhetschefer har kunnat härleda oss till en grupp personal som har det 

medicinska yrket i palliativ vård som gemensam nämnare.  

 

Det urval som användes är ett syftesurval som enligt Saunders et al. (2009) handlar om att vi 

som utför studien kan använda våra omdömen för att välja målgrupp som ger oss de svar vi 

behöver vilket leder till att studiens mål uppfylls. Inom syftesurval väljer man enligt Saunders 

et al. även ett fokus på vad för slags målgrupp som ska väljas. Därför har vi valt att fokusera 

på homogena grupper genom ett homogent urval, detta gör att vi fokuseras på en viss sub-
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grupp där alla respondenter innefattar likadana egenskaper. Detta medför att vi kunnat studera 

gruppen på ett bra djup.  

 

De problem som dykt upp i och med detta urval är att det har varit svårt att kunna generalisera 

vårt resultat externt dels för att resultatet innehåller personliga upplevelser men också på 

grund av antalet respondenter. Att generalisera externt över en större grupp har som tidigare 

beskrivit inte varit syftet med vår studie, då syftet istället varit att fokusera mer djupgående på 

ett specifikt fenomen.  

 

4.5 Datainsamling  

Data har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer innefattar stor 

flexibilitet och spontana frågor och svar som medför att samtalet kan löpa fritt i olika 

riktningar (Bryman, 1997). Inför intervjuerna har en intervjuguide utformats som innehållit 

övergripande teman kring ämnet istället för exakta och detaljerade frågor (se bilaga 2). För att 

kunna erhålla de svar som behövts för studien har vi utfört intervjuerna i en empatisk anda 

och genom ett lyhört sätt som kunnat leda oss till att förstå de fenomen som studerats.  

 

Vi har sett denna strategi som en fördel för vårt arbete då vi söker individers egna tankar och 

berättelser om kuratorns roll inom den palliativa vården. Detta har gett fria och öppna svar 

från våra respondenter som gett ett djupare resultat för fenomenet. Saunders et al. (2009) 

menar dock att på grund av dessa typer av svar kan detta påverka reliabiliteten med studien då 

det försvårar att överföra svaren på andra studier. Det finns även problematik med 

reliabiliteten i dessa typer av intervjuer som är knutna till problem kring bias och här pratar 

Saunders et al. om partiskhet från den som håller i intervjun. Författarna menar att detta 

handlar om hur intervjupersonerna ställer frågorna, vilket tonläge samt vilket kroppsspråk de 

använder som påverkar hur intervjupersonerna svarar på frågorna som ställs. För att undvika 

detta har vi försökt med all möjlighet att möta intervjupersonerna med empati och en objektiv 

inställning för att inte påverka intervjupersonerna i deras svar. 

 

4.6 Analysmetod  

I utförandet av analysen av den insamlade datan använde vi oss av meningsbärande enheter 

eller som Kvale (2009) kallar det, meningskoncentrering. Kvale beskriver hur analysen med 

meningskoncentrering kan gå till. Han menar på att uttalanden av informanterna kortas ned 

till sammanfattningar innehållande det väsentliga i intervjuerna. Kvale menar på att 

intervjuerna behöver läsas igenom flertal gånger för att få en känsla för den helhet som finns. 

De meningsbärande enheterna grupperas sedan i teman vilket ger en bild av det centrala 

budskapet i intervjuerna för att sedan kodas ned (Kvale, 2009). Det sista steget handlar enligt 

Kvale om att knyta ihop det viktigaste teman till en beskrivande redogörelse. 

 

Genom att banda intervjuerna och transkribera datan som vi erhållit kunde vi därefter 

genomföra analysen i de steg som Kvale (2009) beskrivit. Efter noggrann genomläsning av 

intervjuerna togs de meningsbärande enheterna ut och sammanfattades till det viktiga i 

innehållet. Därefter genomfördes en kodning av enheterna som sedan grupperades i 
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kategorier. Att utforma kategorier utifrån koder är inte någonting som Kvale använder sig av i 

sin analysmetod men enligt Bryman (2011) är kodning en vanlig startpunkt i kvalitativ analys 

och vi ansåg kodningen var ett passande tillvägagångssätt i utförandet av vår analys. Genom 

kategorierna formulerades tre övergripande teman som knyter ihop och beskriver den empiri 

som framkom genom intervjuerna.  

 

Denna typ av analys innebär en tolkning av intervjuerna på en manifest nivå vilket betyder att 

vi lade fokus på det som verkligen sades av informanterna. Genom att inte utföra analysen av 

datan på en latent, underliggande nivå undgår vi ifrån risken att misstolka datan. Bryman 

(1997) beskriver svårigheten med att tolka kvalitativ data då tolkningen kan bli missvisande 

från forskarens sida. Att analysera på en latent nivå och gå djupare än vad intervjupersonerna 

faktiskt säger gör att forskaren kan ställa sig frågan om vilka betydelser som finns mellan 

raderna (Bryman, 2012). Med hänvisning till studiens syfte anser vi att det inte är nödvändigt 

att analysera svaren på en underliggande nivå då vi vill undersöka de uppfattningar som 

faktiskt framkom och därför valdes denna analysmetod. Då vi enbart analyserade det som 

sagts och bekräftade detta med våra informanter erhölls en rättvis bild av deras berättelser och 

upplevelser. Vi ser detta som en stor fördel med vårt val av analysmetod. 

 

4.7 Reliabilitet, validitet och överförbarhet   

För att bedöma studiens kvalitet används oftast två begrepp, reliabilitet och validitet. Dessa 

begrepp skiljer sig dock mellan den kvantitativa och kvalitativa forskningen (Bryman, 2011). 

Därför har tidigare kvalitativa forskare, LeCompte och Goetz (1982, i Bryman, 2011) 

diskuterat om begreppens innehåll när det kommer till kvalitativa studier där man istället 

diskuterar om intern samt extern reliabilitet och validitet.  

 

Med den externa reliabiliteten menar Bryman (2011) baserat på LeCompte och Goetz (1982) 

att man fokuserar på den utsträckning som en undersökning kan replikeras, alltså upprepas. 

Vidare beskrivs nackdelar med externa reliabiliteten i kvalitativa forskningar såsom 

svårigheter med att stanna en social miljö och dess sociala betingelser som kan göra en 

undersökning replikerbar. Därför har vi valt i denna studie att presentera hela studiens process 

i detalj för att läsaren ska ha möjlighet att följa exakt hur arbetet har gått tillväga. Med hjälp 

av processbeskrivningen och presentationen av hur vi ställer oss till den sociala miljön och 

aktörerna kan möjligheterna för upprepning av studien öka då andra forskare möjligtvis kan 

bemöta den sociala miljön i samma utsträckning. Den interna reliabiliteten handlar enligt 

LeCompte och Goetz (1982, i Bryman, 2011) om hur medlemmarna i forskarlaget har kommit 

överens om hur tolkningen av den insamlade datan ska utföras. Genom att tillsammans utföra 

intervjuerna har vi tillsammans kunna komma överens om hur tolkningen av datan ska 

genomföras i detaljerande steg.  

 

När det kommer till validiteten handlar den interna validiteten om att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan undersökningen och verkligheten som i sin tur skapar trovärdighet 

för läsaren (LeCompte & Goetz, 1982, i Bryman, 2011). Genom att ha intervjuat personer 

från två olika verksamheter inom palliativ vård genererar det olika synvinklar på problemet 
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som undersökts. I studien har vi arbetat med att få feedback från våra respondenter kring 

deras egna givna svar, detta för att få en bekräftelse från informanterna som ger vårt resultat 

en chans att spegla en överenstämmelse mellan undersökningen och verkligheten. 

 

Den externa validiteten rör utsträckningen av resultaten som kan generaliseras till andra 

sociala miljöer och situationer (LeCompte & Goetz, 1982, i Bryman, 2011). Eftersom denna 

studie är gjord utifrån en kvalitativ metod med ett mindre urval minskar chanserna att kunna 

generalisera resultaten externt och till en större grupp. Som tidigare beskrivet är detta inte 

med hänvisning till forskningsfrågan syftet med studien utan istället att på djupet undersöka 

det valda fenomenet. Kvale (1997) menar dock att det kan finnas vinster genom att kvalitativa 

studier kan bidra till en ökad förståelse för fenomen utanför den specifika studien. Detta 

innebär att det fördjupade resultatet som utkommit ur denna studie kan komma att användas 

för att förklara olika fenomen utanför denna studie.  

 

I kvalitativ forskning bedöms kvalitet även utifrån fyra andra sanningskriterier, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2007). Dessa innebär hur 

trovärdiga resultaten är, hur resultaten kan tillämpas på andra sammanhang, hur resultaten kan 

tillämpas under kommande år samt hur forskaren agerat i god tro och inte färgat resultatet 

med egna värderingar (Bryman & Bell, 2007). Med hänvisning till tidigare diskussioner om 

validitet och reliabilitet i sektion 4.7 har vi i arbetet strävat efter att uppnå god nivå kring 

dessa fyra kriterier. 

 

4.8 Etiska reflektioner  

Vid studier som denna är det viktigt att överväga etiska dilemman och reflektioner för att ta 

hänsyn till integritet och individskydd. De olika etiska överväganden som gjorts i denna 

studie är om de fyra huvudsakliga kraven om information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande (Bryman, 2011).   

 

Med informationskravet menar Bryman (2011) att forskningspersonerna ska veta att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de vill. 

Samtyckeskravet innefattar att intervjupersonerna själva bestämmer över sin medverkan i 

studien (Bryman, 2011). Dessa två krav har i och med mail, telefonkontakt samt vid 

intervjuerna kunna informerats om till intervjupersonerna. Konfidentialitetskravet betyder att 

de personuppgifter som framkommer ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt dessa (Bryman, 2011). I och med detta krav har personuppgifter lagrats i privata 

och låsta datorer för att sedan kasseras vid transkriberingen av datan och utformningen av 

resultatet. I och med detta har vi fullkomligt sett till att personerna kan känna sig säkra med 

att deras personuppgifter inte läcks ut till allmänheten. Nyttjandekravet innebär enligt Bryman 

att de uppgifter som samlats in endast får användas för forskningsändamålet. Därför har vi sett 

till att de insamlade uppgifterna som används för vår studie förstörs tillsammans med all 

material som har med studien att göra. Samtliga inspelningar och transkriberingar förstörs 

efter studiens publikation som medför att uppgifterna inte har någon möjlighet att användas 

för några andra studier eller forskning.  
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4.9 Arbetsfördelning  

För denna studie har vi tillsammans kommit överens om uppsatsens innehåll och upplägg. 

Intervjuerna genomfördes tillsammans och arbetet med transkriberingarna delades sedan upp 

mellan författarna. Vi har haft olika ansvarsområden där Rebecca tagit hand om delarna kring 

tidigare forskning samt rollteorin i den teoretiska kontexten. Elin hade ansvar för 

metodkapitlet och samverkansteorin i den teoretiska kontexten. Sammanställningen av 

resultat, analys och diskussion genomfördes av båda författarna tillsammans. 

 

4.10 Litteraturinsamling 

De sökord som användes vid inhämtning av litteratur är: palliative care, hospice, thoughts, 

counsellor, social worker, palliativ vård och kurator. Med dessa sökord har vi hittat litteratur 

som varit väsentliga för vår studies syfte och frågeställningar. Databaserna som använts för att 

hitta relevanta artiklar och tidigare forskning är SocINDEX och SwePub. Litteratur har även 

inhämtats från Umeå Universitetsbibliotek.  
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5. Resultat 

 
I detta kapitel redovisas studiens resultat. Den delas in i 3 teman: “Förväntningar på 

kuratorrollen”, “Behov av kurator” samt “Kurator- en tillgång i arbetsteamet”. Eftersom vi 

beaktat anonymiteten hos informanterna har deras namn ersatts med Ip 1,2,3 etcetera. 

 
 

De verksamheter som valts ut för studien är två palliativa verksamheter i stad X i norra 

Sverige. Den ena arbetar med svårt sjuka i hemmet där medicinsk personal och paramedicinsk 

personal besöker sina patienter i det egna hemmet. Verksamheten verkar för patienter runt om 

i hela kommunen och består av tolv sjuksköterskor, fyra läkare, en arbetsterapeut och en 

kurator. Intervjupersonerna på denna arbetsplats kommer benämnas som Ip1 och Ip2. Den 

andra verksamheten är ett hospice med sexton vårdplatser där arbetsteamet består av ett 

trettiotal personer varav största delen är sjuksköterskor och undersköterskor. Här arbetar 

ingen kurator men stöd erbjuds i form av bildterapi och tillgång till diakon. 

Intervjupersonerna för denna arbetsplats benämns som Ip3, Ip4 samt Ip5. Samtliga personer 

som intervjuades arbetar som sjuksköterskor.  

 

5.1 Förväntningar på kuratorrollen 

Då informanterna arbetar på två olika verksamheter där den ena har tillgång till kuratorn och 

den andra inte, uppvisades ett klart skiftande resultat på förväntningar på kuratorns uppgifter 

och egenskaper. 

 

5.1.1 Kuratorns uppgifter 

När intervjupersonerna (Ip) berättade om deras tankar om kuratorn i den palliativa vården 

framkom det förväntningar på kuratorns uppgifter. Ip1 beskrev kuratorns uppgift att vara 

närvarande vid gruppmöten för att fånga upp patienter som är i behov av dennes stöd. 

Personen beskrev även att kuratorn har rätt kompetens för att avgöra vad en normal sorg 

innebär vilket är en tillgång i verksamheten. Ip2 berättade att hen ansåg att kuratorns uppgift 

innebär att ha de rätta verktygen för att vara patienter och anhöriga behjälpliga. Både Ip1 och 

Ip2 arbetar som sjuksköterskor på en verksamhet där det finns en kurator och därför har båda 

nämnt att det är kuratorn som ska ta de existentiella samtalen med patienterna.  

 

Ip3 menade att kuratorns uppgifter bland annat är att ha kontakter utanför verksamheten som 

kan vara fördelaktiga för anhöriga i sorg. Hen berättade även att kuratorn kan vara behjälplig 

för personalen med deras egna problem i arbetet. Ip3 avslutade sina tankar med att beskriva 

att kuratorn skulle kunna utföra annorlunda uppgifter som inte alltid kan kopplas till kuratorn, 

som att exempelvis att vara stöd till en patient som vill ha sällskap på stan. 

 

Ip4 hade förväntningar om att kuratorn ska vara behjälplig med patienters ekonomi samt 

andra administrativa uppgifter som fondansökningar. Personen beskrev även att kuratorn kan 

hjälpa till att arbeta med familjeförhållanden men gärna inte hålla samtalen med patienterna, 
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då denna uppgift är sjuksköterskornas. Ip4 beskrev även förväntningar av att kuratorns ska 

kunna fånga upp anhöriga som vanligtvis inte talar med personalen kring funderingar och 

sorg.  

“[...]den personen [kuratorn] kanske skulle ha hand om lite mer komplicerade 

familjeförhållanden kanske, om det var fondansökningar, om det är relationer som inte 

funkar, ekonomi kring gästerna. Alltså dom bitarna. Kanske inte så mycket samtal. De här 

stöttande samtalen till gästerna, utan dom tar ju vi mycket utav.”(Ip4)  

Ip5 ansåg att kuratorns uppgift är att hålla samtal i olika former med patienter och anhöriga 

trots att hen själv tycker om att ha dessa samtal med patienterna. Hen menade även på att 

kuratorn kan arbeta med organisatoriska uppgifter inom verksamheten.  

“Det fina med att jobba som sjuksköterska är ju att man har samtalsdelen också, den vill jag 

absolut inte vara utan [...] men just kanske för att minska samvetsstressen så skulle det vara 

ganska skönt om man visste att det fanns en kurator som hela tiden var där i bakgrunden och 

hade lite den rollen också.”  (Ip5) 

  

5.1.2 Kuratorns egenskaper 

Näst intill samtliga respondenter hade förväntningar på vilka egenskaper kuratorn ska besitta 

för att kunna möta patienter och anhöriga. Ip1 beskrev att en kurator ska vara lättsam, erfaren 

och trygg i sitt arbete. Ip2 fortsätter på spåret om lättsamhet men tillade karaktärsdraget 

“jordnära” och att personen ska vara “normal” och “vanlig”.  

 

I den andra verksamheten beskrev Ip3 att kuratorns ska besitta en speciell personlighet och 

vara en varm och öppen person. Hen ville även att en kurator ska vara synlig inom 

verksamheten för både patienter och anhöriga i den mån att de vet att kuratorns finns. En åsikt 

som framkom från Ip4 var att kuratorn skulle vara flexibel i sitt arbete och inte enbart hålla 

sig till kuratorns ordinära uppgifter.  

“Sen om kuratorn kan tänka sig att jobba brett så tror jag att... så funkar det bättre. Att man 

inte begränsar sig att man ska ägna sig åt en sak, det kan blir svårt. Man måste ägna sig åt 

allt.” (Ip4)  

 

5.2 Behov av kurator 

Alla intervjupersoner, både på verksamheten med kurator och verksamheten utan, ansåg att 

det finns ett behov av att ha en kurator i den palliativa vården. Det fokuserades mestadels på 

behovet av stöd för anhöriga men det framkom även tankar om huruvida en kurator gynnar 

eller skulle kunna gynna patienterna.  

 

5.2.1 Anhöriga 

Anhörigas behov av stöd var någonting som det lades stor vikt på i många av intervjuerna. 

Ip1, som arbetar på verksamheten med kurator, ansåg att kuratorn har en särskilt viktig roll för 

de anhöriga när en patient gått bort. Denna åsikt delades även med Ip2 som menade på att den 

tomhet som ofta uppstår hos de anhöriga när en patient gått bort kan göra att det kan känns 
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väldigt ensamt, vilket ofta leder till många frågor och funderingar. Därför menar Ip2 att den 

regelbundna kontakt som kuratorn kan ha med de efterlevande är av stor betydelse då 

kuratorn har resurserna som krävs för att de ska kunna återgå till en normal vardag.  

“Kuratorn har ju mycket kontakt med familjen efter. Vi har ju också kontakt med de anhöriga 

åtminstone en gång efter dödsfallet och så men kuratorn har mer upprepade kontakter och 

har träffat flera personer i grupp också vid några tillfällen, [...] han är ju också den som kan 

bedöma om sörjandet är ”friskt och naturligt” [...].” (Ip1) 

Intervjupersonerna på verksamheten utan kurator berättade att de inte har någon större kontakt 

med de anhöriga efter dödsfallet men att de skickar ett brev till de anhöriga när det gått ett tag 

där de informeras om att de är välkomna att ringa eller om de vill, boka en tid med en 

kontaktsköterska för vidare samtal. Ip5 berättade att detta är någonting nytt som inte ännu 

hunnit utvärderas. 

 

Ip1 ansåg att de anhörigas behov av kuratorn är stort eftersom den medicinska personalens 

största fokus ligger på patienten, hen menade att det av den anledningen blir mer naturligt för 

anhöriga att ha kontakt med kuratorn istället för den medicinska personalen efter dödsfallet. 

Att det ligger större fokus på patienten än på de anhöriga var en åsikt som framkom även i 

intervjun med Ip5 som arbetar på verksamheten utan kurator. Ip2 hade en uppfattning om att 

även de anhörigas fokus låg mycket på patienten och att deras egna behov kunde hamna i 

skymundan även för dem själva.  

“[...] de [anhöriga] har ju också den här medicinska delen som den viktiga, för det handlar ju 

om att ”min make” eller ”min fru” ska får smärtlindring och inte behöva lida och så vidare, 

men så kommer det här lite vid sidan om, att det är jobbigt och “hur ska det gå” och “hur ska 

jag klara mig” och sådana saker.” (Ip2) 

Ip5, som arbetar på verksamheten utan kurator, uttryckte en önskan om att ha en kurator i 

arbetsteamet då denne skulle kunna hjälpa till med samtalsstöd för de anhöriga. Hen menade 

på att trots att personalen på verksamheten gör sitt bästa för att fånga upp de anhöriga och 

möta deras behov på bästa sätt så räcker tiden inte alltid till då de kan vara upptagna med att 

exempelvis ge mediciner. Att många anhöriga har ett behov av att tala men att det råder en 

viss tidsbrist nämndes även i intervjun med Ip4. Vidare menade Ip5 att de anhörigas 

välmående är betydande då det även gynnar den sjuke.  

“Men en stor del av gästerna är ju faktiskt de anhöriga och att de orkar med som sagt, att de 

kan hjälpa gästen att i sin tur klara av det här också.” (Ip5)  

Ip4, som arbetar på samma verksamhet, ansåg att en kurator i verksamheten skulle kunna vara 

till stor hjälp särskilt för de anhöriga som har ett extra stort behov av stöd, exempelvis i 

situationer där barn är inblandade. En av intervjupersonerna på verksamheten med kurator, 

Ip2, ansåg att kuratorn kan bemöta de anhörigas behov genom att bland annat ge dem de 

verktyg de behöver för att kunna hantera situationen.  
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5.2.2 Patienter  

Vad gäller intervjupersonernas uppfattning av patienternas behov av kurator var Ip1 

övertygad om att deras livskvalité har ökat tack vare kuratorn. Hen beskrev det som att många 

patienter har mycket smärta, sorg och elände i sina liv och att den fysiska smärtan går att 

lindra, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra för det psykiska och det existentiella 

och att det är där kuratorns arbete kan vara till hjälp. Ip2 menade att de patienter de möter är 

utsatta individer och att de ofta saknar de verktyg som behövs för att hantera bland annat de 

existentiella frågorna och tankarna på döden och att kuratorn kan vara ett bra stöd genom det. 

Hen ansåg även att det kan vara skönt för patienterna att samtala med någon som de inte är i 

beroendeställning till på samma sätt som de är i beroendeställning till de som tar hand om de 

medicinska.  

“[...] för jag är ju på alla ställen på deras kropp och gör både det ena och det andra, och då 

kanske det inte är lika roligt att sitta och titta mig i ögonen och prata om sådana saker, då 

kan det vara väldigt bra att det kommer någon annan som inte vet hur den där skröpliga 

kroppen ser ut under täcket, utan kan ha en annan infallsvinkel.” (Ip2) 

Både Ip3 och Ip4 menade att en kurator skulle vara till hjälp vid svårare familjekonflikter, då 

denne exempelvis skulle kunna ha samtal med barnen och reda ut trassliga relationer. Ip4 

ansåg även att en kurator skulle vara användbar för patienterna för att reda upp exempelvis 

ekonomi, bidrag och försäkringar. Även Ip5 nämnde att en kurator skulle vara till hjälp för 

patienterna i mer organisatoriska frågor. 

 

Ip2 och Ip5 påpekade dock att patienters behov av att samtala om sin situation varierar. Ip2 

menade att det kan bero på att många av patienterna är av en generation som är vana att bita 

ihop och klara sig själva. Även Ip5 nämnde detta som en möjlig orsak till att en del patienter 

inte uppvisar något behov av stödsamtal. 

“[...]man tänker att det vore så super [för patienterna] att få ha en kuratorkontakt och kunna 

prata med någon men samtidigt så kanske det också är lite sådär, fortfarande, skrämmande. 

Att det är någonting som visar på att man inte kan hantera sina egna känslor.” (Ip5) 

Ip2 tillade att de patienter som uppvisar ett sådant tankesätt ofta “veknar” efter ett tag och vill 

träffa kuratorn ändå. Detta för att de har en kurator i teamet som följer med på ronder och 

presenterar sig för patienterna, vilket skapar en naturlig ingång till vidare kontakt mellan 

kurator och patient.  

 

5.3 Kuratorn - en tillgång i arbetsteamet  

Under intervjuerna framkom det skilda uppfattningar om på vilket sätt kuratorn är, eller skulle 

kunna vara, en tillgång i arbetsteamet. Ip1 beskrev under intervjun hur hen ser kuratorn som 

ett “bollplank” i arbetsgruppen. Om det är något i en familj som behövs göras som hen känner 

sig osäker över finns det möjlighet att bolla detta med kuratorn. Enligt Ip1 blir tillgången av 

kuratorn även en naturlig del av arbetsteamet, hen beskrev hur patienter kan känna att det är 



25 
 

normalt att samtala med en kurator utan att patienterna ska känna sig “knäppa” när de möter 

kuratorn vid inskrivningar. 

“[...]vid inskrivningen, att patienten och anhöriga redan då ser att han finns så blir det mer 

”naturligt”, att det inte är ”nu är jag knäpp i huvudet, nu måste jag prata med en kurator” 

utan kurator ingår i konceptet. Jag tror det blir lättare för alla.” (Ip1) 

Ip2 berättade hur tillgången till kurator i arbetsteamet underlättar hens arbete i vården då hen 

kan fokusera på det medicinska och kuratorn på den psykosociala vården. Hen berättar i 

intervjun hur hen kan ta samtal med patienter som behöver stödet där och då men att hen har 

möjlighet att ta kontakt med kurator som kan fånga upp det intervjupersonen inte hinner med. 

Ip2 berättade även att det känns skönt att kunna hänvisa patienterna till en person med 

kompetens inom det psykosociala området. 

 

Ip3 beskrev under intervjun att det är sjuksköterskorna som gör kuratorns uppgifter på plats 

då de inte har en kurator i verksamheten. Hen berättade att det finns uppgifter som skulle 

kunna lämnas över till en kurator som exempelvis ansökningar om bidrag. Även vid tidsbrist 

hade det varit en fördel att ha en kurator för samtal med patienterna och efterlevnadssamtal 

med anhöriga. I intervjun med Ip3 framkom det att personalen kan märka av familjekonflikter 

men att de inte vidrör vid detta då de anser att de själva inte kan lösa dessa konflikter inom 

familjen.  

“Vi brukar säga till varandra att man inte kan lösa konflikter i familjen men man vet ju att de 

finns där och man ser de ju. Men hur ska vi göra? Oftast lämnar vi det och rör inte det.” 

(Ip3) 

Samtliga intervjupersoner från verksamheten utan kurator beskrev att det skulle vara en 

lättnad att ha någon i personalen med kompetens kring de psykosociala frågorna då de själva 

inte är utbildade i det på samma sätt.  

“[...] det var en period med mycket ekonomiska frågor och det var just där som jag var 

intresserad av hjälp, för det är svårt att sitta och titta på dessa när man måste svara på 

ringning hela tiden och springa med någon spruta hit och dit och samtidigt sitta med dessa 

papper. Jag vet inte ens själv vad jag ska göra med dessa papper.” (Ip3) 

 

Ip5 ansåg att kuratorn skulle kunna vara en fördel för arbetsteamet då den kan ta över 

samtalsbiten och minska den samvetsstress som kan uppstå på grund av den tidsbrist som de 

ofta arbetar under. Hen ansåg att det skulle vara positivt med en kurator i arbetsteamet då det 

skulle gynna samtliga i verksamheten - patienter, anhöriga samt övrig personal.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat  

I empirin framkom olika förväntningar på kuratorrollen, vad kuratorn ska göra i 

verksamheterna och vilka egenskaper kuratorn ska besitta. Många menade på att kuratorn 

behöver vara på ett visst sätt för att kunna möta och hjälpa patienter och anhöriga. 

Förväntningarna av kuratorns uppgifter skiljde sig däremot en del mellan grupperna då 

sjuksköterskorna på verksamheten med kurator såg på samtalen som en självklar uppgift för 
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kuratorn, medan en del från den andra verksamheten ansåg att det var mer sjuksköterskornas 

uppgift. Resultatet visade på att personalen på verksamheten utan kurator uppvisade en brist 

av kunskap om kuratorns utbildning och kompetens. 

 

I verksamheten med kurator uttryckte intervjupersonerna en uppskattning av kuratorn och 

menade att behovet av kuratorns arbete finns, både för patienterna men särskilt för de 

anhöriga och efterlevande. Intervjupersonerna på verksamheten utan kurator menade också på 

att behovet fanns, men fokuserade även på behov utanför samtalsstödet, så som hjälp med 

bidrag och mer organisatoriska delar av arbetet. 

 

Samtliga informanter ansåg att en kurator är eller kan vara till nytta i arbetsgruppen. Den 

framträdande uppfattningen var att det betydande med att ha en kurator som innehar en annan 

typ av utbildning och kompetens är att det kan underlätta för de andra yrkesverksamma i deras 

arbete med patienter och anhöriga.  
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6. Analys  

 
I denna del av studien analyseras det framkomna resultatet som presenterats i tidigare 

kapitel. Genom att använda oss av vårt valda ramverk med rollteorin och samverkansteorin 

har vi funnit kopplingar mellan dessa och vårt resultat, samt att vi funnit en vidare förklaring 

som lyft detta till den nivån där empirin kan förklaras med hjälp av dessa teorier.  

 

 

6.1 Rollteorin 

Mycket av det som kan utläsas i resultatet går att koppla till rollteorin. Enligt Lennéer-

Axelsson och Thylfors (2005) är en roll uppbyggd av de förväntningar som en position 

skapar. I detta fall är det kuratorns position och roll som skapas av våra intervjupersoners 

förväntningar på positionen. Ip1 och Ip2 som arbetar på verksamheten med kurator hade 

tydliga förväntningar på kuratorns arbetsuppgifter, vilka behov som finns och hur kuratorn 

ska vara för att uppfylla dessa. Båda intervjupersonerna uttryckte en stark uppskattning av 

kuratorn som grundar sig i att deras förväntningar på kuratorrollen blivit uppfyllda. Angelöw 

et al. (2015) menar att hur väl rollbeteendet stämmer överens med rollförväntningarna är av 

stor betydelse för hur en person värderas. I verksamheten med kuratorn blir det därför tydligt 

att kuratorns rollbeteende stämmer överens med intervjupersonernas förväntningar.  

 

På verksamheten utan kurator är förväntningarna på kuratorrollen inte lika tydliga. I alla 

intervjuer på den verksamheten framkom en osäkerhet på vad en kurators arbetsuppgifter är 

vilket skapar en otydlig bild av vilken roll kuratorn potentiellt skulle kunna ha i arbetsteamet. 

Lennéer-Axelsson och Thylfors (2005) menar att oklara förväntningar på en yrkesroll kan 

leda till konkurrens och konflikter kring vilka arbetsuppgifter som tillhör vem. Ip4 nämnde 

exempelvis att kuratorn skulle kunna hjälpa till med administrativa uppgifter men kanske inte 

hålla i samtalen, då hen ansåg att detta ingår i sjuksköterskornas arbetsuppgifter. Ip5 ansåg 

däremot att samtalen ingår i kuratorns uppgifter. Här blir det tydligt att förväntningarna på 

kuratorn skiljer sig åt, trots att båda intervjupersonerna arbetar på samma verksamhet. Dessa 

oklara förväntningar genererar en mindre positiv bild av kuratorn än vad som framkom på den 

andra verksamheten. De oklara förväntningarna skulle dessutom, enligt Lennéer-Axelsson och 

Thylefors, kunna leda till konflikter om en kurator skulle tillsättas i verksamheten i framtiden.  

 

Lenéer-Axelsson och Thylefors (2005) nämnde rollupplösning som en vanligt förekommande 

konflikt i tvärprofessionella team. Utifrån resultatet från den verksamhet utan kurator går det 

att utläsa att det skett en typ av rollupplösning, då personalen på den verksamheten utför 

samtalsstöd, en arbetsuppgift som traditionellt och professionellt mer tillhör kuratornrollen 

(Lalos, Blom, Morén & Olsson, 2014). Intervjupersonerna beskrev att de gärna vill utföra 

patient- och anhörigsamtal och ha det som en del av sitt arbete trots att det framkom att det 

fanns en viss tidsbrist medan en annan intervjuperson ansåg att de inte har utbildning för 

sådant arbete. Eftersom det inte finns någon kurator i verksamheten är denna rollupplösning 

ingen konflikt, men det skulle kunna förklara varför det finns oklara förväntningar om vilka 

uppgifter en kurator skulle ha om den blev en del av arbetsteamet.  
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På verksamheten med kurator påvisade intervjupersonerna en tydlig bild av de förväntningar 

de hade på kuratorrollen. Det är tydligt vilka arbetsuppgifter de ansåg tillhöra kuratorn 

samtidigt som de menade att det finns ett stort behov av kuratorn och att kuratorn på deras 

arbetsplats uppfyller detta. Förklaringen till de tydliga förväntningarna kan vara att denna 

verksamhet jobbat med kurator i ett antal år och har erfarenhet av att kuratorn är viktig för 

både patienter, anhöriga och resten av arbetsgruppen. De är medvetna vid vilka 

arbetsuppgifter kuratorn har och hur kuratorns resurser används för att bemöta de behov som 

finns. Resultatet av detta blir att intervjupersonerna på denna verksamhet uppfattar kuratorn 

som en behövlig och viktig del av arbetsteamet samt i arbetet med patienter och anhöriga, 

vilket påverkar deras tankar om kuratorn på ett positivt sätt.  

 

Jämför man med verksamheten utan kurator så skiljer sig uppfattningarna och tankarna om 

vikten av kuratorn. Detta kan bero på orsaken att de inte har en kurator i arbetsteamet och har 

de anpassat sitt arbete för att fungera bra även utan, vilket kan vara anledningen till att det 

förekommit spridda förväntningar på vad en kurator skulle ha för roll på verksamheten. När 

denna verksamhet under en kort prövoperiod hade en kurator stämde dennes arbetsuppgifter 

inte överens med personalens förväntningar, vilket ledde till att personalen inte ansåg att det 

fungerade på de sätt som de önskat med en kurator i teamet. Anledningen till att 

intervjupersonernas rollförväntningar inte stämde överens med kuratorns rollbeteende skulle 

kunna förklaras genom att denna verksamhet under lång tid arbetat utan kurator och på så vis 

inte är lika medvetna om en kurators uppgifter samt inte ser behovet av kuratorn lika 

tydligt.  Eftersom dessa intervjupersoners förväntningar om kuratorn är oklara och inte heller 

blivit uppfyllda genererar det inte samma klara och positiva bild som hos intervjupersonerna 

som arbetar med kurator. Detta kan förklara varför intervjupersonernas tankar och 

uppfattningar skiljde sig mellan verksamheterna som undersöktes.  

 

6.2 Samverkansteorin  

I det framkomna resultatet har vi funnit både lik- och olikheter mellan arbetsgrupperna på de 

olika verksamheterna när det kommer till deras tankar om kuratorn. När det kommer till 

förväntningar och behovet av kuratorn kan vi urskilja olikheter i och med att den första 

verksamheten har tydliga gränser på personalens skiljande uppgifter. Här ville 

sjuksköterskorna ta hand om den medicinska delen och ville därför att kuratorn skulle ta hand 

om de andra runt omkring, som exempelvis samtalen med patienterna. I och med detta kan vi 

se en koppling med samverkansteorins modell där Westrin (1986) beskriver koordination som 

den enklaste formen av samverkan. Westrin menar att på denna nivå kan det ske ett slags 

utbyte av tjänster utan att det finns ett närmare samarbete mellan parterna. Vi kan se i 

resultatet att det sker en samverkan när sjuksköterskorna har hand om vården och när det 

krävs ytterligare psykosocial vård för patienter eller anhöriga kommer kuratorn in med sin 

kompetens. Sjuksköterskor i denna verksamhet beskrev denna typ av samverkan tillsammans 

med kuratorn som underlättande för deras eget arbete då de kunde fokusera på deras 

specialiserade område.  

 

En av dessa sjuksköterskor beskrev arbetet med kuratorn som ett “bollplank” då båda kan 
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bolla idéer och funderingar med varandra. Även här kan Bengtssons modell kopplas in med 

den femte nivån konsultation, där Westrin (1986) beskriver denna nivå med att aktörerna går 

in i varandras arbeten för att ge råd eller för att handleda kring vissa funderingar. I och med 

detta samarbete och samverkan mellan personalen ökar kunskaperna om vardera som i sin tur 

kan leda till tankar om hur rollerna ska vara och utföras.  

 

Hos den andra verksamheten finns det ingen kurator och därför ingen samverkan med någon 

heller, därför har resultatet inte kunnat härleda till någon nivå i Bengtssons modell om 

samverkan. Det som våra informanter berättade kring deras erfarenhet var en kort “prövotid” 

för en kurator på deras arbetsplats som dessvärre inte uppfyllde deras förväntningar eller 

behov. Det framkom i intervjuerna att kuratorn anställdes för att bland annat uppfylla behovet 

av samtal hos patienter och anhöriga men att detta var någonting som sjuksköterskorna själva 

tog hand om och att kuratorn inte behövdes till detta alla gånger. Dessa tankar och attityder 

kan härleda till den samverkan som Westrin (1986) beskriver som separation vilket innebär 

att arbetet utförs isolerat från annan personal i verksamheten och därför finns det ingen som 

helst samverkan där emellan. Då kuratorns roll i denna verksamhet är helt exkluderad kan 

separationen möjligt härledas till en organisatorisk nivå och därmed vara en spegling av 

åsidosättandet av behovet av en kurator i verksamheten.  

 

Då denna verksamhet inte arbetat med någon kurator sedan start av verksamheten utöver 

prövotiden innebär det att sjuksköterskorna som intervjuades som arbetat i många år har en 

avsaknad av kuratorns kunskaper och uppgifter. Detta kan förklara deras bristande insikt om 

kuratorn som i sin tur kan ha påverkat deras tankar om kuratorns roll i den palliativa vården. 

 

I resultatet kan vi se att båda arbetsgrupperna uttryckte att behovet av kurator finns och att det 

är eller skulle vara en fördel med annan kompetens som kuratorn i verksamheterna och i 

arbetsteamet. Vad exakt som menas med kompetens framkommer inte i intervjuerna. Svaren 

skiljer sig som sagt mellan verksamheterna om vad kuratorn skulle kunna utföra för uppgifter 

och hur personen i fråga skulle vara i arbetsgruppen. Vi tänker att detta beror på just de olika 

verksamheterna där kuratorn funnits i ett x antal år på en verksamhet och näst intill inget alls 

på den andra. Det har alltså förekommit olika typer av samverkan mellan yrkesgrupperna på 

verksamheterna som i sin tur resulterat i olika värderamar och värderingar som delas inom 

grupperna på respektive verksamhet. 

 

6.3 Slutsats 

Slutsatserna är bland annat att sjuksköterskor på verksamheter för palliativ vård anser att det 

finns ett behov av kuratorn i den palliativa vården, men att det förekommer meningsskillnader 

mellan verksamheterna som grundar sig i vilken erfarenhet respektive oerfarenhet 

intervjupersonerna har av att arbeta tillsammans med kurator. Vidare är slutsatsen att bristen 

av erfarenhet och kunskap kan hämma den helhetsvård som patienter och anhöriga ska kunna 

tillgå och att det är av stor vikt att personalen på palliativa verksamheter får möjlighet att öka 

sina kunskaper om kuratorns roll och värde i den palliativa vården genom information och 

utbildning.  
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7. Avslutande diskussion  

 
I detta avsnitt förs en diskussion om det framkomna resultatet. Vi kommer även reflektera 

över den valda metoden för att sedan avsluta med förslag på ytterligare forskning.

 
 

7.1 Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka den medicinska personalens tankar om 

kuratorn i den palliativa vården. Resultaten visar på att sjuksköterskor anser att det finns ett 

behov av kuratorn i den palliativa vården för både patienter, anhöriga och arbetsteamet. Trots 

att alla intervjupersoner, oberoende av verksamhet, ansåg att det finns ett behov av kuratorn 

så skiljde sig uppfattningarna om betydelsen av kuratorns arbete åt mellan de olika 

verksamheterna. Vi anser att det framkomna resultatet har bidragit till att uppfylla vårt syfte 

med studien och även dess frågeställningar.   

 

Det som framkommit i resultatet som är av speciellt intresse för oss är likheterna och 

skillnaderna mellan svaren som framkom på de olika verksamheterna. Vi förväntade oss inte 

att uppfattningarna och förväntningarna om kuratorrollen skulle skilja sig så drastiskt mellan 

verksamheterna. På den första verksamheten med kurator beskrevs kuratorn exempelvis som 

den yrkesroll som tar hand om samtal med både patienter och anhöriga medan man på den 

andra verksamheten utan kurator ansåg att det samtalen mer går under sjuksköterskornas 

arbete. Verksamheterna arbetar på ett relativt liknande sätt när det kommer till den palliativa 

vård som utförs, men det skiljer sig dock i några aspekter vilket vi menar kan vara en orsak 

till varför uppfattningarna skiljer sig. Den första verksamheten med kurator har ett större antal 

patienter jämfört med den andra verksamheten. Detta kan vara en förklaring till de svar som 

framkom kring behovet om kurator, exempelvis när det kommer till samtalen med patienter 

och anhöriga. I de fall patientplatserna är mindre i antal kan även behovet av kurator på den 

verksamheten minska trots att personalen anser att kuratorn bidrar till en helhetsvård.  

 

Det som inte framkom i intervjuerna var hur intervjupersonerna uppfattar kuratorns faktiska 

kompetens. Det fanns en uppenbar avsaknad av kunskap om kuratorns uppgifter och därför 

framkom det aldrig i detalj vad de ansåg att kuratorn kan eller ska göra i verksamheten. 

Intervjupersonerna, speciellt på verksamheten utan kurator, ansåg att kuratorn var bra men 

trots det kunde de inte uppge någon specifik anledning till det mer än att det skulle vara 

hjälpsamt vid exempelvis tidsbrist. Det hade därför varit intressant om intervjupersonerna 

hade fått utveckla sina svar ytterligare när kuratorns kompetens kom på tal för att få mer 

konkreta exempel på hur de faktiskt uppfattar denna. Vi anser att bristen av kunskap om en 

yrkesgrupps kompetens är ett problem då vi menar att en fungerande samverkan delvis 

grundar sig i en medvetenhet om sina kollegors arbetsuppgifter. En bra kunskap om varandras 

arbetsuppgifter tänker vi kan utgöra en fungerande konsultation mellan de olika parterna och 

ge rätt utbyte av tjänster. Vi anser att om en avsaknad av den typen av kunskap finns kan detta 

komma att påverka arbetsgruppen och arbetsprocessen negativt i längden då de hindrar en 



31 
 

fungerande samverkan.  Detta är någonting vi önskar vi hade gått in djupare på, då vi finner 

det intressant att så många av våra intervjupersoner gav en ofullständig bild av kuratorns 

kompetens.  

 

En annan aspekt som kan vara av betydelse för att förstå informanternas uttalanden är hur 

arbetet i verksamheterna utförs. En av verksamheterna arbetar med patienter i hemmet medan 

den andra arbetar med patienter inom verksamhetens väggar. En möjlig skillnad skulle kunna 

vara att sjuksköterskornas tidsbrist är större när de åker hem till patienterna, till skillnad från 

den andra verksamheten då personal alltid finns på plats och bättre kan fånga upp patienter 

och anhöriga. Denna skillnad skulle kunna påverka intervjupersonernas uppfattning om 

kuratorn då behovet möjligtvis ser annorlunda ut. 

 

Vi kan se kopplingar till tidigare forskning i vårt egna resultat kring uppfattningar om 

kuratorn i den palliativa vården som utförts av Cullen (2012). I denna studie framkom det svar 

från bland annat en sjuksköterska som upplevde en lättnad av att ha kuratorn i arbetsteamet. 

Liknande uppfattningar framkom även i vår studie, då intervjupersonerna på verksamheten 

med kurator menade att deras jobb underlättades genom att ha en kurator i arbetsteamet för att 

bolla över arbetsuppgifter som innefattar bland annat samtalsstöd och bidragsfrågor för att 

själva kunna fokusera på den medicinska vården. I Cullens studie framkom det även 

förväntningar om vilka egenskaper en kurator ska inneha, även här ser vi liknelser i vårt 

resultat där informanter beskrev olika betydande egenskaper. Genom att se likheter mellan 

tidigare forskning som dessutom är internationell kan vi finna en rimlighet i vårt framkomna 

resultat. 

 

Baker (2008) har i en tidigare studie beskrivit vikten av det psykosociala stödet och dess 

betydelse för helhetssynen inom den palliativa vården, en uppfattning som delades av våra 

intervjupersoner som beskrev hur kuratorn bidrar till en helhetsvård. Trots att både tidigare 

internationell forskning och resultatet av vår studie visar på uppfattningar från personalens 

sida att det finns ett stort behov av den typen av stöd är det en del av vården som inte 

prioriteras i lika hög grad som det medicinska. Vi ställer oss frågan hur det kommer sig att 

kuratorn i den palliativa vården inte prioriteras då personalen uttrycker uppfattningar om ett 

större behov av en yrkesroll med kompetents inom det psykosociala fältet. En uppenbar orsak 

till varför vissa yrkesgrupper inte prioriteras i verksamheter är ekonomiska skäl, detta var 

något som även genomsyrades i våra intervjuer angående kuratorn i fråga. Vi är medvetna om 

att de fysiska aspekterna prioriteras då palliativ vård först och främst handlar om 

smärtlindring (Nationella Rådet För Palliativ vård, 2014). Vi anser dock att människan har ett 

lika stort behov av den själsliga vården som den kroppsliga, och att det ena kompletterar det 

andra. Med detta menar vi inte att kuratorer bör finnas i samma mängd som den medicinska 

personalen, men att det alltid borde finnas tillgängligt. Nationella rådet för palliativ vård 

(2014) beskriver hur olika yrkesgrupper i arbetet inom den palliativa vården samt samarbetet 

däremellan är en förutsättning för att uppnå bästa möjliga vård och vi anser att detta är något 

vi ständigt ska sträva efter.  

 

Med det vetenskapliga synsätt som antagits, de valda metoderna samt urvalen för denna studie 
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har vi lyckats undersöka människors upplevelser och tankar kring det valda ämnet. Genom att 

arbeta med dessa metoder har vi fått en djupare förståelse om det ämne som undersökts och vi 

anser att detta har varit behövligt för vår studie för att fram just intervjupersonernas 

personliga tankar. När vi startade studien var tanken att intervjua ett antal fler personer än vad 

som faktiskt gjordes för att kunna få ett mer trovärdigt resultat. Tyvärr begränsades arbetet av 

den tidsram som erhölls och antalet informanter blev istället mindre. På grund av 

begränsningen i urvalet har vi även enbart erhållit svar från sjuksköterskor, detta kan ha 

påverkat vinklingen av resultatet då vi tyvärr inte fick en större helhetssyn med hjälp av annan 

medicinsk personal som arbetar på ett annat sätt än sjuksköterskorna. Vi tänker att vi 

möjligtvis kunde fått större variation i svaren om vi hade haft möjlighet att intervjua även 

läkare. 

 

För oss som framtida socionomer är det av stort intresse att ta reda på vilka uppfattningar som 

finns om kuratorns roll, då detta kan komma att bli vår framtida yrkesroll. Mycket som 

framkom i resultatet av denna studie visar på att det behövs ytterligare kunskap om kuratorn 

för att klargöra förväntningarna om kuratorrollen inom den palliativa vården. En ökad 

kunskap och förståelse hoppas vi på kan leda till att fler yrkesverksamma, speciellt inom 

vården, värderar kuratorn som en betydande del i ett viktigt helhetsarbete. Med hänvisning till 

våra slutsatser anser vi även att ledningsgrupper bör se över arbetsprocessen mellan kuratorer 

och medicinsk personal för att på bättre sätt kunna skapa goda förväntningar om kuratorns 

yrkesroll och arbetsuppgifter. 

 

7.2 Förslag på ytterligare forskning 

Det som diskuterats generellt kring resultatet är varför kuratorn inte prioriteras trots att det 

uttrycks att det finns ett behov i den palliativa vården. Om en del av personal från dessa 

verksamheter uttrycker att vården blir bristande utan kurator, hur kommer det sig då att 

kuratorstjänster inom vården fortfarande minskar i Sverige idag? Vi anser att detta är något 

som kan föras vidare i ytterligare forskning och diskussion i framtiden. Det vore även av 

intresse att undersöka uppfattningarna om kuratorn ytterligare genom ett patient- och 

anhörigperspektiv för att få en större helhetsbild om behovet av kuratorn i palliativ vård.  
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Bilaga 1 - Mailutskick 
 

 

Hej! 

 

Vi heter Elin och Rebecca och vi studerar vår sjätte termin på Socionomprogrammet vid 

Umeå Universitet. Under denna termin ska vi tillsammans författa vår c-uppsats och har 

önskan att du som är sjuksköterska, läkare eller undersköterska och jobbar inom den palliativa 

vården kan ställa upp som intervjuperson. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka tankar och uppfattningar medicinsk personal inom den 

palliativa vården har om kuratorns roll. Vår tanke är att intervjua 6 personer från två olika 

palliativa verksamheter i Umeå. Vårt mål är att intervjua 3-4 personer från varje verksamhet. 

Vår förhoppning är att studien ska leda till ökad förståelse av hur kuratorns roll upplevs inom 

den palliativa vården, utifrån arbetsgruppens perspektiv. 

 

Denna undersökning är helt och hållet frivillig, vilket innebär att du inte behöver delta om du 

inte vill det. Om du känner att du vill delta i studien och tackar ja ska du vara medveten om att 

du har möjlighet att inte behöva svara på vissa frågor samt att du kan avbryta fortsatt intervju. 

Intervjun kommer spelas in men kommer enbart att användas till studiens syfte där samtliga 

namn och andra igenkänningar kommer att tas bort. Det är enbart vi som intervjuare som 

kommer att känna till ditt specifika svar. 

 

Intervjun beräknas ta ca 1 h och kommer hållas enskilt, alltså ej i grupp. 

Du kommer få chansen att läsa en preliminär version av uppsatsen gällande dina svar så att vi 

har förstått varandra rätt. Om du önskar kan du även få tillgång till den färdigställda 

uppsatsen. 

 

De preliminära veckorna som avsatts för intervjuerna är veckorna 10 och 11. Om du vill 

medverka är det bra om du hör av dig så fort som möjligt för att vi ska kunna bestämma 

datum och tid för intervjun. 

 

Du når oss enklast genom att maila oss på Rxxx@gmail.com eller höra av er på 07x xxx xx 

xx eller 07x xxx xx xx 

. 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Eriksson och Elin Johansson  

Socionomprogrammet Umeå universitet 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

 

Intervjuguidens olika teman:  

 

Bakgrundsfrågor om intervjuperson 

- Yrke?  

- Hur länge har du varit verksam inom den palliativa vården?  

-Vad vet du om kuratorns arbetsuppgifter inom palliativ vård? 

 

Kuratorns roll i arbetsteamet 

 

 

Kuratorns roll som stöd för patienterna 

 

 

Kuratorns roll som stöd för anhöriga - efter? 

 

Kuratorns roll som stöd för personalen   

 

 

Stödfrågor:  

Vad är din syn på behovet av kuratorn inom palliativa vården? Hur tycker du att arbetsplatsen 

uppfyller dessa behov i dagsläget? 

 

 

 

 

 

 

 


