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 Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en psykoterapeuts vardag ser ut och vilka 
påfrestningar arbetet innebär. Frågeställningarna var: Hur upplever psykoterapeuter sitt arbete? 
Vilka svårigheter, påfrestningar och farhågor upplever de och hur hanteras dessa? För att 
undersöka detta genomfördes halvstrukturerade intervjuer med sex psykoterapeuter. Resultaten 
visade att arbetet kunde upplevas som tungt och ansvarsfullt, men även som fritt och givande. 
Trots nackdelarna var informanterna generellt sett mycket positiva till sitt arbete. 
 
Nyckelord: Stress, psykoterapeut, psykoterapi, arbetsrelaterad stress 



 

  

 Abstract 
The purpose of this thesis was to examine the work of psychotherapists, how their daily life is 
and what strains they experience in their work. The questions were: How do they experience 
their work? What difficulties, strains and fears did they experience and how did they handle 
this? Semi-structured interviews were conducted with six psychotherapists. The results showed 
that the informants experienced their work as heavy and full of responsibilities, but also as free 
and rewarding. Despite the disadvantages of their profession, the informants were very positive 
about their work. 
 
Key words: Stress, psychotherapists, psychotherapy, work related stress 

  



 

  

 Innehållsförteckning
 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Tidigare forskning ............................................................................................................ 1 
1.1.1 Psykoterapeutens bakgrund ....................................................................................... 1 
1.1.2 Fördelar  .................................................................................................................... 1 
1.1.3 Nackdelar .................................................................................................................. 1 
1.1.4 Farhågor och osäkerheter .......................................................................................... 3 
1.1.5 Professionella relationer ............................................................................................ 4 
1.1.6 Förväntningar ............................................................................................................ 4 
1.1.7 Sekretess .................................................................................................................... 5 
1.1.8 Aggressivt beteende .................................................................................................. 5 
1.1.9 Suicidala klienter ....................................................................................................... 5 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 5 
2. Teoretisk referensram ............................................................................................................. 6 

2.1 Stress ................................................................................................................................ 6 
3. Metod ..................................................................................................................................... 8 

3.1 Informanter ....................................................................................................................... 8 
3.2 Material ............................................................................................................................ 8 
3.3 Procedur ........................................................................................................................... 8 
3.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 8 
3.5 Databehandling ................................................................................................................. 8 

4. Resultat  .................................................................................................................................. 9 
4.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 9 
4.2 Arbetssituation ................................................................................................................. 9 
4.3 Coping ............................................................................................................................ 12 

5. Diskussion ............................................................................................................................ 15 
5.1 Reliabilitet ...................................................................................................................... 16 
5.2 Validitet .......................................................................................................................... 17 
5.5 Forskningsetiska överväganden ..................................................................................... 17 
5.6 Framtida forskning ......................................................................................................... 17 

6. Referenser ............................................................................................................................. 18 
Bilaga: Intervjufrågor ................................................................................................................... 
 
 
 



1 
 

  

 

1. Inledning 

 1.1 Tidigare forskning 

 1.1.1 Psykoterapeutens bakgrund 

Relationen mellan psykoterapeuten och klienten är viktig för terapin och relationen påverkas 
mycket av psykoterapeutens egen förmåga och personliga förutsättningar. Om psykoterapeuten 
har haft egna upplevelser av allvarliga konflikter, kriser, sorg och lidande kan detta underlätta 
förståelsen av klientens problem och även bidra till en mer ödmjuk hållning. Psykoterapeutens 
upplevelser är dock endast gynnsamma för terapin om psykoterapeuten har bearbetat dessa 
upplevelser. I de fall där upplevelserna inte är bearbetade utgör de snarare en belastning i 
terapin. De egna problemen kan göra att psykoterapeuten känner igen sig i klienten för lätt, 
blir överbeskyddande, intolerant, aggressiv eller överdrivet medlidsam. Självkännedom är en 
grundläggande förutsättning för att psykoterapeuten ska kunna hålla isär klientens problem och 
de egna problemen. Psykoterapeutens bearbetning av sina erfarenheter och svårigheter kan 
också öppna vägar till genuin empati och förståelse och psykoterapi rekommenderas därför till 
blivande terapeuter. Förutom bearbetning av erfarenheter och ökad självkännedom är 
psykoterapin också bra för att psykoterapeuten själv får uppleva sin psykoterapimetod, vilket 
leder till en bättre förståelse av klienters upplevelse av terapin och den aktuella metodiken. Den 
egna terapin är även en viktig inlärningssituation där psykoterapeuten också fungerar som lärare 
och modell (Gordan, 1996). 

 1.1.2 Fördelar  

En fördel med arbetet är att psykoterapeutens privata och professionella liv kan integreras och 
berika varandra, personliga erfarenheter kan komma till användning i jobbet och insikterna 
som terapeut kan vara till hjälp i det privata livet. Tudor-Sandahl (1990) tror att de flesta 
psykoterapeuter finner arbetet mycket stimulerande då de får vara delaktiga i så många känslor 
och upplevelser under sin arbetsdag. 
 
Psykoterapeuter arbetar självständigt och oberoende, de bestämmer sitt eget arbetsschema, vilka 
klienter de vill ta emot och hur de arbetar med klienterna. Detta ger psykoterapeuten stor 
arbetsfrihet och personligt utrymme, men ger samtidigt ett mycket stort personligt ansvar. 
Arbetet är variationsrikt med bra möjligheter för personlig utveckling (Tudor-Sandahl, 1990). 
 
En annan fördel med arbetet är att psykoterapeuten får bekanta sig med olika sätt att leva och få 
kunskap om hur människor från olika kulturer ser på livet, hur det är att ha olika arbeten och 
talanger eller befinna sig i olika livsfaser och hälsotillstånd. Psykoterapeuten får chansen att lära 
sig lite om allt möjligt och det kan vara djupt berörande och inspirerande att se människor 
kämpa med sina livsproblem och uppleva deras mod, styrka och överlevnadskraft på nära håll. 
Psykoterapeuten får också ta del av hemligheter som klienten knappt är beredd att dela med sig 
av och får lära känna klienten då han/hon är som bäst och som sämst (Tudor-Sandahl, 1990). 

 1.1.3 Nackdelar 

En nackdel med arbetet är att det ofta är ensamt och kommer med stort ansvar. Stundtals kan 
många terapeuter känna sig trötta och utsugna. Dagarna kan kännas rutinmässiga och som att 
klienterna tar upp samma problem om och om igen, det kan kännas som att de har gjort och 
hört allt förut trots att alla klienter är unika och ska bemötas med största respekt. Det är också 
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slitsamt, både fysiskt och psykiskt, att sitta i samma stol och i samma rum varje dag (Tudor-
Sandahl, 1990). 
 
Psykoterapeutens dag planeras långt i förväg och han/hon kan inte ta några dagars extra 
ledighet utan dåligt samvete. I så fall ska nya tider inplaneras och psykoterapeuten får stå ut 
med ilska och besvikelse från klienten som de får bearbeta senare. Det kan till och med ses som 
att psykoterapeuten bryter ett löfte. Psykoterapeuten måste ha god ordning för att aktiviteter 
och tider inte ska krocka. Psykoterapeuten förväntas också alltid komma i tid även fastän de är 
vanliga människor som kan råka ut för förkylningar, försenade bussar, sjuka barn med mera. Att 
ständigt förväntas vara den som är stark, pålitlig och förståndig kan vara påfrestande i längden 
(Tudor-Sandahl, 1990). 
 
Psykoterapeuter behöver också få prata av sig ibland, men det kan vara svårt utan att dela med 
sig för mycket. Psykoterapeuten bär på många hemligheter och dessa kan ibland kännas som en 
belastning. Vissa stunder kan arbetet också kännas tjatigt och trist och psykoterapeuten kan 
tappa orken och känna sig utpumpad. Det kan vara påfrestande att ständigt ha många 
människor nära inpå sig, som periodvis kan vara mycket beroende av en. Ibland kan det vara 
svårt att koppla av efter jobbet och psykoterapeuten kan behöva avreagera sig. Även om de 
inte jämt tänker på sina klienter så finns de ändå inombords och kan poppa upp i tankarna då 
och då. Tudor-Sandahl (1990) menar till exempel att arbetet tas med hem vare sig man vill det 
eller inte. Det är inte alltid lätt att ha en psykoterapeut i familjen då han/hon kan vara otrevlig, 
sur, självisk, lättirriterad eller kan vilja vara ifred efter jobbet. Psykoterapeuten som under 
dagen har tvingats vara kontrollerad och har lyssnat uppmärksamt på sina klienter kan ibland 
vara mycket less vid hemkomsten och inte alls vilja vara kontrollerad, uppmärksammande eller 
trevlig. Terapeuter är också vana vid envägskommunikation, vilket kan leda till en irriterande 
ovana att vända tillbaka frågor och inte dela med sig av sina omedelbara intryck. För familjen 
kan det kännas som att de drar det kortaste strået, att klienterna är de viktigaste och de som får 
all energi och uppmärksamhet. De kan känna sig förbisedda och tycka att han/hon aldrig orkar 
med någonting när han/hon har kommit hem. Det är vanligt att psykoterapeuter drar sig 
undan och vill vara ifred på fritiden. Samtidigt kan psykoterapeuten känna ett behov av att bli 
”påfylld” och få någonting av det som han/hon annars ger andra. Allt detta kan leda till att 
psykoterapeuten inte kan möta den egna familjens emotionella behov. Psykoterapeuter måste 
vara försiktiga så att inte deras familjer blir känslomässigt lidande på grund av deras arbete 
(Tudor-Sandahl, 1990). 
 
Mahoney (1997) som undersökte psykoterapeuters personliga problem och hur de tog hand 
om sig själva visade att det vanligaste problemet var emotionell utmattning, men detta var dock 
bara ett problem hos mindre än hälften av de 155 informanterna.  
 
I artikeln "Self-reported sources of stress among psychotherapists" redogör Deutsch (1984) för 
resultaten av en enkät om källor till arbetsrelaterad stress som besvarades av 264 terapeuter. 
Resultaten visade att de beteenden hos klienten som ansågs som mest stressande var suicidalt 
beteende, aggression/fientlighet, för tidigt avslut av terapin, ångest, apati och depression.  
 
Figley (2002) menar att psykoterapeuter tenderar att negligera sina egna behov och att detta 
kan leda till "compassion fatigue". I artikeln beskriver författaren också en modell för att 
förebygga "compassion fatigue" genom olika sätt att hantera traumatiska minnen, effektivisera 
hanteringen av arbetsbördan samt separera arbetslivet från privatlivet. 
 
Psykoterapeuter lyckas inte alltid och många bär med sig en rädsla för att misslyckas. De kan 
känna att de ska kunna hjälpa varje klient och att det är deras fel om klienten inte utvecklas. 
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Tudor-Sandahl (1990) tror att alla terapeuter då och då tvivlar på sin egen kompetens och 
känner en diffus upplevelse av otillräcklighet. Psykoterapeuten förväntas ändå kunna hantera 
sina känslor och fortsätta arbetet på optimal kompetensnivå (Tudor-Sandahl, 1990). 
 
Psykoterapeutens relationer med klienterna är tidsbegränsade och många klienter kommer och 
går. Psykoterapeuten får ständigt bilda nya relationer och genomgå separationer. 
Psykoterapeuter får handskas med överföringar, beroenden och bindningar från klienterna. Det 
är en balansgång mellan närhet och tillbakadragande (Tudor-Sandahl, 1990). 

 1.1.4 Farhågor och osäkerheter 

En vanlig farhåga för psykoterapeuter är att bli betraktad som inkompetent, även om bristande 
kompetens inte alls är ovanlig för en ny psykoterapeut. Denna osäkerhet påverkar beteendet 
och kan visa sig som att vissa nybörjare försöker ”uppträda som psykoterapeuter” genom att 
agera distanserade och skenbart säkra och oåtkomliga och därigenom bluffa sig igenom 
terapisessionen. Andra kan bekänna sina osäkerheter för klienten för att försöka upprätta en 
kamratlig relation. Zaro, Barach, Nedelman och Dreiblatt (1983) menar också att de två 
vanligaste stötestenarna i utbildningen till psykoterapeut ligger i föreställningar om hur man ska 
uppföra sig och i rädslan för att uppfattas som inkompetenta. 
 
En annan vanlig situation är att den oerfarna psykoterapeuten har svårt att acceptera att 
han/hon inte behöver ha svar på alla frågor och att de inte måste reagera omedelbart. Det är till 
och med klokt att ta lite tid för att fundera över problemet och det är helt acceptabelt att 
berätta för klienten att han/hon vill fundera över problemet ett tag (Zaro et al., 1983). Att för 
tidigt formulera sig om klientens situation kan även leda till att psykoterapeuten inte är lika 
lyhörd och hindras från att ta reda på relevant fakta, då han/hon tror sig redan ha förstått 
problemet (Bruch, 1978). 
 
Nybörjare undviker ofta att diskutera sina rädslor och besvikelser med kamrater och handledare 
och är övertygade om att alla andra klarar sig bättre. Detta kan göra att de känner sig isolerade 
och rädda. Rädslan för kritik och misslyckande hos nybörjaren leder ofta till konflikter i 
handledningen. Psykoterapeuten vill inte gärna erkänna att han/hon inte vet, eller är osäker på, 
hur han/hon ska gå vidare med ett fall av rädsla för kritik från handledaren. Nybörjare finner 
sig ofta i en ”dubbelbindningssituation” då de uppmanas att vara ärliga och öppna om sina 
svårigheter i handledningen, men blir samtidigt bedömda av handledaren efter hur besvärliga 
dessa svårigheter är (Zaro et al., 1983). 
 
Det är även vanligt att nya psykoterapeuter känner rädsla för att förlora klienten, dvs. att 
klienten slutar terapin i förtid. Det tar de ofta som ett tecken på att de har misslyckats som 
terapeuter, men det är att överskatta psykoterapeutens roll då psykoterapeutiskt arbete innebär 
ömsesidigt ansvar. Det är inte heller endast vad som händer i terapirummet som påverkar om 
klienten slutar i förtid. Klienten har ett liv utanför terapin där många faktorer kan spela in och 
påverka beslutet om att avsluta terapin (Zaro et al., 1983). 
 
Nya terapeuter kan också känna sig missnöjda över att de inte gör nog stora framsteg nog fort i 
terapin, de förväntar sig ofta att förändringarna ska ske omedelbart. De kan ofta klaga över att 
”klienten inte blir bättre” eller att ”ingenting händer med klienten”. Det är inte alltid lätt att se 
om klienten har gjort framsteg och det kan vara svårt för nybörjare att värdera om klienten har 
gjort tillräckligt med framsteg då de inte har erfarenhet av långsiktiga förändringar hos klienter 
(Zaro et al., 1983). 
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Andra vanliga farhågor för psykoterapeuter är att de inte passar för yrket, inte vet hur de ska 
bära sig åt, att de skadar en klient eller att deras arbete har varit meningslöst (Tudor-Sandahl, 
1990). 

 1.1.5 Professionella relationer 

Psykoterapeutiskt arbete kan på många sätt likna samtal med vänner, i vilka stöd och trygghet 
ges och förtroenden och råd utbyts. Denna ytliga likhet kan ge svårigheter för blivande 
psykoterapeuter om de uppfattar situationerna som jämförbara i alla avseenden. En terapeutisk 
relation är inte detsamma som ett vänskapsförhållande, klienten är inte en god vän, utan någon 
som anlitar psykoterapeuten som expert på livsproblem. Det är klienten och hans/hennes 
problem som står i fokus, inte psykoterapeutens. I en terapeutisk relation känner 
psykoterapeuten inte klienten på samma sätt som han/hon känner en nära vän och han/hon 
har mer auktoritet än i ett vänskapsförhållande. Relationen sker inte på lika villkor, utan 
klienten är beroende och i underläge. Psykoterapeutens råd har större inverkan på klienten än 
råd som ges mellan vänner och psykoterapeuten måste tänka sig för mycket noga och inte ta 
för lätt på de problem som klienten tar upp. Psykoterapeuten ska vara känslig för klientens liv, 
känslor och situation och vara lyhörd och känslomässigt närvarande. Känslor kan väckas hos 
psykoterapeuten, men han/hon ska kunna hålla dessa känslor under kontroll och fokusera på 
klienten under terapin. En professionell relation innebär dock inte kylighet eller att 
psykoterapeuten ska sakna engagemang, inlevelse och värme (Zaro et al., 1983; Hallberg, 
1994).   
 
I ett vänskapsförhållande delar båda parter med sig av sina erfarenheter, men i en 
psykoterapeutisk relation måste psykoterapeuten vara mycket försiktig med att dela med sig av 
information om sig själva. En psykoterapeut måste känna sin klient mycket väl innan han/hon 
delar med sig av personliga erfarenheter i arbetet med klientens problem (Zaro et al., 1983).  

 1.1.6 Förväntningar 

Ibland kan klienterna bygga upp orealistiska förväntningar på psykoterapeuten och hans/hennes 
förmåga, till exempel som att psykoterapeuten ska kunna läsa tankar eller trolla bort deras 
problem. Detta gör att de kan förvänta sig att psykoterapin endast kommer att ta några få korta 
behandlingstimmar. Om klienten har orealistiska förväntningar påverkar det psykoterapeuten 
och kan göra att han/hon känner sig otillräcklig och okunnig. De höga förväntningarna leder 
till ökad press och kan driva psykoterapeuten  att alltför tidigt ge råd eller föreslå åtgärder (Zaro 
et al., 1983). 
 
Enligt Bruch (1978) måste klienten lära sig att ingenting ”ges”, utan att terapin innebär att 
klienten aktivt lär sig att förstå sig själv genom att använda sig av sina egna resurser och 
utveckla sina möjligheter. Ibland kan klienter inta en attityd som tycks säga: ”Jag ska berätta 
allting för dig och då förstår du vad det är för fel på mig och talar om vad jag ska göra”. Det är 
viktigt att tidigt i terapin ta reda på vad klienten har för förväntningar och ibland kan 
psykoterapeuten få förklara flera gånger att klienten själv måste delta i den terapeutiska 
processen aktivt och att psykoterapeuten inte bara kan ge klienten hjälp, rätta svaret på 
problemen, önskvärda egenskaper eller bara bota henne/honom. Om inte dessa förväntningar 
reds ut kan klientens besvikelse övergå till förbittring, fientlighet eller en känsla av att 
psykoterapeuten ”döljer” kunskap eller information (Bruch, 1978). 

 1.1.7 Sekretess 

Sekretessen är en viktig fråga och kan också vara ett etiskt dilemma. Den allmänna regeln är att 
tystnadsplikt gäller förutom i undantagsfall som barnmisshandel eller grova brott, då det finns 
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en skyldighet att rapportera. Det är svårt för psykoterapeuten när klienten bekänner grova brott 
eller förestående självmord, ska psykoterapeuten hålla på tystnadsplikten även om han/hon 
känner en moralisk plikt att bryta den? (Zaro et al., 1983). 

 1.1.8 Aggressivt beteende 

Aggressivt beteende kan ha sina rötter i en oförmåga att hantera känslor och inre upplevelser 
och från svårigheter att tolka yttre upplevelser. Aggressivt beteende är inte ovanligt hos 
personer i psykotiska och/eller maniska tillstånd. De som jobbar med klienter som har 
aggressiva tendenser får tänka lite extra på sitt beteende då diffusa, oklara budskap och 
motsägelsefullhet kan utlösa utbrott. Genom en nära relation till klienten och god kännedom 
om henne/honom kan psykoterapeuten förebygga aggressivt beteende samt begränsa eventuella 
utbrott (Hallberg, 1994). 

 1.1.9 Suicidala klienter 

En av de mest skrämmande, och tyvärr vanliga, krissituationerna för en psykoterapeut är att ha 
en suicidal klient. Psykoterapeuten blir medveten om att hans/hennes reaktioner och 
förhållningssätt är ännu viktigare än vanligt och situationen utsätter psykoterapeuten för stor 
press (Zaro et al., 1983). 
 
Bakgrunden till självmord och självmordshandlingar är oftast mångsidig och inte alla självmord 
beror på psykisk sjukdom. Självmordstankar kan komma från existentiella grubblerier eller som 
en reaktion på något som har hänt. De psykiska tillstånd som ger högre risk för 
självmordshandlingar är depressioner, schizofreni och andra psykotiska tillstånd. Andra som är i 
riskzonen är äldre ensamma människor, missbrukare och personer i djup kris. Klientens 
självmordstankar kan också väcka känslor hos psykoterapeuten och beröra hans/hennes eget 
förhållande till döden och livet (Hallberg, 1994). 
 
Menninger (1991) gjorde en undersökning om psykoterapeuters erfarenhet av patienter som 
hade begått självmord och hur detta påverkade dem, vilket redovisas i artikeln "Patient suicide 
and it's impact on the psychoterapist". Ca 39% av psykoterapeuterna som deltog i 
undersökningen hade haft någon patient som hade begått självmord. De vanligaste reaktionerna 
hos informanterna var chock, ilska, skuldkänsla, ångest och tvivel om sin egen kompetens. 
Valente (1994) gjorde en liknande undersökning som redovisas i artikeln "Psychotherapist 
reactions to the suicide of a patient" och de vanligaste reaktionerna var här sorg, skuld, 
självbeskyllning, ilska, rädsla och självtvivel.  
 

 1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka psykoterapeuts vardag. De specifika 
frågeställningarna är: 
 
Hur upplever psykoterapeuter sitt arbete? 
Vilka svårigheter, påfrestningar och farhågor upplever de? 
Hur hanteras svårigheter, påfrestningar och farhågor?  
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 2. Teoretisk referensram 

 2.1 Stress 
Begreppet stress används för att beteckna fyra olika fenomen: själva stimuleringen (stressorer), 
upplevelsen, fysiologisk och psykologisk reaktion samt återkoppling och upplevelse av 
reaktionen (Ekman & Arnetz, 2005). 
 
StressorerStressorerStressorerStressorer    
Det finns inte något bestämt stimuli som framkallar stress, utan det är individuellt vad som 
uppfattas som ett stresstimuli. Stresstimuli kallas även för stressorer och signalerar osäkerhet eller 
någon form av brist, som individen reagerar på (Ekman & Arnetz, 2005). Cassidy (2003) menar 
att i stort sett alla stressorer har inslag av hot, förlust, bristande kontrollerbarhet och låg grad av 
förutsägbarhet. Om upplevelsen upplevs som hotfull, eller inte, spelar en stor roll i om en 
händelse eller företeelse upplevs som stressande. 
 
StressupplevelseStressupplevelseStressupplevelseStressupplevelse    
Hjärnan tar emot stimulus, bearbetar denna och bedömer stimuleringens innebörd med hjälp 
av tidigare erfarenheter och förväntningar. Upplevelser som tolkas som obehagliga betecknas 
ofta som stress. Stressupplevelsen är oftast ett bättre mått på stress än stressorer är, men båda 
används ofta i olika typer av undersökningar om stress (Ekman & Arnetz, 2005). 
 
StressreaktionStressreaktionStressreaktionStressreaktion    
Kroppen reagerar på stressupplevelsen med bland annat ökad aktivitet i sympatiska och 
parasympatiska nervsystemet och muskelspänningar, detta kallas stressreaktion och hjärnan 
reagerar med skärpt vakenhet och vaksamhet, vilket kan mätas med elektroencefalografi (EEG) 
(Ekman & Arnetz, 2005). 
 
Återkoppling från reaktionenÅterkoppling från reaktionenÅterkoppling från reaktionenÅterkoppling från reaktionen    
I upplevelsen av situationen ingår upplevelsen av stressreaktionen och emotioner. När vi 
känner oss stressade kan vi känna oss varma, svettiga och känna av en ökad puls. Detta kan 
tolkas som en varningssignal, dvs. ett obehag och/eller orsak till ytterligare obehag. Denna 
upplevelse är också kopplad till situationen och dess kognitiva innehåll, t. ex. om vi känner oss 
stressade inför en tenta (Ekman & Arnetz, 2005). 
 
FörsvarsmekanismerFörsvarsmekanismerFörsvarsmekanismerFörsvarsmekanismer    
Psykologiska försvarsmekanismer är kognitiva operationer som används för att bagatellisera, 
förneka eller försköna hot och faror. De är mycket effektiva och används av alla människor i 
olika situationer. Det gäller även professionella hjälpare och det finns gränser för hur mycket av 
andras tragiska öden de kan ta till sig och samtidigt ha kvar förmågan att agera rationellt och 
förnuftigt (Ekman & Arnetz, 2005). 
 
CopingCopingCopingCoping    
Coping kallas även för bemästring och kan syfta på hur en person löser ett problem (strategi) 
eller på hans/hennes tro på sin förmåga att hantera problemet. Coping försvagar 
alarmreaktionen, dvs. stressreaktionen och minskar risken för den ohälsa som stress kan leda till. 
Vid bristfällig eller utebliven coping upprätthålls alarmreaktionen, vilket ger negativa 
hälsoeffekter. Exempel på detta är vid hjälplöshet, när personen inte ser något samband mellan 
sina handlingar och händelseförloppet, och hopplöshet där personen upplever att handlingarna 
leder till ett negativt händelseförlopp (Ekman & Arnetz, 2005).  
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Cassidy (2003) menar att coping har en kognitiv och en beteendemässig del och kan beskrivas 
som personens kognitiva och beteendemässiga ansträngningar att hantera (minska, minimera, 
bemästra eller stå ut med) de inre och yttre kraven i de transaktioner mellan person och 
omgivning som bedöms som påfrestande eller överstigande personens resurser. 
 
Social stödSocial stödSocial stödSocial stöd    
Socialt stöd kan fungera som ett skydd mot stress och de som upplever sig ha mer socialt stöd 
är mer motståndskraftiga mot stress jämfört med dem som upplever sig ha mindre socialt stöd. 
Det är viktigt att skilja på upplevt och faktiskt socialt stöd och det är upplevelsen av socialt stöd 
som ger effekten. Socialt stöd har generellt en positiv effekt på den psykiska hälsan (Cassidy, 
2003). 
 
KravKravKravKrav----kontrollmodellenkontrollmodellenkontrollmodellenkontrollmodellen    
Kontrollförlust anses alltid ha negativa konsekvenser inom stressforskningen. Låg 
kontrollerbarhet ökar signifikant risken för att ett stimuli ska upplevas som en stressor (Cassidy, 
2003). 
 
Personer som utsätts för stora påfrestningar och höga krav, men som har lite kontroll över sin 
situation löper störst risk att utveckla sjukdom. Personer som har hög grad av kontroll och få 
krav har störst chans att utveckla en god hälsa. Med kontroll menas att personen upplever sig 
ha kontroll över situationen, vilket ofta, men inte alltid, leder till att de kan bemästra sin 
situation. Det görs  också skillnad på överkrav och underkrav, vid överkrav har personen för 
mycket att göra och vid underkrav tvingas man fungera långt under sin kompetensnivå. En 
kombination av höga krav och liten kontroll kallas spänt arbete och ökar risken för hälsoskadlig 
stress (Fig. 1). Om höga krav istället kombineras med hög kontroll kallas det aktivt arbete och 
risken för negativa effekter av stress minskar och arbetet är då inte en börda utan känns 
utmanande och stimulerande. Aktivt arbete stimulerar också psykisk tillväxt och har en positiv 
effekt på individens förmåga att klara framtida påfrestningar. Stressen vid aktivt arbete kallas 
ibland för den positiva stressen, men även den kan det bli för mycket av, vilket kan leda till 
utbrändhet (Ekman & Arnetz, 2005). 
 
Låga krav           Höga krav 
 

Hög kontroll 

  
Låg kontroll 

Figur 1: Krav-kontrollmodellen 
 

Avspänd Aktiv 

Passiv Spänd 
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 3. Metod 

 3.1 Informanter 
Informanterna bestod av 6 legitimerade psykoterapeuter, 2 män och 4 kvinnor, i åldrarna 50-
62 år. Informanterna hade alla jobbat inom psykiatrin i många år. 

 3.2 Material 
Det halvstrukturerade intervjuformuläret utformades med litteraturen som stöd och inspiration 
(Bilaga: Intervjufrågor). Intervjuformuläret bestod av 28 frågor, samt följdfrågor till vissa av 
dem. Intervjufrågorna delades in i tre kategorier: bakgrund, arbetssituation och coping. 

 3.3 Procedur 
Informanterna valdes ut genom sökning på Gula Sidorna. Vuxenpsykiatrin i Luleå, barn- och 
ungdomspsykiatrin i Luleå och psykiatriavdelningen på Sunderby sjukhus kontaktades, men 
tackade nej till att bli intervjuade. De utvalda informanterna kontaktades och tid för intervju 
bokades via telefon då de även informerades om arbetets syfte, etiska aspekter (SOU 1999:4) 
och om hur lång tid intervjun förväntades ta. Intervjuerna genomfördes på informanternas 
arbetsplats eller i deras hem och tog 40-60 minuter. Vid början av intervjun informerades de 
ännu en gång om arbetets syfte och de etiska aspekterna (SOU 1999:4). De tillfrågades också 
om användning av bandspelare godkändes, vilket alla gjorde. Enkla anteckningar gjordes som 
komplement till den inspelade intervjun. 

 3.4 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsades till legitimerade psykoterapeuter verksamma i Luleå kommun. 

 3.5 Databehandling 
Omedelbart efter intervjuerna nedtecknades de preliminära intrycken. Intervjuerna 
transkriberades därefter ordagrant från bandspelare till text. Den transkriberade texten lästes 
igenom flera gånger. Intervjuerna gicks igenom en och en och svaren delades in i kategorier 
och sammanställdes. 
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 4. Resultat  

 4.1 Bakgrund 
Informanterna var alla legitimerade psykoterapeuter, 2 män och 4 kvinnor, mellan 50 och 62 
år. De hade alla lång erfarenhet (17- ca. 27 år) inom psykiatrin, dock inte hela tiden som 
legitimerade psykoterapeuter. Innan de blev legitimerade terapeuter var de psykologer, 
socionomer, sjuksköterskor eller mentalskötare. 

 4.2 Arbetssituation 
Jobbet som psykoterapeut upplevdes allmänt som bra av samtliga informanter. De fann arbetet 
stimulerande, givande, fritt och utvecklande. En informant menade att han aldrig skulle vilja 
byta jobb även om det skulle kännas skönt vissa dagar. Flera av informanterna upplevde att en 
stor fördel med jobbet är att få möta människor av alla sorter i alla livssituationer, lära sig om 
människor och hjälpa dem. En av informanterna såg det som en gåva att hon får följa en klients 
resa mot ett bättre liv. Andra positiva aspekter som nämndes var att de fick hjälpa människor 
och vara sig själva. 
 
En nackdel med jobbet var belastningen, då mötet med människor som mår dåligt utgör en 
belastning som stundtals kan bli tung. Två av informanterna upplevde att en nackdel var att 
psykoterapeuter inte alltid är så bra på att ta hand om sig själva. De får ”containa” mycket på 
en arbetsvecka. De tyckte att trycket var enormt och att det fanns hur mycket jobb som helst. 
De menade att de måste lära sig att säga nej, avgränsa och försöka hänvisa till kollegor, även om 
det kan upplevas som jobbigt. En annan informant ansåg att det ibland kunde vara svårt att 
hänga med i alla nya rön, att nyutbildade psykoterapeuter kanske kan lite mer kunskapsmässigt, 
men att äldre hade mer erfarenhet. Ytterligare en svårighet som nämndes var att förstå varje 
människa som kommer till terapin, vad som ligger bakom hans/hennes problem, vad klienten 
varit med om m. m. Informanten menade att det var viktigt med just förståelsen och att hon 
skulle kunna förmedla denna förståelse till klienten. Några informanter menade också att det 
var mer troligt att de tog på sig svårare fall ju mer erfarna de blir. 
 
En informant upplevde också att livsöden kunde vara jobbiga då han måste bearbeta dem själv, 
engagera sig känslomässigt och känna igen saker hos sig själv, sina ”inre referenser” som han 
kallade det, när han använder sin samlade erfarenhet, vilket väcker känslor och tankar som han 
måste sortera och hantera. När det blev för mycket upplevde han sömnsvårigheter och att han 
inte hann återhämta sig. Vid dessa tillfällen ansåg han att det var bra med handledning och 
ibland egen terapi. Han hade regelbunden handledning då han tyckte att det behövdes mellan 
varven och för att kunna hjälpa sina klienter bättre. Han ansåg också att hans kollegor som inte 
hade regelbunden handledning gjorde sig själva en otjänst. Han menade att de riskerar att bli 
utbrända eller att de skapar ett försvar och distanserar sig. De informanter som var, eller hade 
varit anställda, upplevde den psykiatriska organisationen som en nackdel.  
 
Informanterna upplevde jobbet som ansvarsfullt och att det i vissa situationer var lätt att ta på 
sig för mycket ansvar. Vissa klienter var mer benägna att lägga mycket ansvar på 
psykoterapeuten, som då får försöka att försiktigt och långsamt lägga tillbaka ansvaret till 
klienten på ett sätt som klienten kan bära. En av informanterna upplevde speciellt stort ansvar 
under utredningar och när han/hon skulle uttala sig om någonting. Generellt var det dock 
informanterna själva som tog på sig ansvaret. 
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Alla informanter upplevde rädsla och osäkerhet, speciellt i början av karriären. Vanliga rädslor 
var att de inte skulle klara av jobbet, inte kunna hjälpa någon, misslyckas, inte vara duktiga på 
sitt jobb och att inte kunna hjälpa. Att förlora klienten kunde kännas som ett misslyckande. 
Dock var det få av informanterna som fortfarande kände så, utan de menade att de kanske inte 
passade för varandra och att en terapeut inte kan passa för alla. Kände någon denna oro så 
tyckte en informant att han/hon skulle föra en inre dialog med sig själv eller ta hjälp av 
handledning samt att de flesta misstag går att fixa. En av informanterna tyckte att rädslan var bra 
och att om rädsla inte upplevdes har man slutat reflektera och att begreppet osäkerhet är en del 
av ödmjukheten mot en annan människa. En annan informant menade att hon kände sig 
osäker i början, då hon hade mycket teori men ingen erfarenhet. Hon upplevde sig speciellt 
osäker när hon mötte klienter i början av sin karriär som var mycket äldre än hon själv. 
Ytterligare en informant menade att han i början av karriären kunde känna sig lite osäker med 
klienter med hög status som professorer eller kändisar och tänkte att de redan kunde och visste 
så mycket. Han var många gånger rädd när han skulle gå in i terapirummet och kände oro över 
hur det skulle gå, men insåg snabbt att de under ytan och alla försvar var lika sårbara och hade 
lika svårt att hantera känslor och konflikter som andra. Informanterna upplevde dock att rädslor 
och osäkerheten minskade med tid och erfarenhet. 
 
Professionella relationerProfessionella relationerProfessionella relationerProfessionella relationer    
Samtliga informanter ansåg att det var viktigt att skilja på att vara personlig och privat. 
Informanterna upplevde inga svårigheter med den professionella relationen, utan de hade 
funnit sin egen stil. De kunde skilja på att vara personlig och att vara privat och de kunde vara 
sig själva och kände sig trygga i det. De kände sig också tryggare i sina professionella relationer 
nu jämfört med när de var yngre och vågade vara mer personliga, utan att för den delen bli 
privata. En informant menade att hon ibland måste vara mer professionell och noga med 
gränserna med vissa klienter. Hon upplevde också att det har blivit mer tillåtet att vara 
personlig inom psykiatrin och psykologin jämfört med tidigare när de inte fick lämna ut något 
som helst om sig själv. 
 
FörväntningarFörväntningarFörväntningarFörväntningar    
Klienternas förväntningar kunde variera mycket beroende på uppdrag och om klienten själv 
hade sökt hjälpen. De kunde förvänta sig att förstå sig själva bättre, vilket är en realistisk 
förväntning. De som inte hade sökt hjälp själva vill ibland vara ifred, eller kan till och med 
känna rädsla. Ibland kan klienter förvänta sig att psykoterapeuten ska åstadkomma en 
förändring som kanske inte är realistisk, förändringen måste alltid komma från klienten. 
 
En del av informanterna upplevde att förväntningarna ibland var orealistiska. Klienterna kunde 
förvänta sig att psykoterapeuten skulle ”fixa allt” åt dem, ge dem expertråd, trolla bort 
problemen och att det skulle gå fort. I verkligheten fixar inte psykoterapeuten någonting utan 
möjliggör för dem själva att kanske reflektera över många olika perspektiv och komma i 
kontakt med orsak och sammanhang i sitt liv, dvs. klienten måste själv hitta egna verktyg för att 
hantera sin situation. En informant upplevde också att förväntningarna steg i takt med 
erfarenheten. Överlag var det ganska olika om informanterna upplevde förväntningarna som 
realistiska eller ej, speciellt då det var stor skillnad mellan en klient och en annan klient. 
    
ÖvÖvÖvÖverföringerföringerföringerföring    
Alla informanter hade upplevt någon form av överföring i jobbet. Det var en naturlig del av 
jobbet, en informant ansåg till och med att det var överföring som gjorde att terapin fungerade, 
överföringen kan användas som ett verktyg i terapin. Samma person upplevde också att känslor 
var mycket smittsamma och att överföring skedde åt båda håll, men att hon kunde skilja på 
klientens och sina egna känslor. En annan ansåg att han/hon ibland måste vara mer strikt och 
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noga med att hålla distans för att inte få problem med överföring. Detta är också en av 
anledningarna till att handledning behövs. 
 
Sekretess och moraliska/etiska dilemman Sekretess och moraliska/etiska dilemman Sekretess och moraliska/etiska dilemman Sekretess och moraliska/etiska dilemman     
Nästan alla informanter hade upplevt någon form av etiskt eller moraliskt dilemma, ofta knutet 
till sekretessen. Det finns en lag om att de är skyldiga att anmäla om de misstänker att ett barn 
far illa. Lagen är till för att skydda barnen. Ändå kände informanterna ibland att de svek barnets 
förtroende, som kanske berättade om händelsen för första gången. Detta var det vanligaste 
etiska dilemmat för informanterna, speciellt då det handlade om gränsfall. De undrade ibland 
också om de hade gjort rätt i att anmäla/inte anmäla. Oavsett om det gällde barn som far illa, 
eller erkännande av brott, finns risken att klienten känner att psykoterapeuten har svikit 
hennes/hans förtroende, brutit mot sekretessen och vill avsluta terapin. Ett annat etiskt 
dilemma var hur mycket de skulle lämna ut om klienten vid en utredning, dvs. ska det skrivas 
”rätt upp och ner” eller skrivas på ett sådant sätt att klienten kan läsa och ta till sig det som har 
skrivits och känna att det har gett dem någonting? Ett annat exempel är när klienten erkänner 
ett brott, psykoterapeuten är då skyldig att göra en anmälan om brottet skulle kunna ge 2 års 
fängelse eller mer, men det är svårt att avgöra då de inte är jurister. Även fall med 
våldtäktsmän, förövare och pedofiler nämndes och många av de moraliska och/eller etiska 
dilemman som psykoterapeuten råkar ut för verkar ha att göra med brott eller misstanke om 
brott.  
 
En informant upplevde att det var ett dilemma när hon och klienten tycker om varandra lite 
för mycket. På grund av den professionella relationen kan de inte ha något slags förhållande 
annat än den professionella, även efter att terapin är avslutad.  
    
Värsta tänkbara situationenVärsta tänkbara situationenVärsta tänkbara situationenVärsta tänkbara situationen    
En av intervjufrågorna handlade om den värsta situation som de kunde tänka sig och här 
erhölls ganska spridda svar. De situationer som nämndes var om psykoterapeuten skulle göra 
situationen för klienten värre på något sätt, att klienten tar livet av sig, hotfulla situationer, att 
handskas med psykotiskt paranoida människor som ibland kunde få för sig att psykoterapeuten 
var djävulen eller dylikt och skulle dödas, att de själva eller deras familj skulle bli hotade och att 
bli attackerade. 
 
En informant menade att det kunde vara jobbigt med folks fördomar mot psykoterapeuter, dvs. 
att de skulle vara lite udda. Samma person tyckte också att det var jobbigt vid sociala 
tillställningar när folk vill diskutera och debattera om psykiatri eller prata om sina personliga 
problem. 
 
StressStressStressStress    
Informanterna fick ange sin stressnivå en normal arbetsdag på en skala mellan 1-10 där 1 = inte 
stressad alls och 10 = mycket stressad. Resultatet varierade mycket mellan informanterna och 
de menade också att stressnivån kunde variera mycket från dag till dag, vissa dagar kunde det 
vara 9 och andra dagar 1. En informant kände sig sällan stressad i mötet med människor, men 
betydligt mer stressad under utredningar. Medelvärdet för stressnivån hos informanterna var 
4,4. 
 
Vissa situationer upplevdes som extra stressfyllda, till exempel när klienten är mycket 
ångestfylld och tiden håller på att ta slut. Det finns inte alltid möjlighet att förlänga tiden för 
samtalet för ibland sitter redan nästa klient och väntar. En informant upplevde att det var mer 
stressfyllt när det är flera personer som deltar i terapin och det blir mer jobb att försöka se till 
att ingen har mycket ångest när de lämnar terapirummet. Ytterligare ett exempel är när 
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psykoterapeuten är osäker på om klienten kommer att ta livet av sig. Det upplevs oftast som 
tungt och stressigt för psykoterapeuten att bära på sådana upplevelser. Oväntade saker som 
skedde under terapin kunde också upplevas som stressande. De som jobbade privat kunde 
känna sig stressade när de var sjuka, det fanns ingen som kunde ta över och de var tvungna att 
ringa återbud samt boka om tider, vilket kunde göra klienter besvikna. 
 
Känslan av att inte ha nog med tid var något nästan alla informanter delade. De upplevde det 
som ett av de vanligare problemen. Både att tiden för ett enskilt terapisamtal inte räckte till och 
att de inte hade nog med terapitimmar till alla klienter som behövde det. Exempelvis när gamla 
klienter hamnar i kris och behöver tid, men alla tider är uppbokade. Ett annat exempel på 
stressande situationer är när klienter kommer tidigt och sitter ute och väntar när de redan är 
upptagna med en annan klient. 
 
På frågan om de någon gång kände sig över- eller understimulerade blev det mycket olika svar. 
En del kunde kände sig understimulerade och andra mycket sällan understimulerade. I överlag 
var det vanligare att de stundvis kände sig överstimulerade när de tog på sig för mycket jobb. 
En informant menade att det under perioder då många klienter hade svår problematik, som 
övergrepp och ätstörningar, kunde det kännas som för mycket. Informanten märkte då att hon 
började skärma av och inte vara lika känslomässigt närvarande. En av informanterna kunde 
känna sig understimulerad när hon jobbade halvtid. 

 4.3 Coping 
Alla informanter upplevde hög grad av kontroll över sin arbetssituation, vilket gör stressen 
lättare att hantera. De kan kontrollera vilka klienter de tar emot, vilka arbetstider de ska ha och 
på vilket sätt de jobbar. Däremot kan de inte kontrollera själva processen i terapin på samma 
sätt. Som exempel på situationer där informanterna upplevde sig ha mindre kontroll nämndes 
när par börjar bråka med varandra och när de själva inte hade kunnat säga nej till för mycket 
arbete. En av de informanter som var anställd upplevde sig ha dålig kontroll över 
omorganisationer, förändringar på arbetsplatsen och chefer, vilket ledde till en känsla av oro 
och minskad trygghet. 
    
I det psykoterapeutiska arbetet händer det att klienten inte gör framsteg. Några tyckte att 
klienten då kanske behövde en annan terapeut, medan en annan tyckte att det bara var att 
jobba vidare. Ytterligare en annan ansåg att psykoterapeuten skulle se över vad han/hon hade 
för syn på framsteg, vilka förväntningar han/hon hade på klienten och vad det är som hindrar 
klientens framsteg. Samtidigt måste psykoterapeuten lyssna på vad klienten har att säga och om 
han/hon anser att han/hon gör framsteg. Ibland var klienterna kanske inte motiverade eller 
förändringsbenägna. Det händer att psykoterapeuter inte har kunnat hjälpa en klient, samtliga 
informanter i undersökningen hade varit med om detta. De menade att det händer ibland när 
de inte får bra kontakt eller att de helt enkelt inte passar för varandra. En informant kände att 
det ibland kunde vara för att hon hade satt för stora mål för sig själv och klienten inte hade 
varit redo för det. 
 
Några av informanterna menade att det finns en risk att de distanserar sig från klienterna för att 
skydda sig själva och att det inte är bra om de distanserar sig för mycket. Ju längre de har 
jobbat, desto större är risken att de blir påverkade av klienterna och det kan vara svårt att 
behålla sin nyfikenhet och kreativitet. Handledning ansågs vara viktigt för att undvika detta. 
Erfarna terapeuter kunde också riskera att tappa lite av självreflektionen och självödmjukheten, 
enligt en informant. En av informanterna menade att det alltid är svårt att jobba med 
människor då vi är så komplicerade och olika. Hon upplevde också att det fanns en risk att hon 
bildade sig en uppfattning om klienten för snabbt, vilket kan leda till att hon kanske slutar 
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lyssna. Hon menade att man måste jobba med att lyssna förutsättningslöst och reflektera över 
sig själv.  
 
Suicidala klienterSuicidala klienterSuicidala klienterSuicidala klienter    
Alla informanter hade haft suicidala klienter, några hade haft klienter som tagit livet av sig 
under pågående terapi och vissa hade haft klienter som tagit livet av sig något år efter 
behandlingen. De som hade varit med om detta upplevde situationen som svår och tog hjälp av 
handledning för att bättre hantera de känslor som incidenten hade gett upphov till. De som 
inte hade haft klienter som hade tagit livet av sig ansåg att de hade haft tur som hade blivit 
förskonade från det.  
 
Informanterna upplevde att det var jobbigt med riktigt allvarliga fall av suicidala klienter och 
hade svårt att släppa det efter arbetsdagen. Dock var frekvensen av dessa allvarliga fall inte så 
hög, vilket gjorde att det går att hantera i alla fall. Vid behov kunde informanterna få stöd 
genom handledning och kollegor. 
 
Aggressivt beteendeAggressivt beteendeAggressivt beteendeAggressivt beteende    
Nästan alla informanter hade haft erfarenheter av aggressivt beteende hos klienter i sitt arbete. 
De upplevde dock färre aggressiva klienter i individuella terapisamtal än på t. ex. avdelningar, 
då enskilda terapisamtal kan upplevas som mindre kravfyllt för klienten. Våldet trappas inte upp 
lika lätt i de enskilda samtalen. När det är flera behandlare inblandade kunde det ibland fattas 
obehagliga beslut för klienten och då kunde våldet trappas upp. Informanterna poängterade 
vikten av att behålla lugnet för om de själva blir synligt upprörda trappas situationen upp ännu 
mer. Det var också viktigt att redan från början berätta att våld inte skulle accepteras 
överhuvudtaget och att klienten blir utslängd om han/hon skulle bli våldsam. 
 
Två av informanterna uppgav att de någon gång hade känt oro för sin egen säkerhet. Vid en 
sådan situation menade en av informanterna att man ska tänkta realistiskt, dvs. att en person 
som är inlåst inte kan komma åt en. En del av informanterna använde sig av något slags 
larmsystem. 
 
HjälplöshetHjälplöshetHjälplöshetHjälplöshet    och maktlöshetoch maktlöshetoch maktlöshetoch maktlöshet    
Fem av de 6 informanterna hade känt sig hjälplösa eller maktlösa på jobbet som till exempel 
när de tror att någon far illa fast de inte kan bevisa det och klienten inte vill kännas vid det. Ett 
annat exempel är personer, som missbrukare och barn, som har problem, men som inte anses 
ha nog allvarliga problem för att de ska bli omhändertagna. I de fall som gäller barn vill inte 
alltid föräldrarna ha hjälp och då kan inte psykoterapeuten göra så mycket. Handledning ansågs 
vara bra för att hantera de känslor som dessa situationer kan ge upphov till. 
 
Efter arbetsdagenEfter arbetsdagenEfter arbetsdagenEfter arbetsdagen    
Alla informanter kände att de var ganska bra på att koppla av från jobbet när arbetsdagen var 
slut, men erkände att det inte alltid hade varit så. Det var svårare i början av karriären och när 
det gäller svåra fall och situationer kan de inte alltid släppa jobbet när arbetsdagen är slut, utan 
tar med sig jobbet hem. I vissa perioder är det svårare, exempelvis när de upplevde att 
kontrollen var dålig, och då finns tankarna på jobbet kvar ändå in på natten och ibland på 
morgonen dagen efter. Några satt gärna kvar ett tag på kontoret, hade sina små rutiner, bytte 
kläder eller skrev av sig lite i slutet av arbetsdagen för att markera att arbetsdagen var slut och 
på det sättet underlätta för dem att lämna jobbet på kontoret. 
 
Samtliga informanter tyckte att det var skönt att komma hem efter en arbetsdag. De tyckte att 
det var skönt att göra något annat och de kände att de behövde vila och koppla av. Nästan alla 
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informanter kunde känna sig trötta ibland och orkade inte vara sociala efter jobbet, utan ville 
hellre vara för sig själva, läsa eller gå på promenad. 
 
Känsliga ämnenKänsliga ämnenKänsliga ämnenKänsliga ämnen    
En fråga handlade om hur informanten hanterade situationen när samtalsämnet snuddade vid 
något som var känsligt för henne/honom under terapisamtalet. Inga informanter upplevde 
detta som ett problem. Detta var något som en psykoterapeut måste kunna hantera och de 
hade också stor nytta av handledning. De var bra på att skilja  klientens känslor från sina egna. 
Många upplevde också att det inte var mycket som var känsligt längre, utan allting var redan så 
bearbetat. En av informanterna menade också att självkännedom var mycket viktigt i en sådan 
här situation. Informanterna ansåg också att de kunde jobba med sig själv och ta hjälp av 
kollegor och handledare om det skulle vara några problem.  
 
HandledningHandledningHandledningHandledning    
Något som kom upp ofta under intervjuerna var vikten av handledning. Handledning ingår i 
utbildningen och de flesta fortsätter också med det långt efter utbildningen. Fyra av de 6 
psykoterapeuterna hade regelbunden handledning och de som inte hade regelbunden 
handledning hade haft det i många år, men kände inte längre något behov av det. 
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 5. Diskussion 
 
Hur upplever psykoterapeuter sitt arbete?Hur upplever psykoterapeuter sitt arbete?Hur upplever psykoterapeuter sitt arbete?Hur upplever psykoterapeuter sitt arbete?    
Syftet med examensarbetet var att undersöka psykoterapeuters vardag. Resultaten visade att alla 
intervjuade terapeuter upplevde arbetet som positivt, fritt och givande trots att det var ett tungt 
jobb.  
 
Vad gällde förväntningar erhölls varierande svar. Flera informanter menade att klienterna hade 
orealistiska krav, medan andra inte alls höll med. Informanterna menade dock att detta 
varierade mycket från klient till klient. Vissa klienter förväntade sig att psykoterapeuten skulle 
lösa problemen åt dem, att de skulle "fixa dem". Dessa klienter hör till dem med orealistiska 
förväntningar då det är klienterna själva som måste lösa sina egna problem, men där 
psykoterapeuten hjälper till. Dessa resultat stämde väl överens med litteraturen (Bruch, 1978; 
Zaro et al., 1983). 
 
Inga informanter ansåg sig ha några problem med professionella relationer. I litteraturen 
(Bruch, 1978; Gordan, 1996; Tudor-Sandahl, 1990; Zaro et al., 1983) står dock en hel del om 
professionella relationer, varför detta var ett oväntat resultat. Detta verkade vara ett förväntat 
problem, vilket psykoterapeuterna görs förberedda på under utbildningen och det kan vara 
anledningen till att inga informanter upplevde det som något större problem. 
 
Vilka svårigheter, påfrestningar och farhågor upplever de?Vilka svårigheter, påfrestningar och farhågor upplever de?Vilka svårigheter, påfrestningar och farhågor upplever de?Vilka svårigheter, påfrestningar och farhågor upplever de?    
De upplevde att de hade ett stort ansvar i jobbet, stora krav och att det kunde vara tungt att 
härbärgera alla känslor. Ingen av de intervjuade sade spontant att de kände sig stressade, men 
alla upplevde varierande grad av stress i arbetet. Arbetet upplevdes således mer tungt än  
stressande och den stora kontroll de hade över sitt arbete minskade känslan av stress. Detta 
överensstämmer med krav-kontrollmodellen (Ekman & Arnetz, 2005). Informanternas arbete 
skulle enligt den modellen klassas som aktivt arbete, tack vare den stora kontrollen. De som 
upplevde sig ha mindre kontroll pga. att de var anställda löper kanske större risk för det spända 
arbetet, vilket skulle öka risken för hälsoskadlig stress. 
 
Informanterna kunde känna sig utpumpade och färdigpratade när arbetsdagen var slut och 
många berättade att de inte orkade vara sociala eller prata efter jobbet, vilket kan gå ut över 
deras familjeliv. Att inte orka vara social kombinerat med det självständiga jobbet kan leda till 
att informanterna riskerade att ha mindre socialt stöd än andra yrkesgrupper. Flera informanter 
tog upp att arbetet kunde kännas ensamt och att de saknade att ha kollegor omkring sig.  
 
I stort sett alla informanter kände en viss rädsla för fysiska angrepp, våld och hot och inte bara 
för egen del utan också för sina familjer. Samtidigt kände de inte något större behov av 
alarmsystem och vissa informanter hade inte heller något sådant, vilket kan ses som lite 
ologiskt. Informanterna menade att de förebygger att våldet trappas upp genom att visa sig 
lugna och vara tydliga med att fysiskt våld inte skulle accepteras.  
 
Generellt var informanterna rädda för att göra en situation värre, vilket är logiskt då deras yrke 
går ut på att hjälpa. En sådan situation kan vara extra jobbig för psykoterapeuter då yrket och 
deras egen personlighet är nära sammanbundet. Skulle de göra en situation värre har de inte 
"bara" misslyckats med sitt jobb, utan det kan nog även tära på samvetet att ha gjort situationen 
värre för någon som redan mår dåligt när han/hon kom för att få hjälp. En sådan situation 
skulle också göra det svårt för psykoterapeuten ifråga att släppa det när arbetsdagen är slut och 
skulle kunna påverka arbetet med andra klienter. Detta går också att relatera till klienter som 
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begår självmord och i båda fallen har klienten inte blivit hjälpt och det kan kännas betungande 
för psykoterapeuten. Dessa situationer kan väcka oro och tvivel hos psykoterapeuten: Har jag 
gjort rätt? Gjorde jag något fel? Är jag rätt person för det här jobbet? Är jag kompetent? Kunde 
jag ha gjort något annorlunda? Gjorde jag något fel? Även fastän alla intervjuade menade att de 
inte alltid kunde hjälpa kan det ändå vara så att det skulle kunna leda till en kris hos den 
behandlande psykoterapeuten. Alla informanter som inte hade haft någon klient som hade tagit 
livet av sig kände att de hade haft tur. Sättet informanterna pratade om detta tydde på att detta 
är en oro som alltid finns där. Det är också en av de mest allvarliga och tunga situationer som 
en psykoterapeut kan råka ut för i arbetet. 
 
Hur hHur hHur hHur hanteras svårigheter, påfrestningar och farhågor? anteras svårigheter, påfrestningar och farhågor? anteras svårigheter, påfrestningar och farhågor? anteras svårigheter, påfrestningar och farhågor?     
Alla informanter menade att de hanterade jobbet  med hjälp av handledning. De hade alla haft 
handledning, det är en del av utbildningen, och nästan alla hade fortfarande regelbunden 
handledning. En informant hade arbetat länge och kände nu att han inte behövde handledning. 
En annan menade att de som inte hade handledning gjorde sig själva en otjänst och att 
handledningen var mycket viktig. Handledningen utgör på ett sätt psykoterapeuternas egen 
terapi och inte bara en yrkesmässig handledning. Förutom handledning hade de inre dialoger 
med sig själva och tog hjälp av kollegor vid behov. 
 
Psykoterapeutyrket kan vara påfrestande och Tudor-Sandahl (1990) har dessa 
rekommendationer för psykoterapeuter: 
 

• Se till att du får tillräckligt med tid för privatlivet. 
• Gör saker på din fritid som skiljer sig helt från det som du gör i arbetet. 
• Se till att upprätthålla relationer till kolleger, som motvikt till krypande känslor av 

ensamhet, isolering eller kanske mindervärdes- eller omnipotens. 
• Vidareutveckla dig genom att till exempel få kontinuerlig handledning, läsa nya böcker 

och gå på kurser. 
• Gå tillbaka till din terapeut med jämna mellanrum, eller se åtminstone till att du har 

kontakt med någon som du upplever kan stimulera och hjälpa dig vidare i din 
personliga utveckling. 

• Försök kombinera ditt terapeutiska arbete med annan verksamhet som till exempel 
undervisning eller handledning. 

• Ta en ordentlig semester minst en gång om året och koppla då bort allt som har med 
psykoterapi att göra. 

 
Något som är speciellt för yrket är att den egna personligheten och den personliga 
utvecklingen påverkar arbetet i mycket högre grad än i många andra yrken. De intervjuade 
psykoterapeuterna föreföll trygga och säkra i sig själva, men är det ett resultat av yrket eller är 
det så att endast de som är trygga och säkra i sig själva väljer detta yrke och att de som är 
mindre säkra helt enkelt inte orkar jobba som psykoterapeut i så många år? Den osäkerhet de 
flesta kände i början av karriären avtog i takt med att de fick mer erfarenhet, men kanske också 
på grund av den personliga utvecklingen. Flera av informanterna jämförde det med att få 
körkort och menade att det tar några år innan man blir duktig. 

 5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet - om testet mäter det testet ska mäta på ett tillförlitligt sätt, dvs. om resultatet är 
tillförlitligt och samma resultat erhålls vid upprepade mätningar (Hwang, Lundberg, Rönnberg, 
& Smedler, 2005; McQueen, & Knussen, 2006). Undersökningen inkluderade sex 
informanter, vilket är få och sänker reliabiliteten. Antalet informanter blev färre än planerat då 
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många var mycket upptagna och inte hade möjlighet att ställa upp. Resultaten från intervjuerna 
var samstämmiga, men hade kanske varit annorlunda om informanterna hade varit fler.  

 5.2 Validitet 

Begreppsvaliditet - om testets giltighet vid mätning av ett visst teoretiskt begrepp (McQueen, 
Knussen, 2006). Metoden som användes var en halvstrukturerad intervju och informanterna 
kunde svara fritt med egna ord, hade möjligheter att fråga om de var tveksamma till tolkningen 
av en fråga och det fanns möjligheter till följdfrågor, vilket stärker validiteten. De begrepp som 
användes är vanliga begrepp inom psykologin. Vissa begrepp som stress och coping kan dock 
ändå tolkas olika av olika personer, vilket gör validiteten lägre. Frågorna var öppna och 
informanterna fick prata fritt om sitt yrke och närliggande frågor fick liknande svar, vilket 
stärker validiteten. 
 
Intern validitet - huruvida testet är välplanerat och fritt från ovidkommande variabler, dvs. att 
resultaten beror av den beroende och oberoende variabeln och ej av ovidkommande variabler 
(McQueen, & Knussen, 2006). Intervjuerna gjordes i lugna avskilda rum, utan störande objekt 
för att minimera risken för ovidkommande variabler. Samma intervjufrågor användes vid alla 
intervjuer, men ordningen på frågorna, samt följdfrågor, kunde varierade för att följa 
informantens röda tråd. En bandspelare användes också under intervjun för att intervjuaren inte 
skulle missa någonting. En ordagrann utskrift gjordes sedan av den inspelade intervjun. 

 5.5 Forskningsetiska överväganden 

Informanterna informerades om att intervjun var frivillig och anonym, inga namn skulle 
nämnas. De kunde avbryta intervjun när de ville. Alla fick dessutom ge sitt samtycke muntligt 
innan bandspelare användes (SOU 1999:4). 

 5.6 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant med ytterligare undersökningar av psykoterapeuters arbetssituation. 
Till exempel att jämföra unga och gamla, kvinnor och män, och de som har valt att byta yrke 
och de som har valt att stanna i yrket. Det skulle också vara intressant att studera vikten av 
handledning och kanske undersöka hur de som har handledning upplever sin arbetssituation 
jämfört med de som inte har handledning. Då antalet informanter i detta arbete var litet vore 
det också intressant med en liknande studie, men med fler informanter. 
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 Bilaga: Intervjufrågor 

BakgrundsinformationBakgrundsinformationBakgrundsinformationBakgrundsinformation    

Ålder? 

Utbildning? 

Hur länge har du arbetat med terapi? 

ArbetssituationArbetssituationArbetssituationArbetssituation    

Hur upplever du ditt arbete (rent allmänt)?  

Kan du ge exempel på vad som är bra och vad som är dåligt? 

Hade du några osäkerheter och rädslor när du började ditt jobb?  

Kan du ge exempel? Hur är det nu? 

Vad tror du en mer erfaren terapeut har för svårigheter och påfrestningar jämfört med en med 

mindre erfarenhet? 

Vad upplever du att patienterna förväntar sig av dig?  

Är dessa förväntningar realistiska?  

Hur stressad känner du dig på en normal arbetsdag på en skala mellan 1-10? 

 (1-10 där 1 är inte stressad alls och 10 är mycket stressad) 

 Kan du ge exempel på stressande situationer? 

Vad upplever du för svårigheter som terapeut? Ge exempel. 

Upplever du några svårigheter med att hålla professionell relation till patienten utan att bli för 

opersonlig?  

Finns det situationer du tycker är speciellt svåra att hantera? Ge exempel. 

Har du haft några moraliska eller etiska dilemman i jobbet? Ge exempel. 

Den värsta situation du kan tänka dig? 

CopingCopingCopingCoping    

Känner du någon oro över att ”misslyckas” eller ”förlora” patienten?  

 Kan du ge exempel? Hur hanterade du detta? 

Hur känns det för dig om patienten inte gör några framsteg? Hur gör du då? 

Har du haft någon patient som du inte kunnat hjälpa? Hur hanterade du detta? 

Har du haft några självmordsbenägna patienter?  

 Patienter som har begått självmord? Hur hanterade du detta? 

Har du haft några våldsamma/aggressiva patienter? Hur hanterade du detta? 

Känner du dig någonsin orolig för din egen säkerhet? Hur handskas du med detta? 

Hur mycket kontroll har du över din arbetssituation? 
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 Kan du ge exempel på situationer där du känner att du har kontroll och där du 

inte har kontroll? 

Har det hänt att du har känt dig hjälplös eller maktlös (i arbetet)? Ge exempel. 

Kan du släppa jobbet när arbetsdagen är slut? 

Beskriv dina känslor när du kommer hem efter en arbetsdag? 

Hur mycket ansvar tycker du att du har i ditt jobb? 

Känner du dig någonsin överstimulerad eller understimulerad?  

 Kan du ge exempel? 

Ingick coping i din utbildning för att hjälpa dig hantera dina arbetsuppgifter? 

Hur hanterar du det om samtalsämnet snuddar vid något som är känsligt för dig personligen? 

Upplever du någon form av överföring i ditt möte med patienten? Kan du ge exempel? Hur 

hanterade du detta? 

 

 


