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Abstract  

The results from this study deepens the understanding of how psychologists and welfare 

officers experiences therapeutical consultations with clients, and also how they are affected 

by the secondary mental stress that may occur. The objectives of the study are to examine 

which strategies the interviewees use to manage the impact difficult consultations may have 

on them selves, as well as which strategies they practise to maintain a healthy work and 

private life balance. Semi-structured interviews with seven professionals were carried out and 

analysed by using the Interpretative Phenomenological Analysis method. The obtained 

material was coded into two main categories: descriptions of resources and descriptions of 

personal strategies. The results show that coaching within the profession and discussions with 

colleagues are the most useful strategies for finding new solutions in problematic professional 

issues, and also in obtaining a professional and social support. Lack of time for recovering, 

high productivity demands and vague organisational structures were found to have the most 

negative impact. The gathered material reveal a common sense that being self-conscious and 

able to separate own feelings from patient´s feelings are the most important factors in order to 

have a professional approach. A balanced emotional distance towards the client, as well as 

joining different activities when off duty, are commonly important strategies for being able to 

leave professional issues at work. A discussion on how the study´s findings relate to earlier 

research and theories is carried out, showing that the results are in line with these to a large 

extent.  

 

Key words: psychologists, welfare officers, IPA, strategies, reflection, distancing, resources, 

social support, coaching 
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Sammanfattning 

I den här studien fördjupas förståelsen kring en grupp psykologers och kuratorers upplevelser 

om att vara i samtal med klienter, och om hur de påverkas av den sekundära psykiska 

påfrestningen som kan uppkomma då. Syftet med studien är att ta reda på vilka strategier de 

använder för att hantera svåra samtal, samt vilka strategier de använder för att bibehålla 

balansen mellan arbetsliv och privatliv. Sju semi-strukturerade intervjuer med kuratorer och 

psykologer genomfördes och bearbetades genom Interpretative phenomenological analysis 

metod. Materialet från intervjuerna kodades in i två huvudteman: beskrivningar om resurser 

och beskrivningar om egna strategier. Från beskrivningar om de resurser arbetsplatsen erbjöd 

framgick att handledning och kollegor var ett stort stöd både till att finna nya lösningar på 

svåra situationer och för ett socialt stöd. Bristfällande tid för återhämtning, krav på 

produktivitet och otydlig organisationsstruktur påverkar deltagarna negativt. Från 

beskrivningar om egna strategier betonades vikten av självmedvetenhet och reflektion över 

vilka som är de egna känslorna och vilka som är patientens känslor. Det för att kunna vara 

professionell i sitt arbete. Balanserad distansering till klienten anses vara nödvändig, och en 

aktiv fritid menar deltagarna gör det lättare för dem att släppa arbetet när de kommer hem. En 

diskussion fördes kring hur väl intervjupersonernas beskrivningar överensstämde med tidigare 

forskning och teorier, vilket det gjorde i stor utsträckning. Författarna delgav även sina 

reflektioner över sambandet. 

 

Nyckelord: psykologer, kuratorer, IPA, strategier, reflektion, distansering, resurser, socialt 

stöd, handledning 
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Inledning 
Enligt försäkringskassans rapport (2014) för antal sjukfall per 1000 anställda är 

psykologer den yrkesgrupp som har ökat näst mest i antalet nya sjukfall mellan 2012 och 

2014. Gruppen psykologer ökar med 21 procent nya sjukfall jämfört med genomsnittet på 10 

procent. Nya sjukfall innefattar dem som är sjukskrivna längre än 14 dagar och där individen 

får ersättning från försäkringskassan på grund av nedsatt arbetsförmåga. Förklaringen till 

varför sjukfrånvaron ökar handlar förmodligen inte om enstaka faktorer eller förklaringar, 

utan av ett komplext mönster av olika faktorer som korrelerar och överlappar varandra. En 

anledning kan också vara att reglerna har förändrats, att individer idag i mindre utsträckning 

får sjukersättning och att det idag finns en ökad psykisk ohälsa i samhället. Enligt en annan 

rapport från försäkringskassan gjord på alla anställda personer i åldrarna 18-64 år som var 

folkbokförda i Sverige den 31/12 2009 är psykologer även den yrkesgrupp med näst flest 

sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa per 1000 anställda. Den här typen av omvårdande 

yrke kännetecknas ofta av en arbetsmiljö som är psykiskt påfrestande (Försäkringskassan, 

2014).  

Det väcker frågor kring vad det innebär för psykologer och kuratorer att arbeta med ett 

yrke som kan resultera i sekundär psykisk påfrestning. Den här studien har som avsikt att 

fördjupa sig i de strategier och strategier psykologer och kuratorer har för att hantera den 

eventuella psykiska påfrestning som kan uppkomma i samtalen med klienter, samt de 

strategier och resurser de använder för att behålla balansen mellan den privata personen och 

den professionella.  

Teori 

Begreppet coping. Det engelska begreppet coping kan tolkas på två sätt, men 

gemensamt för de båda är att de behandlar hur en individ genom sina tankar och beteenden 

kan hantera, tolerera och minska de upplevda krav och konflikter de ställs inför. De olika 

sätten att förebygga och agera kring kraven kallas copingstrategier (McCrae, 1982; Folkman 

& Lazarus, 1984). Ett synsätt som McCrae (1982) bland andra företräder är att se coping som 

beroende av personlighet och karakteristiska drag. Att en beroende på vem en är agerar på ett 

stabilt sätt oberoende av hur den stressande situationen ser ut. I motsats till detta anser 

Folkman och Lazarus (1984) att den copingstrategi en individ använder baseras på situationen 

individen befinner sig i. De menar även att handlingarna för att hantera stress och hot per 
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definition är coping, oberoende av om de är adaptiva eller ej. Strategierna som används är 

aldrig omedvetna sätt att handla, utan det innebär en konstant kognitiv och beteendemässig 

ansträngning att hantera de specifika externa och/eller interna krav som individen upplever 

påfrestande. 

Copingbegreppet förklaras i två områden, problemfokuserad coping och 

emotionsfokuserad coping. Problemfokuserad coping innebär en målinriktad aktiv strategi att 

hantera hotet, och fungerar som en slags problemlösning. Emotionsfokuserad coping innebär 

ett försök att ändra sin egen inställning och sitt synsätt till det hotfulla. Generellt sett används 

emotionsfokuserad coping oftare när individen upplever en situation som omöjlig och när 

ingenting konkret kan göras för att påverka det stressade förhållandet. Problemfokuserad 

coping används i högre grad när en situation upplevs hanterbar och möjlig att förändra. Det är 

vanligt att båda typerna av coping är involverade vid samma tillfälle, men att någon av dem är 

mer central än den andra. Vid effektiv coping fungerar problem- och emotionsfokuserad 

coping kompletterande utan att hämma varandra (Folkman & Lazarus, 1984). 

I senare forskning har det framkommit att den här indelningen av coping är något 

förenklad, och därför har ett tredje område diskuterats, dysfunktionell coping (Scheier, 

Weintraub & Carver, 1986). Den beskriver de tillfällen då en inte upplever ett hot hanterbart 

och copingstrategin individen då tillämpar kan vara undvikande eller förnekande. Tidigare har 

det sistnämda området gått under emotionsfokuserad coping (Folkman & Lazarus, 1980). 

Emotionsfokuserad coping. Emotionsfokuserad coping innebär att individen tar till 

kognitiva processer för att minska en känslomässig stress. Emotionsfokuserade strategier kan 

vara undvikande, distansering, selektiv uppmärksamhet och ett försök att se det positiva i 

negativa situationer. Det kan också vara att öka den psykiska påfrestningen av stressen. En del 

individer behöver må sämre för att sedan kunna må bättre. Ett försök att se på en situation 

annorlunda och på så sätt om möjligt inse att situationen är mindre hotfull än den var kan 

även vara en strategi (Folkman & Lazarus, 1980). En annan strategi kan vara att acceptera den 

upplevt omöjliga situationen. Det kan vid hög arbetsbelastning vara något negativt. En bättre 

strategi skulle vara att be om hjälp och få avlastning. I en situation som verkligen är omöjlig 

att förändra kan acceptans vara det bästa alternativet. Det för att fokus då kan läggas på 

någonting viktigare (Folkman & Lazarus, 1984). 

Problemfokuserad coping. Vid problemfokuserad coping definieras hotet av en 

situation och på så sätt kan alternativa lösningar tas fram. Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek och 

Rosentbal (1964) menar att det finns två stora områden inom problemfokuserad coping. De 

som är riktade mot omgivningen och de som är riktade mot den egna personen. Strategier 
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riktade mot omgivningen innefattar bland annat förändring av belastning, barriärer och 

resurser. Strategier riktade mot den egna personen inkluderar bland annat reglering av 

ambitionsnivå, att hitta möjliga vägar till tillfredsställelse och att öka sina kunskaper inom ett 

område. Enligt Folkman och Lazarus (1984) kallas strategier riktade mot den egna personen 

för kognitiva bedömningar som är problemfokuserade. 

Stress, krav och kontroll. Den psykosociala arbetsmiljön kan beskrivas på en mängd 

olika sätt, och inkluderas ofta av arbetsrelaterade krav, organisationsklimat och kultur. 

Lindström et al (1995) beskriver den psykosociala miljön som förhållanden som rör arbetet, 

medarbetarna och arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön kan tillsammans med socialt 

stöd påverka den arbetstillfredställelse och hälsa en anställd upplever på en arbetsplats 

(Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001). Stress kan beskrivas som en konsekvens 

av en obalans mellan upplevda krav och individens resurser att hantera kraven (Folkman & 

Lazarus, 1984). Struktur och kontroll kan motverka emotionell utmattning. Det visar en studie 

där de deltagande använde sig av sådana strategier i stor mån, genom att göra upp scheman, 

sätta gränser och ha en kontroll över sitt arbete (Zanardelli, Loughran, Mannarino & Hill, 

2016). I forskning om arbetsmiljö förklaras ofta den obalans som orsakar stress med Karaseks 

krav-kontrollmodell (Karasek & Theorell, 1990). Modellen visar en korrelation mellan stress 

och den kontroll en individ har att påverka sitt arbete, i kombination med de krav som en 

ställs inför. Modellen beskriver att en person med hög kontroll över arbetssituationen också 

klarar av en högre påfrestning innan stressen blir skadlig för hälsan (Karasek & Theorell, 

1990).. De ideala förutsättningarna för att inte uppleva stress är när individen har högt 

beslutsutrymme i kombination med låga krav och högt socialt stöd. Minst optimalt är det när 

individen ställs inför höga krav och samtidigt har ett litet beslutsutrymme och lågt socialt stöd 

(Theorell, 2012). En utveckling av modellen visar att det sociala stödet påverkar stress och 

anses mildra de negativa konsekvenserna av obalansen (Karasek & Theorell, 1990). 

Astvik och Melin (2013) gjorde en intervjustudie på socialsekreterare vid två svenska 

kommuner om stress, arbetsvillkor och strategier. Resultatet visade att kravsänkande 

strategier är något som används frekvent för att minska den påfrestning ett arbete kan ha på 

den professionella individen. Strategierna användes då individerna inte hade utrymme för 

kompensatoriska strategier. De fick i sådana situationer acceptera att de inte kunde hjälpa alla, 

och inte kunde ta ansvar för allas välbefinnande på det sätt de egentligen hade velat. 

Intervjupersonerna i studien pratade om ribban för vad som är good enough. Strategin 

kombineras ibland med distansering och ett minskat engagemang i arbetet, där det egna 

välbefinnandet ställs mot kvaliteten i arbetet. Att distansering är en fördelaktig strategi visar 
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resultat från en undersökning gjord på psykologer i Kanada. Studien undersökte vilka 

strategier de använder sig av, och vilka av dem som är fördelaktiga för att reducera emotionell 

utmattning. De fick fram resultatet att distansering har visat sig ha en positiv inverkan 

(Lemaire & Wallace, 2013). 

Handledning. En studie av sjuksköterskors emotionella copingstrategier visar att 

tillgång till handledning minskar risken för emotionell utmattning. Det har även ett negativt 

samband med surface acting, vilket innebär att en person visar upp en känsla och har en annan 

dold känsla inombords (Goussinsky & Livine, 2016). Det finns tre områden som är 

kombinerade i de fall där psykologer upplever miljön de befinner sig i som påfrestande. Det 

kan vara när det råder brist på handledning, behandling eller andra åtgärder som kan 

förebygga problem som kan uppkomma. Att vara utlämnande om sina svårigheter och få stöd 

i sina misslyckande kan leda till att en psykolog utvecklas (O’Connor, 2001). 

Sveriges psykologförbund (1998) tar upp vikten av att en psykolog involverad i 

komplexa och svåra yrkesetiska situationer bör rådfråga kollegor, handledare och eller 

Etikrådet. Det är psykologens enskilda ansvar, men konsultationen visar på yrkesetisk 

medvetenhet (Sveriges psykologförbund, 1998). Handledningens syfte är att underlätta och 

öka kompetensen för att en ska kunna ge en god behandling. Det är en etablerad form av stöd, 

som i svåra situationer och vid etiska dilemman kan motverka stress (Karasek & Theorell, 

1990). Normell (2002) menar att individer blir bekräftade av handledning och att det är 

stärkande för deras identitet. Handledning kan också vara ett bra stöd vid svåra situationer och 

kan hjälpa till att bevara ett professionellt förhållningssätt under den påfrestande situationen. 

Socialt stöd. Som psykolog innefattar yrkesrollen att en ska bry sig om och hantera 

andras känslor. Det är lätt att försumma balansen mellan att bry sig om klientens känslor och 

bry sig om sina egna känslor (Wise, Hersh & Gibson, 2012). Socialt stöd kan delas in i 

känslomässigt och instrumentellt stöd (Cohen & Wills 1985). Det känslomässiga stödet 

innefattar tillgång till samtal och möjlighet till att ventilera oro och bekymmer relaterade till 

arbetet. Det kan vara att få bekräftelse från kollegor och chefer och att få höra att en är en 

tillgång på arbetsplatsen. Instrumentellt stöd innebär att det finns möjlighet att bredda 

kunskap, att arbetsbelastningen upplevs som tillfredsställande och att det finns tid för 

återhämtning (Cohen & Wills 1985). O’Connor (2001) menar att löpande utbildning för 

psykologer ökar förståelsen för klienter, vilket i sin tur kan minska den upplevda psykiska 

påfrestningen. Att ständigt ventilera och prata med sina kollegor om svårigheter i sin 

profession kan också hjälpa till med att bemästra sin yrkesroll. 



	 10	

En studie gjord på sjuksköterskor som arbetar på den psykiska slutenvården visade att 

stress korrelerar med ett slutet organisationsklimat. Organisatoriskt stöd visade sig vara 

korrelerat med låg skattning av stress (Tuvesson, H., & Eklund, T 2014). En undersökning på 

14 psykologer, varav sju av dem var i sin tidigare karriär och sju i sin senare visade att de 

bland annat använde sig av socialt stöd från kollegor (Zanardelli et al., 2016). Vikten av 

socialt stöd bekräftas även av den tidigare nämnda studien av Wallace & Lemaire (2013). 

Psykologförbundets yrkesetiska principer (1998) för psykologer i Norden som formulerats 

gemensamt av yrkesverksamma psykologer nämner också vikten av att som psykolog 

uppmärksamma egna begränsningar och nyttja kollegors kunskaper och kvalifikationer. 

Reflektion. För konsulterande och vårdande yrken är det viktigt att skapa sig en 

förståelse för de egna känslorna och tankarna, då yrkesrollen till stor del består av att en ska ta 

hand om andra människor. Studier har visat att självmedvetenhet leder till mindre utbrändhet 

och är främjande för den egna hälsan vid yrket. Det eftersom insikten kan göra att individerna 

reflekterar över sitt välbefinnande innan det är för sent, och därför kan undvika utbrändhet 

och emotionell utmattning. Att kunna se saker ur olika perspektiv och få en förståelse för de 

patienter de tar hand om är viktigt då det kan reducera den arbetsrelaterade stress som kan 

uppkomma (Zanardelli et al., 2016). 

Begreppet spillover. Hur olika områden av livet, exempelvis arbete och fritid, 

inverkar på varandra kan förstås med begreppet spillover. Genom begreppet förklaras det hur 

värderingar och beteenden som är bra på arbetsplatsen kan tas med hem till familjelivet, trots 

att de inte passar lika bra där. Det kan också finnas en känslomässig spillover, där en känsla 

från en domän överförs till en annan. Det kan vara så att upplevelser under dagen på 

arbetsplatsen påverkar individen i hemmet (Edwards & Rothbard, 2000). 

Sonnentag och Binnewies (2013) har gjort en dagboksbaserad studie för att undersöka 

hur välbefinnandet påverkas om individer psykologiskt distanserar sig från sitt arbete vid 

sänggåendet eller inte. Deltagande i studien var 96 yrkesverksamma inom hälsovård. 

Resultatet visar att upplevelser från en arbetsdag kan hänga kvar och bland annat påverka 

sömnkvalitet negativt. Människor kan alltså behöva kunna stänga av jobbet mentalt för att 

minska negativ spillover. Fritz, Yankelevich, Zarubin och Barger (2010) har gjort en 

undersökning om hur distansering till arbetet påverkar välbefinnande och arbetsprestation. 

Studien visade att distansering på en måttlig nivå har ett positivt samband med 

livstillfredsställelse, och är negativt korrelerat med emotionell utmattning. En låg distansering 

är i sin hand kopplat till en lägre tillfredsställelse. 
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Spillover kan uppkomma då tid från arbetet, exempelvis övertid, gör att arbetet 

överlappar familjelivet. Enligt en studie av anställda på olika positioner på en fängelseanstalt 

är den negativa påverkan av spillover som har med tid att göra, oberoende andra faktorer, 

större hos personer som har barn. Även ålder korrelerade, oberoende av andra 

omständigheter, med denna typ av konflikt genom att den hade en mindre negativ inverkan 

hos äldre än hos yngre personer. Angående den rollkonflikt som kan uppkomma gällande 

vilket beteende som förväntas i hemmet i förhållande till arbetet visade det sig att en högre 

ålder har en lägre korrelation med rollkonflikten än en lägre ålder. Utöver det finns studier 

som visar att föräldrar hade större problem med konflikten än dem utan barn (Lambert, 

Kelley, Hogan, Kim & Garland, 2014). 

Förändrad person. En vanlig form av spillover är trötthet. En person som blir 

utmattad av sitt arbete kan bli så pass trött att det resulterar i att hen inte klarar av att hantera 

sina personliga relationer och inte orkar med att utföra aktiviteter utanför arbetet. Det visar en 

enkätundersökning av 130 bankmän med en yrkesroll som innefattar ett chefsansvar, och 

deras respektive (Small & Riley, 1990). Negativt upplevda känslor på arbetet kan vara 

relaterade till sämre sociala relationer i hemmet (Binnewies & Sonnentag, 2013). Gällande 

hur det beteende individer har i hemmet påverkar vilket beteende hen har på sitt arbete var 

ålder den enda faktorn som hade någon påverkan, då äldre personer upplever ett mindre 

problem med konflikten (Lambert et al., 2014). 

Aktiv fritid. Att ta hand om sig själv genom att träna, äta bra och göra aktiviteter på 

fritiden var även det något som användes frekvent hos de undersökta psykologerna i studien 

av Zanardelli et al (2016). Hälsofrämjande strategier kan minska risk för utbrändhet, och kan 

förbättra arbetsprestationen (Lemaire & Wallace, 2013). 

Fritz och Sonnetag (2007) gjorde en undersökning på icke akademiker anställda på ett 

universitet i Tyskland. Studien undersökte hur utmattning påverkades av ledighet, och 

möjligheten att hitta på saker på sin fritid. Resultat visade att individerna kände att de blev 

mindre utmattade och hade mindre hälsorelaterade problem under och efter sin ledighet, än 

innan sin ledighet. De var inte heller tvungna att förbruka lika stora mängder emotionella 

resurser som innan ledigheten för att kunna utöva sin profession. Studien visar att 

arbetsrelaterade aktiviteter utanför arbetet har en negativ inverkan på välbefinnandet hos 

individer och hämmar återhämtning från arbetet. Studien visar att både aktiva och mer passiva 

aktiviteter är stressreducerande vilket innebär att just val av aktivitet inte är det viktigaste, 

utan snarare att just utföra en aktivitet (Fritz & Sonnentag, 2007). 
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Syfte 

Studiens syfte är att fördjupa och öka förståelsen kring psykologers och kuratorers 

upplevelser om att vara i samtal med klienter som lider av någon form av psykisk ohälsa. 

Fokus ligger främst vid upplevelserna kring att hantera de egna känslor och beteenden som 

uppkommer under själva samtalen, och vad individen har lärt sig att aktivt göra för att hantera 

balansgången mellan empati och distansering till klienten. Ett ytterligare fokus är att generera 

kunskap om de strategier som används för att skilja den professionella personen från den 

privata och balansgången mellan arbetsliv och privatliv, detta med hjälp av kvalitativ metod 

IPA. 

Frågeställning 

Vilka strategier använder sig psykologer och kuratorer sig av för att reducera sekundär 

psykisk påfrestning vid svåra samtal med klienter? 

Metod 

Fenomenologisk ansats 

Vid en kvalitativ metod är utgångspunkten ett intresse att utforska ett fenomen eller en 

företeelse, och målet är att kunna förklara det i mer konkreta termer. Förståelsen grundas i 

observationer av det som ska konkretiseras, vilket samlas ihop och ordnas på ett sätt som gör 

det begripligt. En medvetenhet om den kontextuella och subjektiva påverkan som finns på 

fenomen ska finnas hos forskaren. Syftet är att skapa en beskrivning av fenomenets 

karaktäristiska, eller kvaliteter, för att möjliggöra en kvalitativ särskiljning från andra 

fenomen (Leggett & Yates, 2016). Vetenskaplig litteratur kommer in i forskningsprocessen 

under ett senare skede, och parallellt med att empiriska data samlas in. Formuleringen av 

frågeställningar ska vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till nya idéer som kan 

tänkas uppstå under datainsamlingens gång. Intervjuerna ska täcka ett så stort område som 

möjligt, och delvis tillåta intervjupersonen styra samtalet till det hen tycker är viktigt och 

relevant, för att inte endast författarnas intressen och givna spår ska följas (Charmaz, 2006).  

Interpretative phenomenological analysis 

IPA är en metod som används vid kvalitativ analys för att utforska hur människor 

upplever erfarna fenomen och händelser i sina liv. Vid användning av IPA ligger fokus på 

intresset av de händelser i det vardagliga livet som är meningsfulla för de personer som 

undersöks. De händelser eller fenomen som undersöks med IPA är den bearbetade förståelsen 

av händelserna. Ett fenomen som har beståndsdelar i olika sammanhang och olika tidpunkter 

förstås och kopplas till samma fenomen då de utgör en gemensam betydelse (Smith, Flowers 
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& Larkin, 2009). Vanligtvis används semistrukturerade intervjuer, och deras ändamål är att få 

fram denna förståelse, genom att intervjupersonerna sätter ord och mening på dessa händelser 

och analyserar dem i detalj. Syftet är att intervjupersonerna ska förstå meningen och 

innebörden av dessa fenomen och dess koppling till varandra genom känsla, reflektion och 

analys (Smith et al., 2009). 

Vidare ska informationen forskarna tagit del av behandlas. Inom IPA är det beskrivna 

fenomenet beroende av intervjupersonens tolkning och upplevelse. En svårighet med metoden 

är den oundvikliga subjektivitet som uppkommer. Både i ett första led hos personen som 

undersöks då hen har en subjektiv bild av den upplevda händelsen, och i ett andra led då 

intervjuaren tolkar det intervjuperson förmedlar. Enligt Smith et al. (2009) är dock den 

subjektiva verklighet intervjupersonen upplever ett verkligt fenomen i den bemärkelse att det 

är hens upplevelse som är av intresse. Intervjuarens del i detta är att systematiskt koda 

informationen utifrån intervjupersonens syn på händelsen. Trots subjektiviteten är kopplingen 

till det verkliga fenomenet viktig, det är alltid en subjektiv upplevelse av någonting (Smith et 

al., 2009). Vanligtvis undersöks ett fåtal individer genom semistrukturerade intervjuer, och 

dessa jämförs sedan mot varandra. Samtliga enskilda fall undersöks grundligt innan 

sammanställning och jämförelse genomförs (Smith et al., 2009). 

Datainsamling. Vid IPA tillämpas metoder som förser forskaren med detaljerad 

information, direkt från personen som undersöks. Vanligtvis används djupintervjuer. Genom 

dem kan en ta del av de känslor och tankar undersökningspersonerna har kring de fenomen de 

upplever. Informationen som tillgodoses ska berättas fritt och öppet, för att 

undersökningspersonerna ska ha möjlighet att ta upp det de anser är av stor vikt, och inte 

endast ska styras av forskarens intressen. En intervju möjliggör även den uppföljning 

forskaren anser är relevant, genom att ställa följdfrågor om de fenomen intervjupersonen 

delger. Intervjun ses som ett samtal med ett syfte som har styrts av forskningsfrågan. Frågorna 

ska utformas på ett öppet sätt som inte gör att intervjupersonen leds till specifika svar (Smith 

et al., 2009). 

Analys. Inledningsvis studeras de enskilda fallen, och i ett senare skede studeras de 

sammantagna analyserna. Inom IPA finns ingen fast process och struktur för en analys, utan 

forskare har möjlighet till flexibilitet och innovation. Huvudsakligen består analysen av ett 

samarbete mellan undersökningspersonen, som tillgodoser sin upplevelse av fenomen hen 

upplevt, och intervjuaren, som tolkar och analyserar dem. För dem som vill ta del av 

forskningen ska det vara möjligt att studera materialet på ett sätt som gör att de kan förstå sig 
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på subjektiviteten hos forskaren, där det är av stor vikt att subjektiviteten är systematisk och 

noggrant utförd, och inte är baserad på känsla (Smith et al., 2009).  

Följande strategier används vanligtvis vid analysen. De behöver inte användas i någon 

specifik ordningsföljd. Smith et al. (2009) går igenom dataanalysen steg för steg, då det trots 

den påpekade flexibiliteten, finns riktlinjer för hur processen kan genomföras. Inledningsvis 

studeras materialet och vid den här delen av analysen läggs stor vikt på grundlighet. Det är 

viktigt att bearbeta materialet noggrant, och hålla sig strikt till data vid sin analys (Smith et 

al., 2009). 

Vidare ska materialet studeras för att forskaren ska få en förståelse för hur 

intervjupersonen tänker kring de olika fenomen intervjupersonen berättat om. Syftet är att 

dela upp texten i olika meningssatser, för att producera detaljerade kommentarer av datan. 

Kommentarerna ska belysa det som är meningsfullt för undersökningspersonerna. Så länge 

tolkningen stimuleras av och knyts an till texten, är den legitim. En frågande och abstrakt stil 

av tänkande är viktig för att inte fastna i ytliga beskrivningar (Smith et al., 2009).   

Kommentarerna är ett förarbete till nästa steg som innebär en tematisering av texten. 

För att skapa teman används de egna kommentarerna istället för den ursprungliga texten. 

Teman hittas och analyseras ofta i fraser som talar till den psykologiska essensen i ett ämne 

eller område. I den här fasen kommer forskaren in mer i analysen, och arbetet förflyttas från 

undersökningspersonens berättelse till ett samspel mellan undersökningsperson och forskare. 

Vid skapandet av teman uppenbarar sig en förståelse för materialet på ett djupare sätt än vid 

skapandet av kommentarerna i det tidigare skedet (Smith et al., 2009). 

Efter skapandet av teman ska de organiseras på det sätt forskaren anser att de hör ihop. 

Smith et al. (2009) tar upp ett antal tillvägagångssätt för sammankoppling av teman, och 

menar att forskaren i sin analys kan använda sig av de metoder som passar datainsamlingen så 

bra som möjligt. Teman som är relaterade till varandra sätts intill varandra. Teman som är 

varandras motsatser placeras i motsatta ändar av ett spektrum. Teman av mindre relevans 

sorteras även ut i detta skede. De teman som hör ihop komprimeras in i ett övergripande tema. 

Frekvensen av hur ofta olika teman tas upp i intervjun kan vara av relevans, då det kan 

förklara hur stor betydelse det har för intervjupersonen. Viktigt att betona här är dock att det 

inte behöver vara så, och att något som är av stor relevans ibland endast kan tas upp en gång 

under en intervju. På vilket sätt, och i vilket känsloläge olika teman presenteras kan förklara 

hur intervjupersonen känner inför det hen berättar, det kan vara med avsmak, entusiasm eller 

försiktighet hen tar upp olika fenomen, vilket kan förklara hur hen upplever dessa (Smith et 

al., 2009).   
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Då analysen har tagits så här långt upprepas processen på samtliga 

undersökningspersoner, där varje analys anpassas efter de olika individerna. Det innebär att 

olika teman kan komma upp för olika individer. Därefter jämförs och studeras resultat av 

samtliga undersökningspersoner. Här hjälper teman i de olika fallen varandra genom att skapa 

förståelse för liknande teman. Forskaren studerar vad som är specifikt för de olika 

intervjupersonerna, var de sammanfaller och var de avviker från varandra. Resultatet av denna 

process presenteras grafiskt genom att under varje övergripande redovisa subteman, och under 

subteman presentera de olika deltagarnas berättelser kring till dessa (Smith et al., 2009). 

Procedur 

Rekrytering. Deltagarna för studien var en grupp psykologer och kuratorer. Urvalet 

var grundat på att båda yrkesgrupperna kan utsättas för en psykisk påfrestning, då de har 

klientsamtal med människor som lider av någon form av psykisk ohälsa. Därav användes ett 

målinriktat urval. I ett inledande skede söktes psykologer via författarnas kontaktnät. Detta 

visade sig vara utan framgång. Därför påbörjades sökandet på internet via olika 

psykologmottagningars hemsidor efter mejladresser. Till de mejladresser som hittades 

skickades ett mejl ut med en kort information om studien. Efter en tid mottogs svar från 

intresserade psykologer och även en koordinator. Koordinatorn vidarebefordrade 

informationen från författarna till andra psykologer och kuratorer i sitt kontaktnät, varav två 

kuratorer var intresserade. 

En medgivandeenkät utformades till deltagarna i studien (se bilaga 1). Den innehöll en 

kort bakgrund av författarna, vidare information om informerat samtycke, konfidentialitet, 

rätten att avbryta utan motivering, ytterligare information om studiens syfte och att studien 

fokuserade på deltagarnas erfarenheter, upplevelser och lärdomar. Avslutningsvis fanns det 

plats för underskrift att deltagaren tagit del av informationen som en försäkran om att 

informationen blivit förstådd.  

Intervjuförfarande. En intervjuguide formulerades (se bilaga 2) för att underlätta för 

intervjuaren under samtalen med deltagarna. Intervjuguiden innehöll i stort frågor om 

intervjupersonens bakgrund, arbetsuppgifter idag, strategier i samtalen, strategier för att 

släppa arbetet när de går hem för dagen och resurser arbetsplatsen erbjöd. För studien 

användes semistrukturerade intervjuer, för att lämna utrymme för både öppna och riktade 

frågor beroende på vad intervjupersonen upplevdes behöva. Frågorna var utformade på ett 

öppet sätt för att fånga intervjupersonens egna uppfattningar, synsätt och lärdomar. Vid var 

och en av de utförda intervjuerna upptäcktes nya forskningsspår, och öppningar till teori och 

tidigare forskning som var relevanta att ta upp i uppsatsen.  
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Slutligen medverkade sju psykologer och kuratorer. Alla yrkesverksamma i en större 

stad i Sverige. Deltagarna var både män och kvinnor och hade en spridd yrkeserfarenhet 

mellan 2 och 45 år. Med deltagarnas godkännande spelades intervjun in med hjälp av 

diktafon. Materialet transkriberades och förvarades på ett USB-minne. Omedelbart efter 

studiens slut förstördes filerna. 

Datahantering. IPA användes i analysen av data som framkom under intervjuerna. 

Till en början analyserades data med fokus på de olika delarna för att senare studera helheten. 

(Smith et al., 2009). Reflekterande tankar kring varje intervju antecknades för att sedan koda 

transkriptionerna. Enligt IPA ska meningssatserna kommenteras intill texten, för att senare 

utgöra det material som ska kodas. Den här delen utfördes digitalt med hjälp av Excel. 

Inledningsvis delades texterna in i meningssatser som ansågs meningsbärande, vilka kodades 

av forskarna genom att delas upp under olika huvudteman och subteman. Tematiseringen 

skapade struktur, och gjorde det möjligt för forskarna att formulera ett resultat av samtliga 

intervjupersoners upplevelser. Efter sammanställning av samtliga intervjuer jämfördes 

intervjuerna mot varandra. 

Generaliserbarhet 

 För att ett tillförlitligt resultat ska kunna skapas krävs att den skrivna 

informationen är väl förankrad med den data som samlats in, samt att den inte är godtycklig. 

Även i ett tidigare skede av processen, under urval och datainsamling, avgörs 

tillförlitligheten. Vid tolkning av den insamlade datan är det viktigt att information inte 

utesluts och att alternativa tolkningar utesluts (Lagemar, 2008). Vid kvalitativ 

generaliserbarhet bedöms hur väl datan förhåller sig till frågeställningen. Frågor som om 

samma resultat hade uppnåtts vid en annan insamlingsmetod, vid en annan tidpunkt eller av 

andra forskare är en del av analysen. Även en bedömning om hur väl de utvalda 

intervjupersonerna representerar forskningsfrågan görs (Lagemar, 2008). 

Då tolkningen av datan kontrollerades gjordes en interbedömareliabilitetskontroll, 

genom att forskarna utöver gemensam kodning kodade en av intervjuerna var och en för sig, 

för att verifiera att resultatet blev detsamma oavsett bedömare (Lagemar, 2008). Validiteten 

hos studier gjorda med kvalitativ metod kritiseras i vissa fall, men forskare menar att 

validiteten måste utvärderas i förhållande till vad forskningen ska användas till. Den 

forskning som bedrivs med IPA är starkt relaterat till den specifika kontexten, vilket gör den 

svår att generalisera utanför denna (Smith et al., 2009).  
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Etik 

All vetenskaplig forskning styrs av överordnade direktiv som finns reglerade i lagar 

och riktlinjer. De regleras bland annat i Etikprövningslagen (Lag 2003:460) som innebär att 

all forskning där människor är inblandade måste få ansökan prövad i etikprövningsnämnden. 

Etikprövningslagen reglerar bland annat de krav som uppkommer vid forskning gällande 

samtycke, information och konfidentialitet (Dalen, 2015).  

 Vidare ges en genomgång av innebörden- och behandlingen av de krav som är 

relevanta för uppsatsen. Inför de intervjuer som genomförts har en medgivandeenkät 

medtagits för underskrift. Medgivandeenkätens innehåll beskriver de etiska riktlinjerna. 

Information om studiens syfte, uppfyller krav på information då deltagarna informeras om 

forskarna och deras övergripande plan och syfte för forskningen, vilka metoder som kommer 

att användas, och att de när de vill har möjlighet att avbryta utan motivering. Information om 

krav på konfidentialitet tillgodoses även den genom medgivandeenkäten. Krav på samtycke 

uppfylls då de tillgodosetts med informationen, och skrivit under på att de vill delta i studien 

(Dalen, 2015).  

Resultat 

Grunden till resultatet bottnar i att samtliga intervjupersoner upplever sitt yrke som 

känslomässigt krävande. Till följd av den upplevelsen anser deltagarna att strategier är 

nödvändiga för att de ska kunna hantera den psykiska påfrestning som uppkommer. Ur den 

transkriberade datan urskildes huvudtemat: beskrivningar om resurser med underteman: 

vidareutbilding, återhämtning, handledning, kollegor, organisation och beskrivningar om 

egna strategier och huvudtemat beskrivningar om egna strategier med underteman: 

reflektion, distansering och spillover. Citat presenteras för att tydliggöra hur resultatet tolkats. 

Citaten är i vissa fall justerade för att undvika identifiering.  

Känslomässigt krävande. Samtliga intervjupersoner upplever sitt arbete som 

känslomässigt krävande. Några av de intervjuade berättade att det påverkar dem mer om 

klientsamtalen berör något som de själva har en relation till eller om de känner ett starkare 

band till patienten. Flertalet av de intervjuade beskrev en frustration över hur klienterna har 

det och över vad de har gått igenom. En av intervjupersonerna berättade att hen i klientsamtal 

försöker vara empatisk och överföra positiva känslor och i gengäld känner hen sig emotionellt 

utschasad efter att ha tagit en bit av klienternas känslor. En annan av de intervjuade berättade 

att det inte ter sig likadant vid varje samtal. Ibland känns det som att patienten tar energi och 

överför emotionellt påfrestande känslor, medan andra samtal flyter på och att hen får mycket 
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värme tillbaka. Det är dock vanligt att personen känner sig emotionellt utmattad efter ett 

klientsamtal.  

 

Tabell 1.  

Tabellen visar det första huvudtemat och dess underteman, samt en beskrivning. 

Beskrivningar om resurser 

Vidareutbildning Återhämtning Handledning Kollegor Organisation 

- Tid för kunskaps 
uppdatering 
- Vikten av en 
stabil teoretisk 
grund 
- Trygghet av 
teoretisk grund 

- Tid för 
återhämtning 
efter samtal 
- Stress på 
arbetsplatsen 
- Krav på 
produktivitet 

- Betydelse 
- Utformning 
- Lärande forum 
- Hjälp att hitta 
strategier och 
hantera det 
svåra 
- Bekräftelse 

Stöd: 
- Stöd från 
arbetsgruppen 
- Kollegornas 
betydelse 
Lärande: 
- Kollegor som 
extra 
handledare 
- Bekräftelse 

- Organisationsklimat 
- Rollfördelning 
- Organisatoriskt stöd 
- Samstämmighet i 
organisationens och 
individens värderingar 
- Ledarskap 

Tabell 2. 
Tabellen visar det andra huvudtemat och dess underteman, samt en beskrivning. 

Beskrivningar om egna strategier  

Reflektion Distansering Spillover 

- Urskilja egna känslor från 
klientens 
- Förstå sin egen litenhet 
- Förstå sina triggerpunkter 
- Acceptans för sin egen 
person 
- Känslan av att vara bra nog 
som psykolog/kurator 

- Balansen mellan distans och 
empati gentemot klienten 
- Strategier för att hålla distans 
till klienten 
- Nödvändigheten av att 
distansering 
- Vara professionell istället för 
att agera klientens vän 

- Balansen mellan arbetsliv och 
privatliv 
Socialt stöd: 
- Stöd från familj och vänner 
- Rikt socialt liv 
Fritid: 
- Aktiv fritid 
- Fritidsintressenas betydelse 
- Omhändertagande av kropp och 
själ 
Förändrad person: 
- Ökad struktur på grund av 
yrkesrollen 
- Förändrad på grund av privatlivet 
- Förändrad på grund av 
yrkesrollen 
Skapa mur: 
- Strategier att släppa arbetet när de 
går hem för dagen 
- Vikten av anteckningar om vad 
som ska göras kommande dag 
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Tabell 3.  
Resultat av interbedömmarreliabilitetstestet. Resultatet visar de olika variablerna, exempel på citat 
som kan ingå i dem och ett cronbachs alfa på forskarnas samstämmighet.  

Variabel Exempel på citat α 

Känslomässigt krävande Det är ett emotionellt arbete, det är krävande. .975 

Strategi-resurs-handledning Jag tycker att handledning är jätteviktigt. .993 

Strategi-resurs-kollegor Frukosten är en liten inofficiell avstämning 
de flesta brukar vara lite små öppna. Det skapar ju också trygghet 
att veta, vad som händer kring kollegorna 

.899 

Strategi-resurs-tidsbrist Men på min tidigare arbetsplats var det liksom mer krav på 
produktivitet. Det tyckte jag var jättestressande faktiskt. 

.953 

Strategi-resurs-organisation Jag tänker också att det är så viktigt att känna att man blir 
uppbackad av en organisation för att liksom kunna vara trygg.  

.910 

Strategi-egen person-
reflektion 

Däremot måste man vara professionell och veta sin litenhet. 
En medveten närvaro, en medveten uppmärksamhet om vad som 
händer i mig och om vad som händer i patienten. 

.922 

Strategi-egen person-
distansering 

Sätt dig i stolen och känn att stolen känns i ryggen. Detta ger 
utrymme att tänka ah just det, jag är här och jag kan styra över 
samtalet. 

.954 

Strategi-egen person-
spillover 

Sen ska man inte säga att man aldrig tar med sig jobbet hem och 
att det sliter ibland på familjen. 

.970 

Strategi-egen person-
spillover-socialt stöd 

Jag kan prata av mig med min sambo liksom, 
om jag har haft en jobbig dag. Det tycker jag också kan hjälpa. 

.995 

Strategi-egen person-
spillover-fritid 

Jag ska iväg och simma en gång i veckan. 
Det är min strategi att vattnet sköljer av spänningarna som blir i 
kroppen. 

.925 

Strategi-egen person-
spillover-förändrad person 

Man får mer och mer självkännedom. Man blir också 
insocialiserad i en roll. 

.915 

Strategi-egen person-
spillover-skapa mur 

Jag skriver ner lite journalanteckningar. Då kan jag stänga och 
lägga åt sidan. 

.987 

 
En av de deltagande sa att det är ett stort ansvar att bära på andra personers problem, 

och att hen känner sig väldigt viktig för patienten. Det kan ibland kan kännas tungt. Vid några 

samtal kommer det upp saker som inte går att behandla med terapi och då kan hen känna sig 

väldigt liten, och maktlös. En av de intervjuade tycker att avdelningen hen arbetar på ibland 

kan fara iväg och bli ångestfylld, och att hur hennes kollegor och medarbetare mår och beter 

sig även det kan påverka hen emotionellt.  
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Beskrivningar om resurser 

Handledning. Handledningen ter sig olika för intervjupersonerna på så sätt att en del 

har grupphandledningar och en del har det enskilt. Samtliga handledningar leds av utbildade 

psykologer eller socionomer med erfarenhet inom yrket. En av deltagarna berättade att 

handledningsgrupperna på arbetsplatsen fungerar bra, och det finns möjlighet till att öppet 

berätta om det som upplevs som jobbigt. Mest viktigt för intervjupersonen är att känna 

förtroende för personen som leder handledningen för att våga berätta om de situationer där 

hen inte agerat önskvärt. Det för att handledaren ska kunna arbeta med de situationerna. På så 

sätt upplever intervjupersonen att hen kan växa inom yrket. 

En deltagare beskrev att hen inte upplever handledningsgrupper som den optimala 

formen av handledning. Hen upplever att det är tidsbrist under sessionerna. Det finns en vilja 

att kunna ha handledning som går in mer på djupet. Hen påpekade dock att det även finns 

positiva saker med grupphandledningen, som den möjlighet det finns att ta upp konflikter 

mellan kollegor och konflikter som rör arbetsplatsen. 

Intervjupersonerna berättade att handledningen kan användas som ett avlastande 

forum för det jobbiga. En av de intervjuade berättade att hen under sin utbildning till psykolog 

fått höra att eftersom en psykolog ska ta hand om andras känslor måste det finnas någon som 

tar hand om psykologernas. En del av de deltagande berättade att det är skönt att kunna prata 

om det hen egentligen känner för en klient då de inte kan göra det inför klienten själv. 

Samtliga beskrev handledningen som ett lärande forum. Flertalet redogjorde för hur de lärde 

sig att vara självreflekterande. Deltagarna berättade också om att de lär sig olika strategier 

under handledningen och hur det ska hantera de olika situationerna de ställs inför. 

Handledningen fungerar också som bekräftelse om att ens handlingar är legitima.  

En av de intervjuade berättade att hen utöver handledning går i egenterapi, vilket hen 

ser som en ytterligare handledning till att hantera sin yrkesroll. Gemensamt bland alla 

intervjupersonerna är att de uppskattar handledningen. 

Organisationen. Intervjupersonerna tog upp att det är viktigt med vilka rutiner och 

strukturer arbetsplatsen är uppbyggd av, och att det är viktigt med ett bra ledarskap. En 

intervjuperson menade att en otydlig rollfördelning ökar den upplevda stressen. Hen berättade 

om att det idag finns en otydlighet gällande vem en ska ringa vid akuta situationer och då det 

uppstått konflikter, har det inte funnits någon chef som kunnat agera skiljedomare. Samma 

person berättade att det kändes viktigt att vara uppbackad av organisationen för att känna sig 

trygg i sina samtal och om vikten av att känna stöd. Det är viktigt att ta hand om sig själv men 

det är lika viktigt att även att organisationen tar hand om en. Hen tar även upp att feedback 
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från arbetsplatsen är en förutsättning för att ett bra jobb ska kunna utföras. Det upplevs idag 

som bristfälligt. 

Några få av deltagarna tog upp att det kan uppkomma en etisk stress om 

organisationens värderingar går emot de egna. Ett exempel som kom upp i en av intervjuerna 

är då hen arbetade efter pinnar inom vården, där en pinne motsvarade en patient. Att måttet på 

om en är en bra behandlare mättes i hur produktiv en var på att samla pinnar, och inte om 

behandlingen givit resultat. Flertalet deltagare berättade om att organisationsklimatet spelade 

roll för hur de trivs på arbetsplatsen. Gemensamt för intervjupersonerna var att de alla 

föredrog ett öppet klimat där det fanns möjlighet att prata med såväl kollegor som chefer. 

Några intervjupersoner berättade uppskattande om att organisationen givit tillgång till 

lunchmeditation eller avslappning under arbetsdagen. Det hjälpte till med att lindra en 

eventuell stress. 

Kollegor. Gemensamt för alla intervjupersoner är att de värdesätter relationen till sina 

kollegor högt. Flertalet av deltagarna beskrev hur arbetsgruppen kan vara ett stöd, och hur 

möjligheten till att kunna gå och pysa ut känslor för sina kollegor minskade den upplevda 

stressen och skapade en trygghet inför klientsamtalen. En av intervjupersonerna berättade att 

kollegorna stöttar och bekräftar att det inte finns något som kan göras annorlunda vid de 

tillfällen då utfallet av en behandling inte blir önskvärt. En deltagare berättade om en tidigare 

arbetsplats där klimatet i arbetsgruppen inte var lika öppen som i den arbetsgruppen hen 

tillhör idag, vilken bekräftade vikten av ett öppet klimat. 

En av intervjupersonerna berättade positivt om att de aldrig låter någon vara ensam 

vid en svår krissituation. Flertalet sa även att ett nära samarbete i arbetsgruppen och arbete i 

team minskar den upplevda stressen. Det eftersom de då blir av med en del av ansvaret, och 

känner sig inte ensamma i behandlingen av klienterna. Många av de deltagande berättade att 

de även prat om det som händer utanför arbetsplatsen skapar en trygghet och ett stöd. Några 

av intervjupersonerna som använder de allmänna rummen på arbetsplatsen för en informell 

avstämning. Där kan de lätta på trycket bakom stängda dörrar. Vetskapen om att någon 

exempelvis har en två-åring hemma, och därför inte får sova om nätterna skapar en förståelse 

inom arbetsgruppen, och även en ödmjukhet till att det finns ett liv utanför arbetsplatsen. 

Några av deltagarna förklarade att en nära relation med kollegorna också leder till bättre 

samarbete inom arbetgruppen. Flertalet av intervjupersonerna berättade också om att 

gemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen skapar trygghet. Att ha roligt tillsammans 

minskar risken att angripas emotionellt, berättade en deltagare. 
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Gemensamt för intervjupersonerna är också att de använder kollegorna för ytterligare 

handledning. De ser stort värde i att ha erfarna kollegor att vända sig till för råd. Flertalet av 

deltagarna påpekade att de lärt sig fler strategier av erfarna kollegor än vad de gjort under sin 

utbildning. En av deltagarna berättade också att de på hens arbetsplats tilldelas en kollega som 

agerar mentor de första sex månaderna på arbetsplatsen. Det skapade en trygghet, inte bara i 

de nya rutinerna och strukturerna en ny arbetsplats innebär, utan bistod även som ett 

känslomässigt stöd. Några av de intervjuade berättade om att de har regelbundna träffar i 

personalgruppen där det finns tid för att vrida och vända på specifika situationer. En av 

deltagarna trodde att det minskar risken för att bli utbränd. En av de intervjuade beskrev att 

samtal med kollegor ökar medvetenheten och reflektionsförmågan. 

Möjlighet till återhämtning. Några av intervjupersonerna beskrev att de på tidigare 

arbetsplatser hade ett större effektivitetskrav på sig jämfört med idag. Att de arbetade efter 

pinnar och hade en press från organisationen på att ha samtal med fem eller sex patienter om 

dagen. Att ha sex patienter under en dag upplevde några deltagare som påfrestande, och hade 

svårt att upprätthålla fokus under hela dagen. Att ha större frihet att planera vilken patient som 

ska träffas när minskar stressen, berättade flertalet av deltagarna. På så sätt kunde deltagarna 

lägga en svårare patient innan lunch för att ha en längre återhämtningstid efter samtalet. En 

del patienter kräver en längre förberedelse än andra, och att de då hade möjlighet att lägga in 

mer tid för det. En del patienter behöver ha samtal 30 minuter och andra 60 minuter. Att 

kunna styra utifrån patientens behov och sina egna behov ökade möjligheten för återhämtning 

för en del av intervjupersonerna.  

Beskrivningar om egna strategier  

 Reflektion. För att inte ta åt sig emotionellt av vad de får höra under 

klientsamtalen berättar flertalet av de intervjuade att de aktivt försöker känna av signaler på 

vad som tillhör de själva och vad som tillhör klienten. Många av dem nämner att det i en del 

samtal uppkommer provocerade känslor, och de måste då reflektera över vad det är som 

väcker känslorna i dem. Det händer att deltagarna känner ilska, och måste då fundera över om 

det kanske egentligen är någon annan känsla som ligger bakom ilskan. Några av dem berättar 

att de irriterar sig på vissa klienter, och då reflekterar de över varför de känner som de gör, 

och varför de inte kan vara närvarande i samtalet. En av dem har upplevt patienter som fått 

hen att känna sig fantastisk, för att nästa dag få hen att känna sig som en svikare. Vid sådana 

tillfällen berättade hen att det är viktigt att inte gå upp i den känslan för att kunna behålla sin 

professionalitet.  
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 En del av de intervjuade berättade att deras klienter ibland pratar om något som 

de själva har erfarenhet av. Då är det viktigt att hålla isär sina egna problem från patientens. 

Det både för att kunna upprätthålla ett professionellt bemötande och för att inte brytas ner av 

det som berättas. En av de intervjuade sa att hen brukar sätta ord på det som händer i rummet, 

och på det hen känner. Hen har då ett öppet kroppsspråk och öppna handflator, för att uttrycka 

att allt är okej, både för hen själv och för patienterna. Några av intervjupersonerna berättade 

att de inte går in och jobbar alls med sådant som rör den egna bakgrunden, för då kan de inte 

hålla samtalen professionella. Då låter de någon annan jobba med den patienten istället. En av 

dem beskrev det som att hen försöker vara medveten om sin egen litenhet. En intervjuperson 

sa att distanseringen mellan känslorna kan undvika en negativ affekt-smitta. Samma person 

berättar också att det är viktigt att vara accepterande för att hen inte kan hjälpa klienterna med 

sådant som inte står i hens makt att förändra. Hen benämnde det som att det är okej att vara en 

good enough psykolog/kurator. Hen berättade om vikten av att vara nöjd med det som en 

lyckats åstadkomma, och om att det är viktigt sänka kraven på sig själv. Möjligheten att ge en 

klient allt och hjälpa till med alla problem existerar inte, men det finns en möjlighet att ge 

någonting. Det finns också problem som är utanför intervjupersonens makt, och då har hen 

lärt sig att tänka att det som görs är bra nog. En av de intervjuade är erfaren i yrket och 

berättade att hen är så pass erfaren att hen själv vet vad som går fel och hur misstag bäst ska 

repareras tillsammans med patienterna.  

Distansering. De intervjuade berättade att det är viktigt att visa empati och att visa att 

klienten är lyssnad på, men samtidigt måste en distans hållas för att en inte själv ska bli bli 

emotionellt utmattad. En av de intervjuade beskrev det som ett skapande av en empatisk vägg. 

Några av dem berättade att det är viktigt för att samtalen ska vara professionella, och inte 

emotionella. Flertalet av dem tryckte på att det var viktigt att inte sätta sig i klientens sits, utan 

att istället fånga upp det som klienten blivit ledsen av, och jobba med det. En av de 

intervjuade berättade att arbetet inte går ut på att lösa klienternas problem, utan att ge hjälp till 

självhjälp. Det för att slippa stå till svars för eventuella beslut klienterna kan fatta om hen 

skulle uppmana eller råda dem att agera på ett visst sätt. Flertalet av deltagarna nämner att de 

inte vill ta full distans, utan att det är en balansgång. En av de intervjuade sa att den dagen hen 

slutar känna med patienterna vill hen inte arbeta med det hen gör längre. Några av dem 

berättade att det kan vara svårt att inte falla dit vid de tillfällen då patienten berättar om något 

som de själva känner igen sig i, både eftersom det finns en risk att de blandar in sina egna 

känslor i samtalet, och eftersom det då lätt blir ett kompissamtal. Då de pratar med vänner är 
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det okej att säga att de håller med och att de känner igen sig i det vännerna säger, men i 

klientsamtalen säger de istället att de har en förståelse för det klienten känner.  

En av intervjupersonerna berättade att hen ibland visualiserar sig bort till en behaglig 

plats vid de samtal hen känner att hen blir illa berörd av. Av det får hen ett lugnt och kan 

agera professionellt. En annan känner aktivt av stolen i ryggen vid sina samtal som en strategi 

till distansering. Det för att hen ska bli medveten om att hen har kontroll över samtalet. Hen 

använder sig även av att sätta ord på situationen, då blir det mer professionellt än emotionellt.  

Vidareutbildning. Några av de intervjuade kom in på vikten av att ständigt hålla sig 

teoretiskt uppdaterade. En av deltagarna berättade om att vara påläst och ständigt uppdatera 

sin kunskap kan bota känslan av otillräcklighet. Hen berättade även att hen använder både 

skönlitteratur och teoretisk litteratur som ett verktyg att klara sitt arbete. Det hjälper hen med 

att sätta ord på saker som kommer upp på arbetet. Något som är känslomässigt kan på så sätt 

bli kognitivt. En av intervjupersonerna tycker att en stabil teoretisk grund är starkare i 

utövandet av sin profession. Det använder hen sig av i sina samtal för att styrka det som sägs. 

En annan deltagare berättade att det ökar reflektionen över arbetet. 

Beskrivningar om spillover 

Skapa en mur. Flertalet av dem tycker att det är viktigt att lämna tankar om arbetet på 

arbetsplatsen, men en av de intervjuade sa att hen inte släpper arbetet när hen går hem för 

dagen, utan ibland löser arbetsrelaterade problem på kvällar och helger. Hen berättade att det 

beror på familjesituationen. Då hen hade barn kunde hen inte ta med sig arbetet hem på 

samma sätt som i dagsläget. En av de intervjuade berättade att hen är vitklädd på sitt arbete, 

och att det är bra. “När jag klär på mig vita kläder är jag i min yrkesroll, när jag går hem så är 

jag inte det”.  

 De flesta av de intervjuade berättade att de både efter varje samtal, och efter 

arbetsdagens slut avslutar anteckningar om klienterna de haft och vad som ska göras nästa 

dag. Deltagarna berättade att de gör det för att de inte vill ha jobbet i tankarna då de inte 

arbetar, och för att inte känna sig stressade. En annan strategi som var vanlig hos de 

intervjuade var att låta vägen till och från arbetet vara som en slags mur, som skapade en 

gräns mellan arbete och fritid. En av de intervjuade sa att hen börjat promenera till och från 

arbetet istället för att cykla, då det skapade ett tydligare avbrott. En annan berättade att hen 

var glad att hen bodde en bit ifrån arbetet, och beskrev funktionen av pendlingen som “att 

använda den till att liksom rensa, och börja möta det man ska till, och avsluta det man lämnar, 

och möte det man ska till”.  
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En aktiv fritid. Gemensamt för alla intervjupersoner är att de anser att en aktiv fritid 

underlättar för dem att hantera sitt arbete och att släppa arbetet då de kommer hem. En av dem 

berättade om att det är viktigt att ta hand om både hjärta, hjärna och kropp för att klara av 

arbetet som psykolog/kurator. Flertalet av de intervjuade berättade att träning är ett bra sätt att 

slappna av. Under det fysiska aktiviteterna får de utlopp för sina känslor och kan bearbeta sina 

tankar. De anser att träning är viktigt för hälsan och för att de ska kunna göra ett bra jobb för 

sina patienter. Deltagarna märker tydligt när det slarvas med träningen då det gör dem 

tröttare. En deltagare berättar att simning är bra och att vattnet sköljer av dagen som varit. 

Några av deltagarna berättade att det är viktigt med en kreativ fritid. En av deltagarna 

spelar musik och en annan målar. De sa att det då inte går att tänka på någonting annat då. En 

av deltagarna berättade även att under hennes långa erfarenhet inom yrket har sett att de 

psykologer/kuratorer det går bra för har ett intresse utanför arbetet som de går helt upp i. 

Socialt stöd. Många av intervjuvpersonerna berättade om värdet i att kunna prata av 

sig med sin familj eller med sina vänner utanför arbetet. Det upplevdes som en strategi till att 

släppa arbetsrelaterade tankar. Ett rikt socialt liv och ett rikt familjeliv är viktigt för att inte 

påverkas emotionellt, berättade en deltagare. Att kunna prata om att det har varit en 

emotionellt påfrestande dag eller liknande tycker en del av deltagarna känns befriande. 

Samma deltagare berättade också att bara att umgås och prata om helt andra saker får hen att 

släppa arbetet. 

Förändrad person. En del av de intervjuade upplevde att de förändrats som personer 

under sin yrkesverksamma tid. En av intervjupersonerna berättade att hen blivit mer 

ostrukturerad och nästan överdrivet förvirrad utanför arbetet. På arbetet är hen strukturerad, 

förnuftig och försöker ta hand om andra. Deltagaren berättade att hen inte vill ha samma roll 

bland sina vänner. Därför är det inte längre hen som tar ansvar för att ordna presenter till 

någon som fyller år eller liknande. Med kompisar vill hen kunna ha roligt utan att ta ansvar. 

En deltagare berättade att redan under utbildningen blev hen insocialiserad i sin yrkesroll. 

Hen upplever att hen fått mer självkännedom och idag ställer högre krav på sina relationer. 

Hen berättar att hen idag uppskattar sina få nära vänner snarare än de många ytliga, vilket hen 

kunde lägga ett större värde vid förut. Deltagaren är också mer accepterande mot sig själv och 

har ett bredare perspektiv över sitt eget lidande. Sen deltagaren började arbeta med sin 

profession är det viktigare med rutiner och struktur utanför arbetet, och helgerna är heliga. 

En del av de intervjuade menar att förändringen av personen snarare har att göra med 

att bli förälder. Att det är föräldrarollen i sig som har medfört att strukturen i tillvaron är 

viktigare än tidigare. Det går inte längre att komma hem halv sju utan det måste finnas en 
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tydlig struktur för att hinna jobba heltid, handla, städa, vattna blommorna och umgås med 

familj och vänner. Balansen har blivit viktigare i tillvaron, berättade en av deltagarna.  

Diskussion  

Diskussion om resultat 

Socialt stöd. En återkommande diskussion i intervjuerna är upplevelsen av hur 

betydande det sociala stödet av kollegor, vänner och familj är för att kunna släppa 

arbetsrelaterade tankar, och för att inte påverkas för mycket emotionellt av klientsamtalen. 

Vid samtal med vänner och familj var stödet ett sätt att pysa ut påfrestande tankar, samt en 

möjlighet att tänka på saker som inte har med arbetet att göra. Samtal med kollegor hade både 

den ventilerande funktionen, men användes även som ett instrumentellt stöd. Resultatet är 

enigt med forskning av Wise et al. (2012) och Cohen och Wills (1985). Enligt forskning är en 

bra psykosocial arbetsmiljö tillsammans med socialt stöd viktigt för att de anställda ska 

uppleva att deras arbetsplats är hälsosam (Demerouti et al., 2001). Det sociala stödet kan 

också mildra den negativa stress som kan uppkomma vid obalansen mellan krav och kontroll 

enligt Karasek och Theorell (1990) vilket går i linje med de resultaten som uppkommit i 

studien.  

Pskologförbundets yrkesetiska principer (1998) benämner vikten av att som psykolog 

vara medveten om sina egna begränsningar och nyttja kollegors kunskaper. Utifrån resultaten 

anser vi att ett socialt stöd av vänner och familj utanför arbete är något psykologer/kuratoter 

borde lägga stor energi på. Många av de intervjuade berättade om att de använde sig av socialt 

stöd utanför arbetet, men för att hjälpa dem det inte faller naturligt för att ta hjälp av vänner 

och familj borde organisationen skapa förutsättningar för ett öppet organisationsklimat. Det 

för att möjliggöra en bättre relation mellan kollegor för att de ska kunna ge varandra tips och 

inspirera till kontaktsökande även utanför arbetet. För dem som inte har människor runt sig på 

sin fritid är det viktigt att de istället får det sociala stödet av kollegor och organisation. 

Forskning stödjer uppfattningen de intervjuade har om ett öppet organisationsklimat. 

Forskning gjord av Tuvensson och Eklund (2014) visar att organisatoriskt stöd är korrelerat 

med låg skattning av stress, och att ett slutet organisationsklimat ökar stress. Att prata öppet 

om problem och få stöd i sina misslyckande kan främja utveckling inom yrkesrollen som 

behandlare (O’Connor, 2001). Uppfattningen bekräftas även av Wallace och Lemaire (2013) 

och av Zanardelli et al. (2016) som visar att socialt stöd är en av de copinstrategier psykologer 

använder sig av främst, vilket resultaten från den här studien också påvisar. Det sociala stödet 

fungerar även som en problemfokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984).  
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Ett öppet klimat bland kollegor anser vi borde främjas då det både uppfattas som väl 

fungerande, samt är ett kostnadseffektivt sätt att skapa goda relationer på arbetsplatsen. Något 

organisationen kan bidra med är organisering av personalgrupper, vilket några av de 

intervjuade berättade att de hade, och att möjliggöra dialog mellan kollegor genom att skapa 

tid och rum för samtal. En sluten organisationskultur hade kunnat motverkas genom att de 

anställda hittar på aktiviteter som inte endast är arbetsrelaterade, för att skapa en starkare 

samhörighet och därmed en större tillit till varandra. En av de intervjuade berättade också om 

att samtal om sådant som inte rör arbetet även skapar en ödmjukhet till att det finns ett liv 

utanför arbetsplatsen. 

 Handledning. Samtliga av de intervjuade berättade om handledning som en 

viktig del i förebyggandet av emotionell utmattning, och anser att handledning har en stor del 

i utvecklingen av strategier för hur de ska hantera sina klientsamtal. För det finns stöd i 

forskning av sjuksköterskors copingstrategier av Goussinsky och Livine (2016). Enligt 

forskning av Wise et al. (2012) är det lätt att fokus endast hamnar på klientens känslor och att 

de egna glöms bort. En av de intervjuade sa att hen under sin utbildning fått lära sig att det var 

viktigt att ha kontinuerlig handledning eftersom de i yrkesrollen tar hand om andras känslor 

och då måste ha någon som tar hand om deras. Många av de intervjuade berättade att 

handledningen bekräftar att deras handlingar är legitima, och är ett kvitto på att de agerat rätt 

utifrån sin profession. Den uppfattningen stödjs av Normell (2002) som menar att 

handledning är stärkande för individers identitet. En av intervjupersonerna berättade att hen 

under handledning lärt sig strategier för att se sig själv som en bra nog psykolog/kurator, och 

att hen lärt sig att vara nöjd med sig själv och sänka sina krav. Det bekräftades även av andra 

intervjupersoner. Lazarus och Folkman (1984) tar även upp att acceptans kan vara en lyckad 

copingstrategi. Även Sveriges psykologförbund (1998) tar upp vikten av att en psykolog bör 

diskutera yrkesrelaterade svårigheter med bland annat handledare. I vissa fall berättar 

intervjupersonerna att det råder brist i tiden de har till sina ärenden, och berättar att de hade 

velat ha fler ensamma samtal med handledare för att få en mer djupgående feedback.  

Författarna anser att handledningen borde få ta en större plats på arbetsplatser med 

behandlande yrkesverksamma, då deras välbefinnande är en förutsättning för deras 

arbetsprestation. Det borde göra det extra viktigt för organisationen att bidra med handledning 

som en resurs. Att den finns där är bra, men att den för många av de intervjuade är bristfällig 

är något som borde förändras. En av de mest förekommande bristerna är att de intervjuade 

upplevde att de inte hade tid att ta upp alla ärenden de behöver. En lösning på det är att utföra 

fler handledningar i grupp, vilket många av de intervjuade berättade att de redan gör i dag. 
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Det för att det är ett kostnadseffektivt sätt och möjlighet till fler handledningtillfällen kan 

istället ges. Författarna anser även att eftersom handledningen har en så pass viktig funktion, 

borde fler resurser tilldelas den. En av de intervjuade berättade om att hen tilldelades en mer 

erfaren kollega som mentor under första perioden på arbetsplatsen. Det borde fler 

organisationer sträva efter att ha, då det kan skapa en trygghet och utveckla personalgruppen 

på ett effektivt sätt.  

Handledning beskrivs som en funktion som finns till för att underlätta och förbättra 

yrkeskompetensen hos de anställda för att de ska kunna ge en bättre behandling till sina 

klienter (Karasek & Theorell, 1990). Samtliga av de intervjuade beskrev handledningen som 

ett lärande forum, där de lärt sig olika strategier både för att själva klara av den emotionella 

påfrestningen som det innebär, och att ge sina klienter en så pass god behandling som möjligt.  

 Organisation. Några av de intervjuade har berättat om hur de upplevt tidigare 

arbetsplatser då deras behandlingsförmåga bedömdes utefter hur produktiva de var och inte i 

hur bra behandlingen fungerade eller i hur klienterna upplevde besöken. Det upplevdes som 

stressande. Samma intervjupersoner berättade att de i dagsläget har ett större inflytande över 

hur många klienter de bokar in per dag och när under dagen. Lazarus och Folkman (1984) 

beskriver i sin forskning om hur en obalans mellan krav och de resurser individer har att 

hantera dem kan ge upphov till en stress. Även Karasek & Theorell (1990) bekräftar det 

genom Karseks krav- kontrollmodell. Theorell (2012) skriver att det minst optimala är då en 

individ ställs inför höga krav och samtidigt har ett litet beslutsutrymme.  

Att mäta hur pass bra behandlingen fungerar genom att se hur många klienter en 

psykolog/kurator behandlar per dag anses efter den här studien vara en bristande måttstock, då 

det inte tar hänsyn till det basala att klienter behöver olika mycket behandlingstid och olika 

former av behandling. Att förutsätta att ett visst resultat skulle ges efter ett visst antal samtal 

tar inte hänsyn till den mänskliga faktorn. Även den tid psykologerna/kuratorerna behöver för 

förberedelse och återhämtning varierar både beroende deras person, och på vilken klient de tar 

hand om. Några av de intervjuade berättade att de sista patienterna på dagarna fick en sämre 

behandling eftersom de inte orkade hålla uppe sitt fokus. Därmed är systemet negativ för både 

klient och behandlare. De som har insyn i klienternas och behandlarnas behov anser vi är 

klienterna och behandlarna själva, vilket gör det rimligt att det är just dem som tillsammans 

ska göra upp en anpassad behandlingsplan. Författarna inser att det inte är ekonomiskt 

hållbart med obegränsat antal samtal till varje klient, men eftersom resultatet av behandlingen 

kan ses som en slutprodukt, borde det vara i högre utsträckning prioriterat av organisationen. 

En av de deltagande sa att det var en bristande ledning och otydlig rollfördelning på hens 
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arbetsplats, vilket upplevs som stressande. Då hen var relativt ny på sin arbetsplats hade en 

bekräftande chef kunnat ge en trygghet genom att rättfärdiga hens arbetsprestationer. Det är i 

linje med Cohen & Wills (1985) forskning. En annan intervjuperson berättade att det för hen 

är viktigt att känna sig uppbackad av organisationen, att det är viktigt att känna att 

organisationen bryr sig om sina anställdas välmående. Hen sa även att feedback var något 

som var nödvändigt för att hen skulle kunna utföra ett bra arbete.  

Lindström et al. (1992) och Demerouti et al. (2001) beskriver att den 

arbetstillfredsställelse och hälsa anställda upplever påverkas av den psykosociala miljön, 

socialt stöd, organisationsklimat och kultur. De flesta av de intervjuade har berättat att ett 

öppet organisationsklimat är viktigt för att de ska känna att de trivs på sin arbetsplats, kunna 

utföra bra klientsamtal och inte få en för stor emotionell påfrestning. Enligt en studie av 

Tuvesson och Eklund (2014) korrelerade ett slutet organisationsklimat med stress.  

Vidareutbildning. Cohen och Wills (1985) skriver att instrumentellt stöd innefattar 

att det finns resurser för utbildning och möjlighet till att bredda kunskap inom yrkesområdet. 

Många av de intervjuade ser tillgången till handledning och möjligheten till att kunna 

diskutera problem med mer erfarna kollegor som ett sätt att införskaffa sig ny kunskap om hur 

de ska bedriva sina klientsamtal. Några av de intervjuade berättade att de fick möjlighet till 

studier på arbetstid, vilket de ser som en viktig resurs då de anser att det är av stor vikt att 

ständigt utveckla sina kunskaper inom yrkesområdet. En av dem sa att hen gjorde det för att 

inte känna sig otillräcklig i sina klientsamtal och för att få en bredare förståelse. O’Connor 

(2001) bekräftar i sin forskning vikten av att ständig kunskapsuppdatering hjälper psykologer 

att förstå sina klienter bättre, och därmed själva få en mindre psykisk belastning under 

klientsamtal. En intervjuperson berättar att den teoretiska kunskapen känns som en starkare 

grund än den känslomässiga, och en annan berättade att mer kunskap leder till en ökad 

reflektion i arbetet. Vidareutbildningen kan även ses som en sorts problemfokuserad coping 

då det, i enighet med definitionen av begreppet, kan ses som en målinriktad aktiv strategi att 

hantera situationen (Folkman & Lazarus, 1984).  

Då samtliga arbetsplatser där de intervjuade arbetar bistår dem med resurser som 

handledning, personalgrupper, möjlighet till utbildning på arbetstid, avslappning, 

lunchmeditation och liknande, verkar det som att många organisationer tar resursfrågan på 

stort allvar. För att skapa förutsättningar för arbetstagaren att vidareutbilda sig borde utsatt 

arbetstid finnas tillgänglig för det. Då deltagarna kunde uppfatta det som en trygghet i sina 

samtal. Att ha en utsatt tid för utbildning hade varit bra, då det gör att den biten av utveckling 

inte blir bortprioriterad av de anställda. Om det skulle krävas att de anställda var tvungna att 
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ta av tid de hade kunnat lägga på patienter, är det lätt att det inte blivit av. Eftersom en ständig 

kunskapsinhämtning visat sig ha positiva effekter på välbefinnande och behandlingsförmåga, 

är det något som borde räknas in i befattningen som behandlare.  

Egna strategier 

Distansering. Samtliga av de intervjuade använder sig av distansering för att undvika 

den emotionella påfrestningen som uppkommer i arbetet. Några av de intervjuade berättade 

att de vill hålla en distans från klienterna genom att inte skapa för starka emotionella band, 

lösa problemen åt dem eller att agera vän. Den formen av distansering kan ses som en form av 

emotionsfokuserad coping (Folkman & Lazarus, 1984). En av de intervjuade berättade att hen 

visualiserade sig bort till en behaglig plats för att distansera sig i påfrestande samtal. Folkman 

och Lazarus (1984) tar även upp aktiv handling av distansering som problemfokuserad 

coping. En av dem berättade att hen lutar sig tillbaka i stolen för att känna att hen har kontroll 

över samtalet, och för att hålla en viss distans. Många av de intervjuade berättade att de lärt 

sig om strategier för att ta distans från klienterna genom handledning, och författarna anser 

det är ett bra sätt att ta del av den kunskapen. Några av de intervjuade med liten erfarenhet 

inom yrket upplevde inte det som ett problem att de kom nära sina klienter, medan många av 

dem som varit aktiva inom yrkesområdet en längre tid gjorde stora ansträngningar för att 

undvika det. Det kan vara så att psykologerna/kuratorerna lär sig det genom erfarenhet, då de 

upplever att distanseringen är nödvändig för att de inte ska uppleva en för stor emotionell 

påfrestning. För att påskynda denna kunskap kan problemet uppmärksammas under 

handledning, och även vid samtal med kollegor. Det redan tidigt i deras yrkesverksamma liv.  

Spillover. En studie av Sonnentag och Binnewies (2013) visade att en måttlig 

distansering från arbetsrelaterade tankar då en är utanför arbetet har en positiv inverkan på 

upplevelsen av livstillfredsställelse och motverkar emotionell utmattning. Flertalet av de 

intervjuade tycker att det är viktigt att distansera sig från arbetet då de lämnar det, och 

använder sig av olika strategier för att lyckas med det. Åsikterna är dock varierande. En av de 

deltagande berättade att hen ofta löser arbetsrelaterade problem på kvällar och helger, och 

upplever inte det som ett problem. Enligt en studie av Lambert et al. (2014) fanns ett tydligt 

samband mellan den påverkan tidsbaserad spillover har på välbefinnandet hos individer. Den 

negativa inverkan på välbefinnandet påverkas av om individen hade barn eller inte samt hur 

gammal en är, där äldre påverkades mindre negativt samt de utan barn. Deltagaren som löste 

arbetsrelaterade problem utanför arbetstid berättade att hen inte hade samma möjlighet att 

göra det tidigare, då hen var yngre och barnen bodde hemma. 
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Sonnetag och Binnewies (2013) skriver att negativt upplevda känslor på arbetet kan 

leda till sämre sociala relationer i hemmet, och även att positivt upplevda känslor på arbetet 

kan leda till mer positiva känslor i hemmet. En av de intervjuade berättade att hen kan vara 

jobbig att leva med, eftersom hen analyserar människor på ett annat sätt än tidigare. En annan 

sa att hen får anstränga sig för att inte ta ut sina känslor på sin familj. Flertalet av dem har 

dock inte berättat om att det skulle finnas någon negativ påverkan, utan har istället beskrivit 

strategier de använder för att klara av balansen mellan arbete och fritid. Forskarnas 

uppfattning är att de intervjuade använder sig av strategier på ett bra sätt för att undvika 

negativ spillover. Enligt Small och Riley (1990) är trötthet en form av spillover som gör att 

individer kan få svårare att hantera sociala relationer utanför arbetet. De flesta av de 

intervjuade berättade att de upplever sitt arbete som emotionellt påfrestande. Ett sätt att få 

arbetstagarna att lättare avrunda dagen hade kunnat vara att ett tydligt avslut på arbetsdagen, 

genom exempelvis en avslutande gemensam avstämning, likt den informella 

avstämningsfrukosten en av de intervjuade berättade om. Det kan vara bra för att de anställda 

på ett tydligt sätt ska kunna lämna arbetsrelaterade tankar på arbetet. En av de intervjuade 

berättade att hen inte fick arbeta hemifrån av organisationen. Det anser författarna hade varit 

fördelaktigt även för andra organisationer att vara tydliga med. Det hade kunnat minska 

uppkomsten av stressande tankar gällande arbetet på fritiden.   

De intervjuade tog upp vikten av att skriva journalanteckningar efter varje 

klientsamtal, vilket de gör för att inte behöva ha tankar om klienterna svävande. Zanardelli et 

al. (2016) skriver att struktur och kontroll kan motverka emotionell utmattning. Några 

berättade att de brukade avsluta dagarna med att prata av sig med kollegor för att runda av 

dagen och för att kunna lämna de arbetsrelaterade tankarna på arbetet. En intervjuperson 

berättade att hen hade på sig vita kläder på arbetet, och då var hen i sin yrkesroll. Några av de 

intervjuade berättade om att vägen till och från arbetet fungerade som en mur mellan de två 

domänerna. Att skapa en tydlig skillnad mellan de två domänerna arbete och fritid verkar vara 

till stor hjälp för de anställda för att de inte ska bli emotionellt utmattade av sina arbetet.  

Aktiv fritid. En studie av Sonnetag och Fritz (2007) visade att människor känner sig 

mindre utmattade och har mindre hälsorelaterade problem efter ledighet. Studien visade även 

att individerna då inte behöver använda sig av lika stora emotionella resurser för att utföra sin 

profession. En av de intervjuade berättade att det var viktigt att just ta ledigt, och att ha roligt 

på sin fritid. Samtliga intervjuade anser att en aktiv fritid underlättar för dem att hantera sitt 

arbete. Sonnetag och Fritz (2007) skriver att det både kan vara fördelaktigt med avslappnande 

aktiviteter och aktiviteter med mer rörelse och intryck. De intervjuade berättade främst att 
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aktiviteter som var fysiskt ansträngande eller kreativa gav dem återhämtning och energi. De 

upplever även att de får utlopp för sina känslor och kan bearbeta tankar då de utför aktiviteter 

på fritiden. Organisationens del i det hade kunnat vara att bistå med friskvårdsbidrag, för att 

främja fysisk aktivitet hos de anställda. Även att ha en insatt friskvårdstimme under 

arbetsveckan, som inte är förhandlingsbar för arbetstagaren verkar vara bra utifrån deltagarnas 

berättelser. Författarna anser att det hade varit bra om organisationen ibland hade anordnat 

fysiska aktiviteter för de anställda under arbetstid. De hade även kunnat introducera kreativa 

aktiviteter för att väcka intressen hos de anställda. Många av de intervjuade berättade om hur 

de gick helt upp i sina kreativa intressen, och berättade att det hjälpte dem att släppa 

arbetsrelaterade tankar. En av de intervjuade berättade att kollegor anställda vid hens företag 

hade anordnat lunchmeditation och avslappning. Sådana initiativ från de anställda borde 

främjas av organisationen.  

En studie gjord av Zanardelli et al. (2016) visar att ta hand om sig själv genom träning, 

bra kost och fritidsaktiviteter används i stor utsträckning av psykologer. Wallace och Lamaire 

(2013) skriver att ta hand om sig minskar risken för emotionell utmattning och gör att 

individer klarar av att hantera sitt arbete i större utsträckning. Många av de intervjuade 

berättar att de lägger stor vikt vid att ta hand om sig, även på andra sätt än tidigare nämnda 

aktivitetsutövande. Att äta bra, ta det lugnt och liknande för att må bra lägger de mycket kraft 

vid. En av de intervjuade berättar att det märks tydligt om hen slarvar med hälsan. Författarna 

anser att ha frukt och hälsosam mat tillgänglig på arbetsplatsen istället för onyttigheter hade 

hjälpt de anställda att få i sig en bra kost, samt givit dem bra energi under sina arbetsdagar.  

Reflektion. Enligt Zanardelli et al. (2016) är självmedvetenhet viktigt för dem som 

arbetar inom behandlande yrken, då det leder till mindre utbrändhet och bättre hälsa. Det 

eftersom yrket innefattar en förståelse för de egna tankarna och känslorna, då de ska kunna ta 

hand om andra människor. Samtliga av de intervjuade använder sig i hög grad av reflektion, 

och försöker aktivt känna av vilka känslor som tillhör dem och vilka som tillhör klienten. 

Reflektion är nödvändig då klientsamtalen handlar om saker som berör intervjupersonerna, 

och då intervjupersonerna upplever känslor de inte kan härleda. Det för att hitta grunden till 

känslorna. Det gör att de kan agera professionellt inför klienten, och även att de inte bryts ner 

emotionellt. Några av de intervjuade berättade även om vikten av att vara förlåtande mot sig 

själv, och att kunna se sin egen litenhet. Astvik och Melin (2013) skriver att så kallade 

kravsänkande strategier kan användas för att minska påfrestningen arbetet kan ha på 

individen. De menade att en måste vara accepterande och se sig själv som bra nog i sin 

profession.  
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Utifrån studien anses att strategier gällande reflektion är något som borde tas upp vid 

handledning. Ett annat sätt att skapa självmedvetenhet kan vara genom exempelvis 

meditation, vilket organisationen hade kunnat bistå med under arbetstid. En av de intervjuade 

går i terapi på eget initiativ vid sidan av arbetet, vilket hen uppfattar som utvecklande. Det 

kan vara något organisationen kan bidra med, särskilt för nyexaminerade individer. Många av 

de intervjuade beskrev egenterapin de fick under sin utbildning som det som gav dem mest 

insikt om sig själva, och gav dem strategier för reflektion. Det bekräftar att egenterapi kan 

vara ett bra sätt att lära sig det på. Ett ifrågasättande klimat på arbetsplatsen hade varit 

underlättande för en förbättrad förmåga till reflektion. Det eftersom det ger möjlighet till 

konstruktiv kritik och möjlighet till att diskutera fram en bästa lösning tillsammans med 

kollegor.  

Förändrad person. Några av de intervjuade berättade om hur de förändrats sedan de 

började studera till sitt yrke och om hur de förändrats under sina yrkesverksamma år. Edwards 

och Rothbard (2000) skriver om hur värderingar, känslor och upplevelser på arbetet kan 

påverka livet utanför arbetsplatsen. En av de intervjuade berättade att hen har fått ett större 

perspektiv på sitt eget lidande, och värderar sin fritid och sina relationer på ett annat sätt än 

tidigare. En annan berättar att hen har blivit mer förvirrad och vill ta ett mindre ansvar på sin 

fritid nu än innan arbetet som psykolog/kurator. En annan av de intervjuade berättar i negativ 

bemärkelse att hen blivit mer analyserande för personerna i sin omgivning, vilket hen anser 

stundtals gör hen till en person som är jobbig att leva med. Utifrån deltagarnas berättelser 

verkar den negativa förändringen av personen på grund av yrkesrollen kan förändras om 

arbetstagaren skapar en tydlig mur mellan arbetet och privatlivet. På så sätt uppkommer en 

tydlig identitet som profession och en tydlig identitet som privatperson. Den här distansen 

mellan arbete och privatlivet är även något som kan förknippas med organisationens arbete 

för att minska spillover för individen.  

Lambert et al. (2014) skriver att ålder har en påverkan på hur personer förändras på 

grund av sitt arbete, då äldre personer upplever att de förändras mindre. De intervjupersoner 

som ansåg att de hade förändrats som personer var av varierande åldrar. Att ha barn hade 

ingen påverkan på om en förändrade sitt beteende, vilket motsäger det några av 

intervjupersonerna berättade, då några av dem ansåg att en anledning till förändringen kunde 

ha ett samband med att bli förälder.  

Diskussion om metod 

Vid insamlingen av kom vetenskaplig teori in i forskningsprocessen parallellt med att 

materialet från intervjuerna samlades in (Charmaz, 2006). Genom de semistrukturerade 
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intervjuerna kunde intervjupersonerna delvis själva styra samtalet till det som var viktigt och 

relevant för just den enskilda intervjupersonen, och nya forskningsspår upptäcktes under 

materialinsamlingens gång som författarna tvingades ta hänsyn till. Det ställde krav på att 

hela tiden vara medveten om sin egen subjektivitet och vara öppen för de nya spåren som dök 

upp vilket var gynnsamt för studien. Att inleda med teori hade möjligen skapat en 

subjektivitet som hade hämmat studien.  

Interpretative phenomenological analysis (IPA). Metoden IPA synliggjorde de 

strategier intervjupersonerna använde i både det vardagliga livet och inom sin profession, 

vilket uppfattades ett fördelaktigt arbetssätt för studien. Strategier som i vanliga fall kanske 

inte noteras eller analyseras (Smith et al., 2009). I samband med förfrågan om deltagarna ville 

ställa upp på en intervju skickades en kort sammanfattning om vad intervju skulle handla om. 

Det gjorde att deltagarna redan före intervjun kunde fundera över vad de aktivt använde för 

strategier i sin profession och vad de gjorde för att upprätthålla balansen mellan arbetsliv och 

privatliv. I intervjuerna där deltagarna hade förberett sig uppfattades förståelse för de egna 

strategierna som djupare. Det då många av strategierna sker per automatik. Tydligare 

information hade kunnat ges om studien, då syftet med forskningen var att ta del av deras 

egna beskrivningar om strategier, och mer information om intervjun hade förmodligen inte 

skadat studien. Som Smith et al. (2009) också benämner är det just personens upplevelse av 

hur fenomenet är som är syftet. 

Under intervjuerna framkom mycket material, och i slutändan var det uppskattningsvis 

en femtedel som var relevant för studien. En del material var tvunget att vara med för att 

inledningsvis i intervjuerna skapa god stämning och ett förtroende genom att prata om mer 

lättsamma saker, för att i ett senare skede komma in på om yrket upplevdes känslomässigt 

krävande samt vilka strategier de använde sig av. Som Smith et al. (2009) beskriver 

eftersträvade vi i möjligaste mån att se intervjuerna som ett samtal med ett syfte. En del av 

intervjuerna flög dock iväg något då forskarna har ett stort intresse i ämnet, vilket ledde till att 

följdfrågorna snarare kunde handla om det som var av intresse istället för det som var relevant 

för studien. I slutändan påverkade det inte det slutliga resultatet mer än att det blev mer 

insamlad data att transkribera och att grundligt genomarbeta. 

Att koda transkriptionerna via Excel uppfattades som ett bra arbetssätt. Strukturen och 

beskrivningen av de olika teman gjorde subjektiviteten liten. Smith et al. (2009) tar upp att det 

ska finnas möjlighet för en läsare att studera materialet på så sätt att en kan förstå forskarens 

subjektivitet. Forskarna bekräftade att läsaren kan förstå sig på subjektiviteten i studien 

genom att göra en interbedömarreliabilitetskontroll. Den gav goda resultat med höga 
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alfavärden på samtliga av de olika teman. Ett bättre alternativ hade varit att låta två 

utomstående göra denna reliabilitetskontroll, men utifrån studiens omfattning var det inte 

möjligt. 

Under arbetet med kodning och analys av det transkriberade materialet krävde IPA-

metoden mycket tid. All tid var nödvändig för att skapa förståelse för den systematiska 

kodningen samt för att få ett tydligt resultat. Vi uppfattade också att de fick tillbaka tiden när 

resultatet väl skulle skrivas eftersom materialet då var väl genomarbetat. 

Då studien är gjord på endast sju deltagare finns det inget utrymme för att generalisera 

resultaten till någon population, och detta var heller aldrig syftet med studien. Den forskning 

som bedrivs med metoden IPA är beroende av den kontext studien utspelar sig i, vilket gör 

det svårt att generalisera utanför den (Smith et al., 2009). Däremot kan studien användas som 

grund till vidare forskning av individer med behandlande yrke. Det skapar möjlighet att 

fördjupa sig i hur psykologer/kuratorer kan agera för att minska risken till emotionell 

utmattning.  

Studien har inte inneburit någon risk för att bryta mot några etiska regler. Det har inte 

funnits någon obalanserad maktbalans under intervjuerna, och intervjupersonerna har inte på 

något sätt varit i en utsatt situation (Dalen, 2015).  

Diskussion om teorier 

Diskussionen av om coping har en stor del av materialet hämtats från Lazarus och 

Folkman (1984). Forskarna har själva ifrågasatt det, men slutligen kändes det meningsfullt att 

ta med. Trots att Lazarus och Folkmans (1984) teorier är relativt gamla har de hög relevans 

även i dagsläget. För att anknyta till mer aktuell forskning lyftes också exempelvis Demerouti 

et al. (2001) och Zanardelli et al. (2016) om stress relaterat till krav och kontroll. De 

förstärkte även giltligheten i Karasek och Theroells (1990) erkända krav-kontrollmodell. 

Ytterligare teorier, vilka både styrkte och ifrågasatte Lazarus och Folkmans teorier om 

coping, kunde behandlats. Författarna upplevde att för studien blev de teorier som togs upp 

meningsfulla och för att ge studien en stor bredd balanserades ny och gammal forskning. 

Ytterligare teorier om stress hade varit relevant för studien då intervjupersonerna beskrev att 

stress uppkom i samband med deras yrke. I brist på utrymme lades även fokus på kontroll och 

krav då det också kan kopplas till stress. 

Vidare forskning 

Det hade varit intressant att närmare studera om det finns några skillnader i genus 

gällande användandet av strategier för att motverka emotionell påfrestning. Det hade 
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exempelvis kunnat vara en studie över vilka strategier män och kvinnor använder för att 

hantera klientsamtal, samt vilka strategier de använder för att inte drabbas av negativ 

spillover. Det hade även varit intressant att föra forskning om det finns någon skillnad på 

vilka strategier som används beroende av hur lång individens erfarenhet är inom yrket. 

Vidare kan mer omfattande forskning göras kring hur fysisk aktivitet och 

fritidsaktiviteter påverkar just psykologers hälsa och välbefinnande hade varit intressant. Då 

rapporter från försäkringskassan (2014) visar att sjukskrivningar för psykologer ökar hade en 

undersökning om hur detta hade kunnat förbättras med exempelvis friskvårdstimmar på 

arbetstid. Det för att samtliga av de intervjuade poängterade vikten av en aktiv fritid. Hade 

gruppen tillgång till friskvårdstimmar under arbetstid varit sjukskrivna i mindre utsträckning 

än individer utan den tillgången. Forskning kring vad organisationen i stort kan göra för att 

främja ett öppet organisationsklimat och vad de kan göra för att förbättra tillgången till 

resurser. Samtliga av de intervjuade upplevde både kollegor och handledningen som 

förebyggande mot negativ stress och mycket fokus från organisationen bör läggas här. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar studien att de intervjuade upplever yrket som emotionellt 

påfrestande, för vilket de använder sig av olika strategier. Det bland annat distanstagande från 

klienter samt reflektion i form av ett särskiljande mellan klienters och behandlarens känslor. 

Kunskaperna om distansering har de främst lärt sig under handledning, och reflektion genom 

egenterapi. Författarna anser att organisationen borde lägga mer resurser vid dessa 

utbildningssätt. Resultat visar även att socialt stöd kan minska den upplevda stressen. Från 

resultatet verkar ett öppet organisationsklimat och bra samarbete mellan kollegorna främja 

det. Gällande spillover visade resultat att de intervjuade har strategier för att ta distans till 

arbetet genom att skapa en tydlig gränsdragning mellan arbete och fritid, samt att utföra 

strategier som avslutande anteckningar för att lämna arbetsrelaterade tankar på arbetet. En 

tydligare gränsdragning verkar också kunna motverka den risk det finns för deltagarna att 

förändras negativt av sitt yrke. Att organisationen lägger resurser på det är något som kan 

främja utvecklandet av strategier. Att utföra aktiviteter på fritiden samt ta hand om den egna 

kroppen och själen betonades, och för det har organisationen ett ansvar att skapa 

förutsättningar för aktivitet och individen ett ansvar att förstå vikten av fritidsaktiviteter samt 

utföra dem.  
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Bilaga 1. Medgivandeenkät 
Information om studien 

Vårt uppsatstema är hantering av sekundär psykisk påfrestning i konsulterande eller vårdande 

yrken. För vår studie vill vi intervjua psykologer och kuratorer angående vad de har för 

professionella strategier för att hantera den påfrestning som kan uppkomma vid svåra samtal 

med patienter/klienter. Frågorna kommer att handla om hur man som psykolog/kurator skiljer 

den professionella människan från den privata, och vad man har lärt sig för att aktivt hantera 

dessa situationer. Både hur man professionellt har lärt sig att hantera sina klienter och hur 

man privat har lärt sig att hantera sitt eget välbefinnande och vilka strategier man kan använda 

för att inte ta med sig arbetet hem. Vi som gör studien är två studenter som läser 

kandidatprogrammet i personal och arbetslivsfrågor, termin 5 vid Lunds universitet. Studien 

kommer presenteras i form av en kandidatuppsats.  

 

Intervjun kommer att spelas in och materialet transkriberas av oss. Om det finns önskemål att 

få tillgång till sin transkriberade intervju finns möjlighet till detta. All data från intervjun 

kommer att raderas efter godkänd uppsats. Alla personuppgifter kommer att hanteras 

konfidentiellt. Resultatet kommer endast att lyfta fram generella mönster på gruppnivå men 

kan komma att exemplifieras av avidentifierade citat. Uppsatsen beräknas vara klar i början 

av januari 2017. Efter godkännande av uppsatsen kan intervjudeltagarna få tillgång till ett 

exemplar av kandidatuppsatsen.   

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering.  

 

Medgivandeformulär 

Härmed intygar jag att jag tagit del av övergripande syfte samt ovanstående information om 

hur mina svar kan komma att användas.  

Datum: 

 

Namn: 

 

Signatur: 

 

Jag vill få ett exemplar av uppsatsen när den är klar till denna mailadress: 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Intervjuguide: 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som psykolog/kurator? 

3. Varför blev du psykolog?  

4. Kan du beskriva hur dina arbetsuppgifter har sett ut under dina yrkesverksamma år? 

5. Hur ser ditt arbete ut idag?   

6. Berätta om vilka strategier du lärde dig på din utbildning? 

7. Vad har du för strategier för att släppa arbetet när du går hem för 

dagen?                                  

8. Vilka resurser finns på din arbetsplats för att hantera samtalen med dina patienter? 

9. Kan du berätta om de strategier du använder under samtalen med dina klienter? 

10. Upplever du att ditt arbete är känslomässigt krävande? (Om så är fallet, på vilket sätt?) 

 


