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Abstract 

Human service representatives often handle multiple contradictory expectations 

and requests. This has been described in terms of being subjected to cross pressure 

and has been studied in different professions, such as nurses and teachers. The 

phenomenon is described to be stressful and affects the employee during his/her 

every-day professional life. The purpose of this study was to investigate 

experiences of cross pressure amongst clinical psychologists in order to gain an 

understanding of what influences them in their professional life. Five licensed 

psychologists working in child and adolescent psychiatry units in Region Skåne 

were interviewed. The study was made using thematic analysis. The following five 

themes were identified: control, role, cooperation, values and external demands 

and policies. These themes were deemed to affect the experience of cross pressure. 

We discuss how the phenomenon of cross pressure can be perceived both as an 

integral part of the profession, as well as a burden. The way our respondents 

perceived cross pressure may be based on different experiences of the five themes. 

Those who expressed negative experiences also accounted for a stressful cross 

pressure. The psychologists who described positive experiences of the themes 

however, framed cross pressure as an innate part of their profession.  

 

Keywords: cross pressure, qualitative, thematic analysis, human service 

organization, new public management, child and adolescent psychiatry, 

professional bureaucracy 
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Sammanfattning 

Human serviceorganisationsföreträdare hanterar flera, inte sällan motsträviga, 

viljor samtidigt och balanserar dem i relation till sin profession. Detta har tidigare 

beskrivits i termer av att utsättas för ett korstryck och har bland annat studerats 

bland sjuksköterskor och lärare. Fenomenet beskrivs vara påfrestande och påverka 

arbetstagaren i sin yrkesvardag. Mot bakgrund av detta var syftet med studien att 

undersöka psykologers upplevelser av fenomenet korstryck. Detta för att bättre 

förstå vad som påverkar dem och deras yrkesvardag. Fem legitimerade psykologer, 

yrkesverksamma på olika barn- och ungdomspsykiatrienheter inom Region Skåne 

intervjuades och materialet bearbetades enligt den tematiska analysen. De fem 

teman som identifierades benämndes: Kontroll, Roll, Samarbete, Värderingar, samt 

Yttre krav och riktlinjer. Tillsammans utgjorde de komponenter av korstrycket. I 

diskussionen redogörs det för att korstrycket kan upplevas som en naturlig del av 

yrket, såväl som belastande. Det resoneras kring att de varierande upplevelserna av 

korstrycket grundades i respondenternas olika erfarenheter av de fem temana. 

Psykologer som gav uttryck för negativa erfarenheter redogjorde även för 

upplevelser av ett belastande korstryck. Kontrasterande förhöll sig psykologer som 

hade positiva erfarenheter – de beskrev korstrycket som en neutralt laddad del av 

arbetet. 

 

Nyckelord: korstryck, kvalitativ, tematisk analys, human 

serviceorganisation, New Public Management, BUP, professionell byråkrati 
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Introduktion 

Inledning 

De senaste åren har barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, hamnat i blåsväder (Krey, 

2017; Sprengel, 2017). BUP beskrivs vara påverkad av diverse organisatoriska omständig-

heter, där exempelvis bristande resurser eller frånvaron av möjligheter till medbestämmande 

påtalas vara påverkande faktorer (Sprengel, 2017). Därtill har BUP blivit föremål för klago-

mål bland patienter och uppsägningar från psykologer, vilket i sin tur har lett till att vissa 

regioner i Sverige nu står inför en brist på psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin 

(Bengtsson, 2016; Svensson, 2017). De implikationer detta har för samhället i stort är påtag-

liga, inte minst med tanke på barn- och ungdomspsykiatrins faktiska uppdrag och 

organisationens historia. Sverige var nämligen först i världen med att erkänna och befatta sig 

med barnaålderns nervösa och själsliga sjukdomar (Rydelius, 2004). 

Barn- och ungdomspsykiatrin koncentrerar sig på läran om barn vilka uppvisar tecken 

på psykisk ohälsa. Organisationen söker även förklara barnens svårigheter i termer unika för 

barn och ungdomar. Detta med syfte att kunna beskriva lidandet innan det kan redogöras för i 

enlighet med allmänpsykiatrin (Rydelius, 2004). 

I slutet av det förra sekelskiftet växte sig intresset för barn och ungas psykiatriska 

symtom allt starkare och det föranledde ett behov för ett särskilt kunskapsområde. Avstamp 

togs i flera inspirationskällor vilka innefattade barnsjukvården, skolpsykiatrin, den sociala 

barn- och ungdomsvården samt den senare tillkomna vuxenpsykiatrin. Tillsammans lade 

dessa fyra källor grunden för barn- och ungdomspsykiatrins utformning och den ännu idag 

tvärvetenskapliga inriktningen (BUP, 2014; Rydelius, 2004). 

Idag beskrivs BUP som en specialistverksamhet för barn och ungdomar vilka lider av 

psykisk ohälsa. Behandlingar, utredningar, stöd med mera erbjuds barn och ungdomar i 

åldrarna upp till 17 år. Arbetet karakteriseras av flera olika uppgifter och innebär att den 

yrkesverksamme psykologen tvingas hantera flera viljor och krav samtidigt (BUP, 2014). 

Uppgiften att koordinera flera arbetsuppgifter och aktörer samtidigt, har tidigare 

kartlagts och undersökts bland andra yrkesgrupper inom andra organisationer (t.ex. Jönsson, 

2006; Lundberg Rodin, 2007; Månsson & Persson, 2004). Det har då benämnts som korstryck 

och definierats i termer av ett tillstånd, vilket innebär att hamna mellan flera intressenters 

viljor. Dessa intressenters olika viljor inverkar på det dagliga arbetslivet, och den 

yrkesverksamme individen själv har det yttersta ansvaret vad gäller prioritering och hantering 

av dessa (Lundin, 2004). 
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Hur ser det ut inom barn- och ungdomspsykiatrin? Återfinns ett korstryck även där? 

Vad skulle det ha för implikationer för den yrkesverksamme psykologen? Påverkas dennes 

upplevelser av fenomenet och i sådant fall hur? Mot bakgrund av dessa funderingar tog 

föreliggande arbete sin början. 

Teori 
Human serviceorganisationen. En human serviceorganisation (HSO) är en 

organisation som syftar till att arbeta med människor och karakteriseras av dynamiken mellan 

den så kallade human serviceorganisationsföreträdaren och klienten/patienten/eleven 

(Jönsson, 2006; Månsson, 2006). 
Begreppet human serviceorganisation myntades år 1983 av Hasenfeld som då 

definierade det som “a set of organizations whose principal function is to protect, maintain, or 

enhance the personal well-being of individuals by defining, shaping, or altering their personal 

attributes” (s. 1). På så vis görs en tydlig distinktion mellan human serviceorganisationer och 

andra organisationer, där de senare inte riktar sitt primära fokus på den unika individen.  

 Human serviceorganisationsföreträdaren. Den yrkesverksamme HSO-företrädaren 

har en komplex position i dagens human serviceorganisationer, vilka bland annat präglas av 

politiska interventioner (Leppänen, Jönsson, Petersson & Tranquist, 2006). Exempelvis har 

relationen mellan organisationsföreträdaren och klienten flera olika dimensioner som inte 

alltid är synliga. Det kan medföra att organisationsföreträdaren i kontakt med klienten inte 

bara intar en roll som medmänniska, utan också som representant för den specifika 

organisation vederbörande är verksam inom (Johansson, 1992). Företrädaren ska, utöver sina 

individuella värderingar och sitt professionella förhållningssätt, även balansera 

organisationens önskemål och riktlinjer, inte minst i den direkta kontakten med klienten.  

Denna positionen kan beskrivas som en så kallad gränsroll, där den yrkesverksamme 

själv står för assimileringen av önskemål mellan klienten å ena sidan och organisationen å den 

andra (Hasenfeld, 1983). Den egna rollen kan i detta bli svävande och te sig olika från ärende 

till ärende, speciellt i samband med hur varierat arbetet inom human serviceorganisationer 

ofta är. 

Human serviceorganisationens funktion. Typiskt för human serviceorganisationer är 

de ofta diffusa och samtidigt flerdelade målsättningar, ålagda i form av politiska 

bestämmelser och applicerade på organisationerna (Jönsson, 2004). Målen måste initialt 

tolkas och förändras i syfte att passa den faktiska dagliga verksamheten, vilket medför att den 

mänskliga faktorn innebär att olika begrepp tolkas varierande och målsättningarna i sin tur 

genomförs godtyckligt. Vårdgivarens arbetsinsatser blir svårutvärderade då de helt enkelt ter 
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sig olika (Pousette, 2001). Det blir svårt att mäta målen samt huruvida de uppnåtts, vilket 

grundas i frånvaron av klara mått på vad en adekvat prestation utgörs av (Thylefors, 1991). 

Vidare kan krav på dokumentation försvåra HSO-företrädarens arbete i den direkta kontakten 

med klienten (Agevall & Jonnergård, 2007).  

Stora delar av human servicearbetet utgörs av kvalitativa insatser, vilka blir 

svårevaluerade eller felgranskade till följd av kvantitativa mått. Detta blir tydligt inom 

allmän- samt barn- och ungdomspsykiatrin. Exempelvis är det så kallade pinnsystemet inom 

psykiatrin, det vill säga att resurser knyts till antal besök, ett kvantitativt mått (Lumholdt, 

2011), medan utfall av en behandling ofta är av mer kvalitativ natur. På så vis kan den unika 

anställda yrkesutövaren inom human serviceorganisationen inte alltid finna mått på huruvida 

denne uppnått ett gott resultat eller gjort en god arbetsinsats. Den enda positiva feedbacken 

blir istället i form av klientens direkta gensvar (Pousette, 2001). 

Human serviceorganisationens struktur. Vardagliga uppdrag inom human 

serviceorganisationer ter sig komplexa och det kan vara svårt att etablera en standardiserad 

procedur. En stor del av besluten lämnas till dem som har den faktiska kontakten med 

klienten. Detta kallar Mintzberg (1979) för den professionella byråkratin, där den vardagliga 

verksamheten till stor del bygger på den yrkesutövandes kompetens och professionella 

diskretion. Yrkesutövare i denna typ av organisation förväntas till stor grad vara självgående, 

medan ledning snarare framstår som en kontrollerande än en styrande enhet. Samma fenomen 

beskrivs även i termer av gatubyråkrati (street-level bureaucracy), där fokus ligger på det 

arbete som uppstår i kontakten mellan organisationsföreträdaren och klienten. Det präglas av 

organisationsföreträdarens stora individuella frihet och handlingsutrymme gällande olika 

ärenden (Lipsky, 1980). Ett arbete inom human serviceorganisationer kan alltså bli vad 

arbetaren själv gör det till.  

 New Public Management. New Public Management kallas den reform av den 

offentliga sektorn som inspirerades av det privata näringslivet, och tog sig uttryck såväl 

organisatoriskt som ledningsmässigt i form av decentralisering av ledningen (Hood, 1995). 

 I flodvågen av New Public Management har klyftan mellan ledning och professionella 

med klientkontakt blivit allt större (Ahlbäck-Öberg & Bringselius, 2015). Det finns även ett 

ökat fokus på ekonomiska resurser och värden, vilket exempelvis återspeglas i att se patienten 

som en kund som själv bör avgöra var och av vem vården ges.  

Organisationens riktlinjer har blivit mer kontrollerande, men inte sällan har de en svag 

förankring i den professionelles vardagliga arbete. Policy-skapande och policy-

implementering sker på två separata nivåer. Dessa policies kan av human 
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serviceorganisationsföreträdare upplevas motstridiga med att arbeta patientanpassat (Jönsson, 

2007; Tummers & Bekkers, 2014). 

Policy-skapande och policy-implementering undersöktes i relation till hur nya 

målsättningar inom human serviceorganisationer i Storbritannien påverkade HSO-arbetarens 

upplevelse av kontroll. Det ökade fokuset på resultatorienterade mål korrelerade negativt med 

arbetares upplevelser av kontroll av sitt eget arbete (Gallie, 2012).  

Även i Australien har kontroll och professionell diskretion studerats mot bakgrund av 

New Public Managements intåg inom human serviceorganisationer. Ökad prioritering av 

kostnadseffektivitet och top-downkontroll reducerar human serviceorganisationsföreträdarens 

autonomi och professionella handlingsutrymme (Cortis & Eastman, 2015). Studien belyser att 

upplevelsen av kontroll har minskat de senaste decennierna, vilket är problematiskt med 

hänsyn till de komplexa och oförutsägbara fall som finns inom sjukvården och för arbetarnas 

engagemang och trivsel.  

 HSO-företrädaren i relation till organisationens struktur. När kriterier för god vård 

skapas över huvudet på personal och inte går i linje med den professionelles personliga och 

yrkesmässiga etik, kan det bland annat leda till en hög stressbelastning och ett missnöje med 

den egna organisationen (Bennet, Ross & Sunderland, 1996). Om medarbetaren inte upplever 

en professionell frihet i tillräcklig grad för att kunna vara flexibel i sitt arbete, riskeras policy-

implementeringen dessutom att misslyckas helt (Tummers & Bekkers, 2014). Delaktighet i 

beslutsfattande processer korrelerar med flera önskvärda fenomen, vilka inkluderar 

arbetstillfredsställelse, identifikation med sin arbetsplats och roll, samt produktivitet (Sarti, 

2014). 

I skuggan av human serviceorganisationsföreträdarens stressrelaterade ohälsa är det 

viktigt att försöka utröna vilka aspekter i arbetets vardag som upplevs påfrestande. Bland 

psykologer, socialsekreterare och präster – yrken som många anser ha en väsentlig aspekt av 

mentalt slitande arbetsuppgifter – är siffrorna på stressrelaterad ohälsa högre i jämförelse med 

andra yrkesgrupper (Försäkringskassan, 2014). Själva arbetsmiljön beskrivs vara en potentiell 

förklaring till de olika förhållanden gällande psykisk ohälsa i de olika sektorerna. Exempelvis 

antas kontrollupplevelsen vara signifikant för välmående, likaså olika stora psykiska 

kravsättningar (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Wharton, 1993: Statens beredning 

för medicinsk utvärdering, 2014) eller en bristfällig jämvikt mellan belöningar och 

ansträngning (Siegrist, 1996; Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014).  

Korstryck. Att behöva ta hänsyn till flera aktörer eller intressenters önskemål på 

samma gång, har kallats för bland annat korseld, mitt i mellan, konkurrerande värden och 
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korstryck (Bergman, 2009; Hultberg, Skagert, Ekbom Johansson & Ahlborg, 2010; Lundberg 

Rodin, 2007). Lundberg Rodin (2007) definierar korstryck som “ett tillstånd som varken är 

konstant eller akut utan en situation som kan uppstå när två eller flera intressenters 

motstridiga krav kolliderar” (s. 40). De intressenter det syftas på kan bland andra vara 

klienter, det egna förhållningssättet, lagstiftning och yrkesetik, chefer och kollegor. I detta 

korstryck hamnar ansvaret ofta på den professionelle att prioritera mellan intressenternas 

önskemål och kompromissa i den mån det går. 

Human serviceorganisationsföreträdare befinner sig ofta i ett korstryck mellan å ena 

sidan verksamhetens krav och regelverk och å andra sidan klienternas krav och önskemål 

(Greiff, 2006). I enlighet med komplexiteten i målsättningarna applicerade på human 

serviceorganisationer definieras både verksamhetens och klienternas behov av flera olika 

aktörer (Jönsson, 2004). Detta innebär konkret för klienten att dennes behov varierar beroende 

på om man frågar klienten själv, dess anhöriga, human serviceorganisationsföreträdaren, 

yrkesorganisationer, politiker eller chefer inom human serviceorganisationen (Jönsson, 2007; 

Pousette, 2001). För psykologen, som i form av representant för både organisation och klient 

ofta hamnar i kläm, betyder det att hen behöver navigera mellan dessa olika viljor (Johansson, 

1992). 

I Sverige, där human serviceorganisationer i huvudsak är offentligt finansierade som 

delar i ett byråkratiskt och politiskt nätverk, är det naturligt att många aktörer har åsikter om 

hur saker och ting bör skötas (Jönsson, 2007). Arbetslivsinstitutet Syd (som bedrev forskning 

om arbetslivsfrågor fram till 2007) menade att human serviceorganisationsföreträdaren, 

oavsett specifikt område, omfattades av ett antal gemensamma faktorer. Dessa innefattade 

men begränsades inte till ramlagar, asymmetriska maktrelationer mellan klient och 

organisationsföreträdare, en värdegrundad moralisk dimension och utmaningar i resultat- och 

kvalitetsmätningsarbete (Hagström, 2006).  

 Korstryck bland andra yrkesgrupper. En grupp som ofta hamnar i ett korstryck är 

lärare, som mot bakgrund av skolreformer såsom decentralisering och mål- och 

resultatstyrning har undersökts närmre de senaste åren. Enligt Månsson och Persson (2004) 

menar Skolverket att lärares arbetsbörda har vuxit på grund av ökade krav på samarbete och 

större tillgänglighet, samtidigt som lärarna själva vill bibehålla den typen av arbete som de 

gjort tidigare. Lärare förväntas vara självgående, vilket leder till att tillsyn och bedömning av 

arbetsinsatser är svårt att göra utan att förändra arbetet i sig (Månsson & Persson, 2004). De 

högre arbetskraven kombinerade med lägre kontroll över bland annat egen arbetstakt och 

arbetsuppgifter påverkar lärarnas hälsa negativt (Statistiska Centralbyrån, 2001). Lärarna 
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upplever en konflikt mellan sina yrkesvärderingar och de arbetsuppgifter som åläggs dem 

(Månsson & Persson, 2004). Lärare hamnar alltså i en position där deras professionella roll i 

skolans komplexa system i allt större grad kontrolleras av en högre instans, vilket inverkar på 

deras kapacitet att utföra ett i deras ögon fullgott arbete. 

Upplevelser av krav från flera aktörer beskrivs även i sjuksköterskors arbete. Bland 

annat kan en hög administrativ belastning komma i vägen för att spendera tid med patienterna 

eller finna tid för samtal med de familjemedlemmar som önskar det. Sjuksköterskor upplever 

ofta en moralisk stress, det vill säga att organisatoriska, ekonomiska eller andra begränsningar 

förhindrar den professionella att erbjuda den vård som upplevs mest passande (Austin, Saylor 

& Finley, 2017). Framför allt leder tidsbrist till att sjuksköterskor upplever att de inte kan 

utföra sitt arbete på ett sätt som går i linje med deras egen önskan eller uppnå den kvalitet i 

vården som gör dem nöjda (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Personal inom sjukvård 

kan, utöver att sinsemellan komma överens om vårdplanering, dessutom uppleva krav på att 

förhålla sig till institutionella regler och familjens önskemål kring behandling. Detta skapar en 

dissonans mellan vad de själva anser är den optimala vården och den som i slutändan erbjuds 

(Austin et al., 2017). 

Yrkesrollen inom human serviceorganisationen. Att HSO-företrädarens yrkesroll 

överensstämmer med dennes förväntningar på arbetet och dess utformning är en viktig faktor 

i arbetstillfredsställelse, medan upplevelsen av att vara begränsad av lagar och regler 

korrelerar med en missnöjdhet (Månsson, 2006). Aubert definierar roller som “summan av de 

normer och förväntningar som hänför sig till en viss uppgift eller position” (citerad i Lennéer-

Axelsson & Thylefors, 2018, s. 59). En brist på en klar definition av olika roller leder lätt till 

olika typer av missförstånd både inom en organisation, men också utåt mot andra aktörer. En 

problematisk precisering av roller sker i stor utsträckning inom organisationer där 

arbetsuppgifter går under en legitimation och kräver formell behörighet. Finns ingen samsyn i 

vilket arbetsinnehåll olika yrkesgrupper ska stå för, kan det ske så kallade rollkollisioner, där 

konsekvensen kan bli att kompetenser ifrågasätts och att yrkesgrupper trampar in på andras 

kompetensområden (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2018). 

Otydlig roll. Otydlighet i den egna yrkesrollen kan delas upp i role ambiguity och role 

conflicts. Role ambiguity syftar till att förväntade beteenden inom en roll är otydliga för en 

själv, medan role conflict sker när det finns en dissonans mellan hur rollen upplevs av 

individen själv och av andra. I ett organisatoriskt system kommuniceras dessa förväntade 

beteenden på ett otal olika sätt - om kommunikationen är ineffektiv kan det leda till role 

ambiguity, medan om rollen definieras på olika sätt av olika aktörer finns det risk för en role 
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conflict (Tubre & Collins, 2000). Att vara flexibel i sin yrkesroll och samtidigt hitta en stadga 

i den är centralt för att kunna förhålla sig till motstridiga förväntningar (Lennéer-Axelsson & 

Thylefors, 2018). 

Samarbete inom human serviceorganisationer. Något som kan saknas inom vissa 

human serviceorganisationer, men beskrivs vara en viktig komponent, är samarbete (Firth-

Cozens, 2001). Bland annat åskådliggör flygbranschen varför ett välfungerande samarbete 

kan vara essentiellt. Metoden Crew Resource Management (CRM) utvecklades till följd av att 

det uppdagats att 70% av kommersiella flygolyckor inträffat till följd av kommunikativa 

brister. Med hjälp av metoden har kommunikation och samarbete standardiserats, har brukats 

i 25 år och är en förutsättning inom utbildningen till flygvärd/inna (Leonard, Graham & 

Bonacum, 2004). Dessutom finns en korrelation mellan flygpersonalens prestationer och 

deras attityder gentemot samarbete och säkerhet (Leonard et al., 2004). Det har påvisats att 

enkla, tydliga regler fungerar bra när individer tvingas hantera komplexa miljöer. Detta 

framgår exempelvis i samband med SBAR, vilken är ett standardiserat sätt för 

sjukvårdspersonal att kommunicera med varandra (Leonard et al., 2004). Alltså uppmuntrar 

kommunikation och samarbete till att skapa en känsla av gemensam målsättning, vilken i sin 

tur ökar ett effektivt och väl utfört arbete. Att skapa en arbetsplatsmiljö där samarbetspartners 

känner sig säkra och vågar tala ut är viktigt, då det ökar samarbetet. En hierarkisk 

företagskultur har motsatt effekt. Därför ska ledare sträva efter att inspirera till en öppen 

dialog och en trygg miljö, allt i syfte att skapa förutsättningar för samarbetet (Leonard et al., 

2004) 

Samarbete inom sjukvården leder till färre fel och olyckor och förhöjer vården för den 

enskilde patienten (Firth-Cozens, 2001). En annan studie redogör för vikten av 

interinstitutionellt samarbete och effektiva förbindelser (Reith, 1998). Adorian, Silverberg, 

Tomer & Wamosher (1990) visar i samband med sin studie på patienter med hypertension, att 

kontinuerliga diskussioner inom ett team och feedback mellan de olika samarbetsparterna har 

en signifikant betydelse för utredning, behandling och återbesök. Samarbete korrelerar med 

lägre stressnivåer hos anställda och för att kunna härbärgera ett krävande yrke finns ett behov 

av stöd och uppmärksamhet (Firth-Cozens, 2001). Det blir tydligt att samarbete spelar en 

viktig roll i patientsäkerheten. 

Belastande faktorer bland HSO-företrädare. En typ av konflikt som är mer specifik 

för just human serviceorganisationer är samvetskonflikt, även kallad moralisk stress. Detta 

kan uppstå när human serviceorganisationsföreträdaren upplever en dissonans mellan sina 

värdegrundade ambitioner och omvärldens krav och prioriteringar (Psykologiguiden, u.å.). 
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Otydlighet kring professionsrollen kan på samma sätt leda till en etisk ansvarsdiffusion, då 

ingen sitter på ett helhetsperspektiv. Det kan vara enkelt att dela upp arbetsuppgifter på flera 

aktörer, men inte lika lätt att dela upp etiska ställningstaganden (Agevall, 2005). I 

organisationer där resurser, riktlinjer och annat inte alltid är kalibrerat efter den 

professionellas ambitioner och yrkesetik, utan istället följer vagt formulerade politiska mål, 

uppstår lätt ett utrymme för känslor av frustration och otillräcklighet (Kjellin, Thorsén, 

Bäckström, Wadefjord & Engström, 2013; Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2018).  

I samband med att vård- och omsorgssektorn styrs allt striktare mot bakgrund av New 

Public Managements intåg, minskar också den professionella autonomin. Det riskerar att 

skapa ytterligare känslor av vanmakt och oförmåga, vilket resulterar i att professionella börjar 

ta genvägar i arbetet (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2018; Thunman, 2016; Tummers & 

Bekkers, 2014).  

Enligt Statistiska Centralbyråns 

rapport Negativ Stress och ohälsa (2001) 

är kraven fortsatt höga inom human 

serviceorganisationer samtidigt som 

kontrollen över det egna arbetet har 

minskat, vilket blir en riskfylld 

kombination. I samma rapport 

kategoriseras denna kombination som 

“jobb med hög anspänning”, efter 

Karasek och Theorells krav-kontroll-

modell (se figur 1). Risken är då högre för 

psykosociala symtom. Jobbkrav refererar 

till bland annat tidspress, krav på koordination och mental belastning. Jobbkontroll syftar å 

ena sidan till auktoritet över eget arbetssätt, det vill säga hur och när en uppgift ska göras, å 

andra sidan till professionell diskretion, alltså kontroll över egna initiativ och färdigheter. 

Modellen utvidgades och begreppet socialt stöd lades till, som också visat sig vara en 

medierande faktor i hur jobbkrav och jobbkontroll manifesterar sig (Johnson & Hall, 1988).  

Möjliga lösningar på ovan beskrivna problemområden har presenterats. Det har 

framgått att delaktighet i beslutsfattande samverkar positivt med bland annat human 

serviceorganisationsföreträdarens arbetstillfredsställelse, vederbörandes involvering i och 

identifikation med arbetet, samt företrädarens faktiska produktivitet (Sarti, 2014). 

Figur 1. Karasek & Theorells krav-kontroll-modell 
(Lundqvist & Nystad, 2014).  
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Ledarstil och engagemang. Det åskådliggörs att ledarstilar har en direkt inverkan på 

individer och deras arbetssätt (Sarti, 2014). Exempelvis har den inkluderande ledarstilen, 

participate leadership style, en positiv inverkan på organisationsföreträdare (Sarti, 2014). 

Denna ledarstil beskrivs som en ledarstil där arbetstagaren inkluderas vid målsättning, 

problemlösning och samarbete, men där arbetsgivaren ändå har det yttersta ansvaret. Den 

influerar utveckling och uppmuntrar till innovation och kreativitet. Därutöver finns en tydlig 

relation mellan den inkluderande ledarstilen och egenskaper som hängivenhet och växtkraft 

(Sarti, 2014). Ledarskap kan alltså vara ett sätt att ta sig an human serviceorganisationers 

problematik och engagera dess företrädare.  

En ytterligare faktor som påverkar HSO-företrädarens upplevelse av arbetet är 

huruvida deras ledare och enhetschefer har en rimlig arbetsbelastning (Corin & Björk, 2016). 

Ledare inom human serviceorganisationer utsätts ofta för motstridiga krav från flera aktörer, 

vilket kommer i vägen för de uppgifter de anser vara deras huvudsakliga sysselsättning. Alltså 

blir skapandet av en god arbetsmiljö för ledare ett indirekt sätt att förbättra medarbetares 

engagemang och organisationens effektivitet.  

Engagemang för sitt arbete definieras i termer av “a positive, fulfilling, work-related 

state of mind that is characterized by vigor, dedication, and absorption” och beskrivs vara den 

positiva motsatsen till burnout (Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker, 2002, s.74). 

Engagemang som kommer inifrån består av tre delar; vigor (växtkraft) beskrivs innebära såväl 

energifylldhet som motståndskraft under arbetsdagen; dedication (hängivenhet) innebär att 

human serviceorganisationsföreträdaren är involverad i sitt arbete och därutöver upplever en 

känsla av betydelse, entusiasm och utmaning; absorption (försjunkenhet) betyder att personen 

är koncentrerad på och fängslad av sin uppgift. 

Ett högt arbetsengagemang påverkar inte bara arbetsrollen en organisationsföreträdare 

innehar, utan även arbetet i sig. Det framgår enligt Bakker (2011) att arbetsengagerade 

organisationsföreträdare uppvisar större ansträngning, är mer öppna till ny information, är 

mer produktiva och uppvisar en större benägenhet att göra det där lilla extra. Engagerade 

arbetare jobbar även proaktivt och söker förändra sin arbetsmiljö med syfte att förbli 

engagerade. 

Psykologrollen i human serviceorganisationen. Psykologer i Sverige som arbetar 

inom offentlig sektor har ofta ett antal olika yrkeskårer på sin arbetsplats, vare sig det är på en 

psykiatrisk mottagning, en vårdcentral eller en habiliteringsenhet. Trots detta kan psykologer 

som yrkesgrupp vara förhållandevis dåliga på att göra sin röst hörd inom respektive 

organisation (DeLeon, Loftis, Ball & Sullivan, 2006; Fox, 2008; Hill, 2013). 
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Det har enligt Hill (2013) flera olika anledningar, såsom brist på tid, brist på förståelse 

av vikten av att hävda sin disciplin, svårigheter med att uppnå resultat eller att det helt enkelt 

finns andra uppgifter i arbetet som upplevs mer tillfredsställande. Därutöver kan missförstånd 

uppstå kring behandlingsalternativ eller för den tid som behövs i utredning eller behandling, 

då psykologer ofta rapporterar till andra som inte har förståelse för den arbetsprocess som 

psykologer jobbar efter, eller den roll som psykologen besitter. 

Bland nyutexaminerade psykologer finns en negativ korrelation mellan deras 

upplevelse av konflikter i förväntningar av sin egen roll och deras välmående respektive 

arbetstillfredsställelse (Raning & Wramsby, 2016). Enligt samma studie upplever 

nyutexaminerade psykologer ofta att deras roller som professionella är otydliga inom 

organisationen och att de förväntas hantera och balansera många olika uppgifter. Det kan 

dessutom vara oklart vad psykologen kan förvänta sig av andra professioner i samarbete med 

dessa. Denna otydlighet i psykologens roller och förväntningar på vederbörande är den 

starkaste prediktorn till lågt engagemang i arbetet och kan leda till negativa emotionella 

reaktioner, sänkt effektivitet och arbetstillfredsställelse och öka risken för att individen vill 

lämna organisationen (Allen & Mellor, 2002; Burke, 2002; Ignatenko, 2015; Piko, 2006). 

Sammanfattningsvis framgår det att upplevelser av fenomenet korstryck återfunnits 

bland såväl lärare (Månsson & Persson, 2004) som sjuksköterskor (Austin et al., 2017). 

Därtill tydliggörs HSO-företrädarens ofta kravfyllda arbetsuppgifter (Johansson, 1992) och 

företrädarens roll i relation till klienten å ena sidan och organisationen å den andra. Den 

gränsroll, som benämnts av Hasenfeld (1983), kan förhålla sig på många olika sätt. Alltså kan 

det innebära att HSO-företrädare finner sig i en situation där vederbörande måste ta hänsyn 

till flera aktörer, med andra ord i en situation av korstryck.  

Stressbelastning på arbetsplatsen uppmärksammas av Bennet et al. (1996) som 

hänvisar till att riktlinjer som skapas utan HSO-företrädarens medbestämmande upplevs 

belastande. Även Försäkringskassan (2014) redogör för HSO-företrädares ökade 

stressbelastning. Som en del av human serviceorganisationer kan även psykologen påverkas 

negativt av stress (Försäkringskassan, 2014; Raning & Wramsby, 2016) och mot bakgrund av 

detta formuleras syftet. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka fenomenet korstryck bland yrkesverksamma 

psykologer på BUP inom Region Skåne och utröna hur det tar sig uttryck bland dem. Detta 

till följd av att vi söker få en breddad förståelse för den ofta negativt framställda 

arbetslivserfarenheten av BUP.  
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Frågeställningar 

• Hur ser fenomenet korstryck ut bland psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin?  

• Vilka aspekter av arbetslivet påverkas av korstrycket? 

• Hur påverkas psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin av korstrycket? 

Metod 

Design 

Kvalitativ ansats. Studien utformades i enlighet med en kvalitativ ansats, då syftet 

var att studera ett av författarna tidigare definierat fenomens betydelse och hur upplevelser av 

det kan te sig i relation till human serviceorganisationer. Därutöver har den kvalitativa 

metodologin för avsikt att undersöka en respondents upplevelse, upplevelsens utformning 

samt inneboende mening (Willig, 2013). 

Den kvalitativa metoden avser beskriva och, såvida möjligheten finns, förklara ett 

fenomen (Willig, 2013) och kan brukas för att erhålla en mer ingående förståelse för 

intervjudeltagares livsvärldar (Patel & Davidson, 2003). 

Metodologins målsättning är att initialt beskriva processer och fenomen innan de 

teoretiseras. Detta då processerna bör bli begripliga och betraktas som konkreta företeelser 

innan de abstraheras (Kvale & Brinkmann, 2014). Utgångspunkten passar studiens 

målsättning, då det undersökta fenomenet ännu inte kan betraktas som ett vedertaget sådant i 

den yrkesverksamme psykologens arbetsvardag.  

Kvalitativa studier kan inte göra anspråk på att vara representativa för populationen i 

stort (Willig, 2013). Huruvida detta är ett problem framgår i relation till syftet. Strävar det 

mot att göra anspråk på generella slutsatser eller ämnar studien återge fenomen specifika för 

en grupp? Samtidigt menar Haug (1987) i Willig (2013) att ett fenomen som återfinns i det 

undersökta materialet, även kan återfinnas bland populationen i stort. 

 Tematisk analys. Den kvalitativa analysmetoden som ansågs passa frågeställningen 

bäst var den tematiska analysen, då den lämpar sig väl om en önskan finns att tematisera, 

rapportera och analysera teman framtagna i samband med analysen av råmaterialet (Braun & 

Clarke, 2006). Därutöver tillåter metoden att olika delar av materialet tolkas, vilket bedömdes 

fördelaktigt inför senare analysprocesser. Analysmetoden skiljer sig således från andra 

kvalitativa analysmetoder, eftersom den ämnar beskriva mönster vilka kan härledas i 

råmaterialet (Braun & Clarke, 2006). 

Semistrukturerad metod. Den kvalitativa intervjumetoden möjliggör att “få fram 

träffande och beskrivande information om hur andra människor upplever sidor av sin 

livssituation” (Dalen, 2008, s. 9). Intervjuerna utformades i en semistrukturerad form, då 
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målsättningen låg i att samtalet mellan respondent och intervjuledare kunde röra sig fritt inom 

vissa, förutbestämda ämnen. I samband med intervjun är det av vikt att intervjuledaren intar 

en vägledande attityd och uppmuntrar till samtal, vilka kan leda till diskussioner kring ett 

visst fenomen (Patel & Davidson, 2003). 

Avgränsningar och tillvägagångssätt. Målsättningen låg i att undersöka det 

insamlade materialet i relation till ett specifikt intresseområde. Därför fastlades det att 

underlaget skulle analyseras i syfte att formulera en detaljerad återgivning för relevanta teman 

istället för att utgöra en rik, tematisk beskrivning av hela råmaterialet. 

Beträffande den vetenskapsteoretiska utgångspunkten har studien en abduktiv design, 

vilket innebär att ett i förväg framställt teoretiskt ramverk användes för att organisera och 

analysera råmaterialet, samtidigt som även nya teman och perspektiv kunde utvecklas under 

analysens gång (Willig, 2013). Det innebär en kombination av såväl deduktiva som induktiva 

egenskaper (Widersheim-Paul & Eriksson, 1991). Undersökningen utgick i en deduktiv anda 

från en tidigare fastlagd modell, vilken inspirerat till frågeställning och sedermera även 

intervjuguiden. Därmed kopplades frågeställningarna till såväl referensram och teori, vilka 

testades mot verkliga observationer som utgjordes av respondenternas intervjuer. Därutöver 

hade designen induktiva egenskaper i form av att de observationer som gjordes i samband 

med intervjuerna syftade till att bilda teman, då författarna lämnade utrymme åt att nya 

sådana kunde kristalliseras i samband med analysarbetet. 

De teman som tagits fram analyserades inom den semantiska nivån (Clarke & Braun, 

2006). Därmed fokuserades det på de explicita utsagorna. Teman identifierades utifrån det 

tydligt benämnda, istället för att fokusera på underliggande ideologier, antaganden eller idéer, 

så som fallet vore om en latent ansats valts. 

Studiens epistemologiska utgångspunkt togs i den realistiska ansatsen, vilken utgår 

från ett antagande om att relationen mellan en individs upplevelser och dennes språk och 

språkets betydelse är tydlig och att de är riktade mot samma håll. Det erbjuder möjligheten att 

teoretisera om en individs mening och motivationer och upplevelser på ett entydigt och ärligt 

sätt (Clarke & Braun, 2006). 

Deltagare och urvalsprocedur 

Målstyrt urval. Inför studien kontaktades samtliga 37 barn- och ungdomspsykiatriska 

enhetschefer inom Region Skåne via mail (se bilaga 1) med målsättningen att därigenom 

rekrytera minst fem deltagare till studien. De erhöll ett informationsbrev om studien (se bilaga 

2) samt ett samtyckesformulär (se bilaga 3) bifogade i pdf-format och ombads vidarebefordra 

informationen till de yrkesverksamma legitimerade psykologerna på enheten. Responsen var 
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begränsad och endast fyra psykologer tackade ja till förfrågan om intervju. Den femte 

deltagaren rekryterades till följd av en intervjupersons eget engagemang. 

Deltagare. Studiens deltagare utgjordes av legitimerade psykologer som var 

yrkesverksamma på barn- och ungdomspsykiatriska enheter inom Region Skåne och som 

själva tagit kontakt med författarna tack vare det rekryteringsmail som skickats ut.  

Sample. Samplet bestod av fyra kvinnor och en man i åldrarna 27 till 55 år, med en 

genomsnittlig ålder på cirka 35 år. Tre av respondenterna var förhållandevis nyexaminerade 

och hade varit yrkesverksamma i mindre än fem år. Resterande deltagare hade varit 

yrkesverksamma som psykologer i över tio år.  

Mätinstrument  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en extern mikrofon, vilken inte kunde kopplas 

upp till internet. Det inspelade materialet överfördes därefter med hjälp av ett USB-minne till 

den författares dator som agerat som intervjuledare i transkriberingssyfte. Efter att 

transkriberingen fullföljts röstförvrängdes inspelningen och överfördes till det tidigare 

använda USB-minnet. Det inspelade, röstförvrängda materialet, samt en kopia på 

transkriberingen förvarades därefter på en extern hårddisk, vilken i sin tur låstes in i det av 

den psykologiska institutionens inrättade förvaringsutrymmet försedda med lås. Nyckeln till 

skåpet förvarades hos en av författarna. Informationen raderades avslutningsvis från 

respektive författares dator samt från USB-minnet, efter att studien färdigställts.  

Intervjuguide. Intervjuguiden hade utformats inför att rekryteringsprocessen 

initierades och bestod av två delar. Medan den inledande delen fokuserade på övergripande, 

organisatoriska frågor, hade den andra delen av intervjuguiden utformats med utgångspunkt 

från det av bland andra Pousette (2001) och Lundberg Rodin (2007) definierade begreppet 

korstryck. Sammantaget bestod intervjuguiden av sex rubriker, en i den inledande delen och 

fem i den fördjupande. Följande rubriker användes; Inledning, Aspekter att ta hänsyn till, 

Lagar och etiska riktlinjer, Att vara del av en organisation, Klientarbetet, Dina värderingar. 

Den andra delen av intervjuguiden bestod av fem huvudrubriker istället för färdigformulerade 

frågor, vilket gav utrymme för en mer spontan intervjustil och en kontinuerlig, dynamisk 

frågekonstruktion under själva intervjutillfället (Willig, 2013). En välformulerad och 

genomarbetad intervjuguide hjälper intervjuaren att hålla målet för sikte och inte tappa syftet 

med intervjun. Intervjuledaren har även möjligheten att inkorporera respondentens 

förutsättningar och koncept, vilket gör intervjun mer individanpassad och relevant för 

respondenten (Willig 2013). I syfte att erbjuda deltagarna en möjlighet att orientera sig under 
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intervjutillfället fick de ta del av rubrikerna på en handout (se bilaga 4) och navigera mellan 

dem på eget initiativ. 

Intervjuledaren rörde sig ledigt mellan de olika rubrikerna och ställde frågor vilka 

förhöll sig enligt Kvale och Brinkmanns (2014) fyra frågetyper. Deskriptiva frågor användes 

för att undersöka hur olika företeelser manifesterade sig; strukturella frågor för att undersöka 

respondentens egen organisation av upplevelser och kunskap; kontrasterande frågor samt 

evaluerande frågor, där respondenten uppmuntrades till att undersöka intervjuledarens 

tolkningar. Målsättningen låg i att inspirera till ett stadigt talflöde. Den inledande delen 

bedömdes kräva en fjärdedel av intervjun, medan resterande tre fjärdedelar ägnades åt den 

fördjupande delen av intervjun. 

Procedur 

I samband med att respondenterna kontaktade författarna bestämdes lämplig tid och 

plats för intervjutillfället. Respondenterna fick möjlighet att i stor utsträckning bestämma 

såväl tid som plats, emellertid förbehöll sig författarna att utföra intervjuerna mellan vecka 

sex och nio år 2018. Intervjun planerades ta mellan 45 minuter och en timme, i enlighet med 

Willigs (2013) rekommendationer. Fyra intervjuer hölls på de respektive barn- och 

ungdomspsykiatriska verksamheterna och en intervju hölls på Institutionen för psykologi på 

Lunds universitet. 

Initialt var intentionen att intervjuledarrollen och observatörsrollen skulle förbli 

konstanta under samtliga intervjuer. Detta för att undvika intervjuareffekten, vilken innebär 

att den eventuellt uppkomna skillnaden i svaren vid en intervjuundersökning är en följd av 

intervjuledarens personlighet (Davis, Couper, Janz, Caldwell & Resnicow, 2010). Under tre 

av intervjuerna deltog båda författarna och turades om att inneha den aktiva 

intervjuledarrollen och den mer passiva observatörsrollen. Vid resterande två var endast en 

författare närvarande. Ambitionen var att båda skulle närvara vid samtliga intervjuer, men på 

grund av yttre omständigheter blev det omöjligt att uppfylla. Medan intervjuledaren höll i 

ramar och innehåll, kunde observatören ställa fördjupande eller förtydligande frågor vid 

behov. Observatören hade därutöver hand om mikrofonen och höll uppsikt över tiden, i syfte 

att erbjuda de bästa möjliga förutsättningarna för intervjuledarens uppdrag.  

Transkriberingen utgör en sekundärkälla, vilken inte kan likställas med den faktiska 

erfarenheten då intervjupersonen inte längre har full tillgång till sin upplevelse (Polkinghorne, 

2005). Med hänsyn till detta önskade författarna vara uppmärksamma på flera aspekter i 

intervjusituationen och använde sig därför av den tudelade arbetsfördelningen. 
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Intervjuerna varierade i längd, två av dem varade i 45 minuter, en sträckte sig till 80 

minuter och resterande två låg på en timme vardera. Det inspelade materialet transkriberades 

dagen därpå av intervjuledaren, samt lästes igenom av observatören och redigerades med 

hänsyn till icke-verbal kommunikation. Därefter betraktades intervjun avslutad.   

Pilotintervju. Den första intervjun fick utgöra en pilotintervju med syfte att testa 

intervjuguiden (Dalen, 2008). Därutöver ville författarna ha möjlighet att kunna ändra 

frågeställningen och tillgodogöra sig information om potentiella svårigheter och utmaningar 

inför de resterande intervjutillfällena (Willig, 2013). Författarna önskade även ta reda på hur 

de två intervjurollerna tedde sig i praktiken. Efter pilotintervjun bedömdes intervjuguiden 

fungera väl och därför korrigerades den bara i form av att exempelfrågor ströks och de fem 

diskussionstemana strukturerades i en cirkel i syfte att frångå en cementerad ordning. Detta 

gjordes då författarna bedömde att intervjuledaren fick röra sig fritt mellan de fem ämnena för 

att på så vis följa intervjupersonen bättre.  

Dataanalys 

Analysen av materialet följde Braun och Clarkes (2006) analysprocess uppdelad i sex 

steg. Initialt transkriberades samtliga intervjuer, där fokus lades på den verbala informationen. 

Därutöver tillkom även så kallad faktainformation, vilken innehöll information om 

respondenternas ålder, yrkeserfarenhet, tidigare arbetsplatser m.m., enligt Dalens (2008) 

rekommendationer. Observatörens uppgift var även att koncentrera sig på den icke-verbala 

informationen, samt de egna iakttagelserna. Dessa diskuterades muntligt och hölls fast i den 

gemensamma loggboken. 

Transkriberingarna lästes igenom flera gånger i syfte att bli bekant med materialet. 

Därefter påbörjades den aktiva närläsningen, vilken innebar att författarna förde anteckningar 

i marginalen. Materialet tematiserades för första gången och möjliga tolkningar och 

grupperingar av materialet gjordes. Under detta steg arbetade författarna individuellt för att 

deras respektive uppfattningar inte skulle påverkas av varandra. Det inledande steget 

resulterade i en första lista med teman vilka banade väg för det andra steget, där författarna 

producerade de första koderna som härstammade från råmaterialet. De utsagor som bedömdes 

relevanta i relation till studiens syfte kom att kodas. Dessa koder tog sig uttryck i form av 

beskrivningar av utsagornas inneboende mening, ofta i form av informativa rubriker. I 

enlighet med tidigare avgränsningar, kom råmaterialet att organiseras på en semantisk nivå. 

Detta innebar att de explicita utsagorna stod i centrum i kontrast till de latenta. Därefter 

identifierades intressanta aspekter av materialet med målsättningen att därigenom finna 

återkommande mönster och bilda potentiella teman. 
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I Braun och Clarkes (2006) tredje steg fastställdes faktiska teman. I syfte att underlätta 

arbetet tog författarna hjälp av såväl scheman som mind-maps. I linje med det fjärde steget 

fördjupades arbetet och en genomgång av de framkomna temana gjordes. Materialet 

granskades för att se huruvida koder inom de olika temana bedömdes vara sammanhängande. 

Detta steg möjliggjorde potentiella revisioner, kombinationer eller avlägsningar av koder. I 

det femte steget fastställdes, namngavs och definierades temana. Varje individuellt tema fick 

en detaljerad analys tilldelad med syfte att identifiera den faktiska kärnan i temat. Det 

avslutande sjätte steget innebar en återgivning av temana med passande citat, vilka 

presenteras i resultatdelen. 

Den tematiska analysen gav upphov till fem teman, vilka tillsammans återspeglar olika 

aspekter av respondenternas upplevelser av det så kallade korstrycket. 

Etik 

De etiska övervägandena tog form utifrån den av Willig (2013) återgivna 

rekommendationen i fem punkter. Respondenterna tog del av ett informationsbrev (se bilaga 

1) vilket avsåg redogöra för studiens syfte och procedur. Respondenter gav sitt skriftliga 

medgivande på ett samtyckesformulär (se bilaga 2). Deltagarna upplystes om möjligheten att 

när som helst avbryta och rätten till att återta medverkandet även efter intervjuns 

genomförande, med utfästelse om att materialet då förstörs. Anonymitet garanterades och 

informationsbladet innehöll information om hur materialet skulle förvaras och användas. På 

så vis avsåg författarna garantera frivilligheten och värna om deltagarnas integritetet. 

Därutöver förpliktigade författarna sig till att tillhandahålla information om studiens 

publikation, samt erbjuda deltagarna möjligheten att ta del av sina citat med målsättning att på 

så vis kringgå feltolkningar, snedvridning av materialet eller missförstånd. 

Av anonymitetsskäl framgår det inte vilken respondent som sagt vad. Mängden 

information som kunnat knytas till en person har bedömts vara för stor, då det är fem personer 

som intervjuats, vilket har resulterat i många citat per person. Andelen citat har fördelats 

utifrån en ambition att alla respondenter ska bli hörda och representerade.  

Resultat 

Den tematiska analysen gav upphov till fem teman, vilka tillsammans återspeglar olika 

aspekter av respondenternas upplevelser av det så kallade korstrycket. Samtliga 

intervjudeltagare redogjorde för erfarenheter vilka, oavsett positiv eller negativ laddning, 

präglades av flera och emellanåt motstridiga krav från olika aktörer. Nedan följer en 

sammanfattning av resultaten med utgångspunkt i fem teman vilka utgörs av Kontroll, 
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Värderingar, Roll, Samarbete, samt Yttre krav och riktlinjer. Intervjudeltagarnas utsagor har 

ändrats marginellt i vissa fall och då endast i syfte att göra dem mer lättförståeliga.  

I tabell 1. presenteras benämningar av deltagarspann som förekommer i studiens 

resultatdel.  

 

Tabell 1. Benämning av antal respondenter 

Benämning Antal 

Några 2 

Flera 3 

Majoriteten 4 

Alla/Samtliga 5 

 

Kontroll  
Respondenterna skildrade att det inom Region Skåne fanns mycket de inte kunde styra 

över. Däremot eftersträvade de en flexibilitet inom den specifika verksamhet de var anställda 

inom. Exempelvis i termer av arbetsuppgifter som ska göras och hur man väljer att ta sig an 

dem. En respondent beskrev: ”[…] jag utför oftast det jobbet jag vill utföra, vilket är en del av 

varför jag vill vara här.”  

Att inte själv ha möjlighet att styra över det egna arbetet upplevdes påfrestande. En 

respondent sa: ”Stressbelastning ökar ju alltid när man själv inte har möjlighet att styra alla 

faktorer som påverkar ens beslut och ens yrkesutövning.” 

Respondenterna beskrev att de försökte inkorporera nya riktlinjer från Region Skåne, 

trots att de inte alltid upplevdes rimliga eller produktiva. Brist på kontroll över det egna 

arbetet ledde till att psykologen försökt skapa sig själv utrymme för att friare styra sina 

arbetsuppgifter. Detta framgick hos en deltagare som sa: 

  

Region Skåne har ju sina liksom riktlinjer och det finns vårdprogram och så... Och det 

är inget fel i det egentligen, men någonstans vet vi ju också att de är ju inte liksom 

perfekta eller sådär... Om man tänker på de nya riktlinjerna som Socialstyrelsen har 

tagit fram för behandling och sådär. Det är inte helt säkert att det liksom alltid är det 

bästa för patienter, det som står i vårdprogrammet, men vi är ändå skyldiga att följa 

dem. Så det är mycket styrt, tycker jag. Man tar sig ju vissa friheter och har en del 

frihet ändå, men det är mycket som styr som inte alltid känns så jättebra. 
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Brist på resurser i form av ekonomiska tillgångar och tid kunde leda till svårigheter att 

på ett patientsäkert sätt uppnå de krav som satts. Psykologer kunde tvingas till genvägar på 

bekostnad av både de riktlinjer som ställts upp och egna förväntningar. På frågan huruvida 

vårdgarantin blir en aspekt att ta hänsyn till löd svaret: 

 

[…] och då blir det ”kan jag göra något lite snabbt med dem” tänker jag och då är man 

där i de där genvägarna. Och det är ju där man börjar, ja men alltså det börjar ju skava 

i patientsäkerheten någonstans. 

  

Flera respondenter uppgav att tids- och resursbrist gick ut över arbetet med de 

patienter som fått tillgång till vård inom ramen för BUP. En respondent sa: ”Jag tror de flesta 

vill ju bedriva mer behandling och ge de rätta insatserna men utifrån budgetkrav och allt det 

och hur det ser ut med inflöde så får man bedriva saker som är suboptimala.”  

Att inte ges förutsättningar för att kunna hjälpa de patienter man träffar beskrevs av en 

psykolog som tärande: 

  

Det är ju en stressande aspekt att jobba med folk som mår dåligt och mitt jobb är att 

hjälpa dem och kan jag inte det ligger hopplösheten nära till hands. Om man känner – 

om jag känner att jag inte ges förutsättningar rent organisatoriskt eller resursvist, blir 

det också rätt tärt liksom. Det blir meningslöst. Tycker jag i alla fall. 

  

Den höga belastningen till följd av bristande resurser förde med sig bristande kontroll 

över patientintag enligt en psykolog: 

  

[...] jag är just nu väldigt stressad över, liksom, för att jag känner nu att jag inte har 

koll på mina patienter och det är på grund av alla dessa nybesök jag inte kan styra 

över, annars hade jag sagt stopp, nej, jag kan inte ta fler patienter just nu. 

 

En annan psykolog beskrev det i termer av att ”Man pratar ju om produktion på ett sätt 

som inte är så trevligt”.   

De respondenter som arbetade inom specialistmottagningarna uttryckte att de kunde 

bedriva vård på det sätt de fann mest effektivt. Det beskrevs av en deltagare: ”Vi har ändå 

fullt, liksom, mandat att lösa situationen tills att det är fixat. [...] Vi får göra det som behövs 

och det gillar jag.”  
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Samtliga respondenter beskrev vikten av att kunna utföra sitt arbete i enlighet med 

sina önskemål, men upplevelsen av att kunna göra det varierade. Några uttryckte att det man 

själv premierar i sin profession inte alltid premieras av det styrande organet. Ett exempel på 

detta återfanns hos en respondent:  

 

Man önskar man skulle kunna göra mer, eller få mer tid för reflektion och analys, och 

få mer tid att verkligen sätta sig in i och fundera kring vad det här kan röra sig om. 

Lägga det här pusslet som man måste göra för att kunna förstå barnens problematik. 

[...] Där känner jag ibland att kvaliteten brister i det jag gör för att jag måste göra det 

snabbt. Snabbare än jag själv hade valt om jag skulle få välja. 

	
Roll 

Flera respondenter beskrev en rollkonflikt i förhållande till kollegor, det vill säga att 

deras egen bild av vilka arbetsuppgifter som hör till psykologprofessionen inte alltid 

överensstämde med andra yrkeskategoriers uppfattning. En respondent beskrev: 

  

Och där är det väl lite svårt för oss psykologer tycker jag, för någonstans behöver man 

ju… man behöver väldigt mycket tid för administration för att göra en utredning. Den 

största tiden, eller den mesta tiden läggs nog egentligen kanske inte just på besöket 

med patienterna, utan det är mycket kringarbete och utlåtandeskrivning och rätta tester 

och sådär. Så den förståelsen finns kanske inte riktigt tycker jag, att man riktigt förstår 

vad det innebär att göra en utredning i tid och vad är det som tar tid och sådär.  

  

Respondenterna kunde uppleva att deras egen roll i arbetet blev otydlig för dem själva 

och att det kunde bli oklart på vilket sätt arbetsuppgifterna överensstämde med den egna 

professionen. Detta tydliggjordes av en deltagare i samband med funderingar kring 

vårdplanen och dess relevans: 

  

Så [vårdplanen] har inte så mycket värde för patienten, men däremot har den ett värde 

för mottagningen som helhet sådär. Såna grejer kan jag tycka... kan jag störa mig på, 

att man sitter och gör administrativt jobb som egentligen sägs att det är för patientens 

skull, men jag ser inte riktigt värdet med det. Men ändå måste man sitta och göra det 

för att det blir pengar. Så att vissa såna grejer som känns onödiga. Och det känns inte 

som att det blir mindre och mindre administration utan det känns mer som att det 
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läggs på fler och fler grejer som man ska sitta och göra som inte alltid känns så 

värdefulla. 

  

Att ofta kunna skifta mellan olika roller beskrevs vara en fundamental del i 

professionen. Exempelvis kunde det vara i form av en medveten process, där respondenterna 

själva fick ta sig an olika roller i olika lägen för att kunna vara en så effektiv psykolog som 

möjligt. En psykolog jämförde det med att behärska olika roller: “[Man får] växla lite mellan 

att vara en del av orkestern och att vara dirigent. Man behöver växla mellan de positionerna.” 

En annan psykolog tolkade psykologrollen i sig som mångfacetterad. ”Jag tänker ju att en 

psykologs roll är... den består av väldigt mycket och det jag gör liksom ryms inom min tanke 

om vad en psykolog är.”  

Ett annat exempel var att psykologerna ansåg sig tvingade att alternera mellan olika 

roller beroende på vem de arbetade med. En psykolog tydliggjorde att hen intog otaliga roller 

under dagen: 

  

Oj. Det är oändligt. Chefsstöd, kollega, samtalspartner, föräldrastöd, värdinna, 

satkärring, tjatmoster... nej, men det tar ju aldrig slut och inte för någon av oss skulle 

jag vilja säga, utan det är nästan lika många roller på en dag som det är minuter på en 

arbetsdag tänker jag. Det varierar väldigt mycket. 

  

Att tvingas ge besked och ta beslut, vilka inte gick i enlighet med den psykologens 

bild av sin arbetsuppgift, beskrevs vara obekvämt. Det upplevdes vara påfrestande av en 

respondent: ”För herregud, det är personer som verkligen är i behov av hjälp och jag kan 

liksom inte säga till dem att ’nej, vi har två års väntetid’. Det är för jobbigt att säga.” 

I arbetet med patienten kunde psykologerna redogöra för att man ofta hade med sig 

organisationen i rummet. Psykologen blev en företrädare för organisationen gentemot 

patienten, vilket beskrevs av en psykolog i följande termer: 

 

Det är ju jobbigt att bli någon slags representant för BUP och Region Skåne när man 

själv tycker att detta inte funkar. Det här är en organisation som inte fungerar. Och det 

är klart att det inte är så kul att alltid behöva ta den rollen. 

  

På samma gång som psykologen kunde bli en representant för organisationen kunde 

hen även bli en företrädare för patienten i kontakten med patientens system eller med 
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organisationen. En psykolog klargjorde: ”Barnet är patienten. Så det är spännande att bedriva 

terapi med en patient som inte är med i rummet om jag sitter med föräldrarna, jag har barnets 

röst och perspektiv.”  

Bristen på kontroll och flexibilitet i sin egen yrkesutövning ledde enligt en respondent 

till att man fick kämpa mot organisation och andra yrkesgrupper för att patienter skulle få 

tillgång till den behandling som bedömts vara lämpligast. 

  

Och gentemot övriga behandlare, och när man vill eller önskar att ens patient ska få en 

samtalsbehandling eller träffa en läkare, och som det ser ut just nu ska man ju ha 

väldigt goda skäl att få en samtalskontakt här. Vi har inte resurser och då måste man 

ju verkligen få det att låta på ett visst sätt för att övriga behandlare ska tycka att ”ja 

men okej, här känns det angeläget”. 

 Föräldrarnas roll skildrades vara central inom BUP-verksamheterna och beskrevs av 

några innebära att psykologerna intog en behandlande roll även gentemot föräldrarna. En 

beskrev fenomenet som en självklar del i rollen som psykolog: 

 

Jag ser ändå ganska mycket att jag har liksom ett ansvar att hjälpa föräldrar med den 

emotionella belastning som hör till föräldrarollen i att ha ett barn i psykisk ohälsa. 

[…] För många har ju... ja, på ett adekvat sätt behövt sätta sina egna behov åt sidan 

och då blir det väldigt viktigt att uppmuntra dem till återhämtning för det är ju nästa 

steg att de kan... barnets utveckling, för barnets återhämtande eller tillfrisknande eller 

vad man vill använda för ord, då blir det ju bättre om föräldrarna, alltså... de profiterar 

ju väldigt väl på att föräldrarna blir bättre. 

 När föräldrarna själva bedömdes vara i behov av hjälp utöver det som BUP kunde 

erbjuda, beskrev en respondent att det kunde kännas motiverat att hjälpa dem, trots att det 

egentligen låg utanför psykologens egen arbetsbeskrivning. 

 

Jag bedriver mer vuxenbehandling än vad jag borde på grund av dålig vuxenpsykiatri, 

kanske är kvar längre i ärenden när Soc uteblir. Fast jag märker att det är suboptimalt 

och en otillräcklig insats, kan jag tycka att de måste få något. Det blir personligen 
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svårt att släppa det då, tycker jag. Inte kunna hjälpa folk. Det får man jobba med, 

liksom. 

 

 Respondenterna efterlyste en större variation i arbetet och betonade fördelarna ur 

både patient- och medarbetarperspektiv. En sade: 

 

Alltså om man tänker på psykologer så är ju en varierad arbetssituation det viktigaste, 

eller det mest som jag tänker, behåller hälsan. Och då kanske det skulle vara bra om 

man har några patienter. Patienter med olika problem, vissa som är av lite lägre valör 

som man löser på en fem-sex samtal, vissa som man träffar i tre terminer. För att bara 

ha patienter som man träffar i sig sådär kanske tio-tolv gånger, det blir väldigt många 

människor man möter då. [...] Ja, det skulle kanske från ett medarbetarperspektiv vara 

värt att ha några patienter som man följer länge, göra några utredningar och ha ett 

gäng... Så att det inte blir uttröttande. 

 

Samarbete 
Samarbete med såväl andra psykologer som över yrkesgränserna beskrevs vara ett 

viktigt och eftersträvansvärt inslag i arbetet. Det upplevdes vara ett stöd och en förutsättning 

för att tillhandahålla goda bedömningar och behandlingar. En respondent tyckte: 

  

Så då har det ju blivit mer att man jobbar ihop från början. Och det tycker jag är 

väldigt bra för det tycker jag höjer kvaliteten mycket på utredningen och liksom 

bedömningarna, att det blir bättre för familjerna och barnen och bättre för oss också 

för då slipper vi sitta så mycket själva och liksom... med de här bedömningarna och 

så. Ofta kan de vara väldigt knepiga.  

 

Samtidigt upplevdes samarbete inte alltid finnas i tillräcklig utsträckning:  

 

Jag hade gärna haft lite mer inflytande kring, jag eller någon organisationspsykolog 

som var med och styrde upp flödena och arbetsgångarna och så på gruppnivå. (...) 

Alltså hur man jobbar i team, hur vi jobbar och hur vi gör när vi skickar runt. Det är 

klart att jag kan tycka att det är konstigt ibland när man skickar runt patienter mellan 

enheter och så. Att det hade varit bättre om de får stanna med en behandlare. 
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När arbetet upplevdes belastande och svårhanterat var enhetsteamet en stödjande 

faktor i arbetet, vilket beskrevs utförligt av en psykolog: 

  

Och där kan man ha sina värderingar och alla jobbade utifrån måste jag säga 

vetenskap och beprövad erfarenhet och sjysta värderingar och lagstiftning och gjorde 

allt enligt boken och försökte motivera och få det så bra som möjligt, men alla vi i 

teamet kände ju ändå att det som blev resultat inte blev så bra som vi önskat. Vi kunde 

inte få med oss föräldern. Det är svårt. Det är inte de ljusaste stunderna i yrkeslivet 

även om vi alla kan se varandra i ögonen på eftermiddagen och konstatera att vi har 

gjort allt vi kan så känner vi allihopa att vi vill säga att det var inte bra nog. Det är 

svåra situationer. Och då är det tur att vi har varandra i teamet. Att man påminner 

varandra om att det är bara psykiatrin vi har makt över och när det sedan måste gå 

vidare till en annan myndighet då kan vi inte styra, bara rekommendera och be och 

förklara, men inte alltid det blir som vi hade hoppats. 

  

Vikten av att ha en välfungerande närmsta grupp underströks, i synnerhet när den 

övergripande organisationen inte upplevdes fungera som den skulle. Det redogjordes för av en 

respondent i följande termer:  

  

Men [chefen] har ju ändå förståelse för vår situation och hen tycker inte heller att detta 

funkar – ingen här tycker att detta funkar, så att någonstans är man ju inte helt liksom 

utlämnad och så, framför allt så är vi en tight psykologgrupp, så vi finns ju där för 

varandra helt och hållet. Och det är såhär, hade det inte varit så hade jag inte varit kvar 

här kan jag säga, för även om det varit en ruljangs i psykologgruppen har det alltid 

varit en väldigt bra psykologgrupp med bra personer. 

  

Att ha en god kontakt med andra instanser som varit eller bör vara inblandade i en 

bedömning eller behandling beskrevs vara ett fundament i att bedriva god vård. En psykolog 

uttryckte det som att: 

 

[...] det är ju mycket att ha kontakt med dem som arbetat med barnet innan, också. För 

att veta vad de har gjort, och hur man tänkt, om de har varit inlagda på heldygnsvård 

så brukar jag ringa psykologerna där och höra om de har haft enskilda samtal... med 
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någon psykolog som kunnat bilda sig en uppfattning, då vill jag ju ta del av det. [...] 

Så att man inte gör det som är gjort. 

  

Samma respondent fortsatte resonemanget och beskrev att hen var noggrann med att 

se till att samarbetet med andra instanser fungerade så problemfritt som möjligt: ”Dissonanser 

i den samverkan mellan olika aktörer, det är jag oerhört noga med att lyssna efter. För då 

drabbar det familjen och då får inte behandlingen effekt. Det är det absolut viktigaste, att det 

är samstämmigt.” 

  

Det optimala samarbetet med andra instanser upplevdes vara när respektive uppgifter 

var tydliga för alla inblandade, samt att det fanns en tillit för att uppgifterna utförs. Det 

liknades av en deltagare som en välfungerande orkester: 

  

Eller man kan säga som ett partitur! Man bara... man behöver ha hela partituret klart 

för sig och så... det gör inte så mycket om man såhär, inte fyllt i liksom vad... man 

behöver inte ha fyllt i vad skolan och vad liksom socialtjänsten, vad det ska stå på 

deras notrad liksom. Och ibland kan man bara lita på att de gör sin del. Det räcker att 

man vet att de sköter sin stämma så att säga. 

  

När teamarbete inte fanns som ett väl etablerat arbetssätt efterlystes det av 

respondenterna. De beskrev fördelarna med att ha med sig flera olika perspektiv på patienten 

och dennes problematik. Detta förtydligades av en respondent: 

  

Teamarbetet kanske inte riktigt finns som tradition här... men samtidigt har jag hört 

många uttrycka en önskan om att ha det mer så, så jag tror inte jag är ensam i den 

tanken att det skulle vara bättre att jobba mer liksom ihop. Kanske bara ett... att man 

har sitt eget lilla ting med socionom, läkare och en psykolog, och en sjuksköterska 

med på ett hörn så. Att man alltid är med det teamet så träffar man sina patienter 

sådär... för då lär man också känna varandra bättre om man bygger upp samarbeten... 

det blir liksom... det blir lättare att samarbeta med varandra när man känner till hur 

den andra jobbar och tänker och sådär. 

  

En annan respondent efterfrågade mer samarbete och upplevde att den var bristfällig 

på den egna arbetsplatsen: 
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När jag kom hit i början hade jag tanken om att på BUP jobbar man i team – 

spännande! Men så fungerar det inte här, och det gör mig jättefrustrerad. Vi har ett 

ganska... det saknas egentligen ett samarbete mellan olika yrkeskategorier i de flesta 

patientärenden och så är det väl någon där man har mer kontakt med andra. Men som 

det ser ut här just nu så kommer patienten till ett nybesök hos en ganska godtycklig 

behandlare som gör sin bedömning utifrån sina glasögon, arbetar på enligt den 

bedömningen, som antingen funkar eller inte. Funkar den inte lyfter man det på 

behandlingskonferensen där alla ska vara med och så bedömer man att patienten får 

träffa exempelvis läkaren då. Då går läkaren in, gör sin grej och så tittar man om det 

funkar, ”nej men här måste ju in en psykolog”. Så det är punktinsatser, för patienten 

måste det bli skitförvirrande, att man blir ”jaha, kan ingen fixa mig?”. Nej, det är bara 

vidare till nästa. Det gör mig jättefrustrerad. [...] För krutet ska ju läggas på 

bedömningen och där ska vi ju vara fler yrkeskategorier som kommer in och gör 

bedömningen. Därefter skickar vi vidare patienten till någon behandlare, utredning, 

medicinera eller så. För nu blir det så hoppigt och det är inte resurssmidigt eller hur 

man säger på något sätt alls. 

 

Vidare skildrades hur bristande samarbete kunde gå ut över patienten, både inom den 

enhet som psykologen var verksam i och mellan olika instanser och enheter. Patienten 

riskerade att hamna mellan stolarna eller slussas runt mellan flera behandlare som tappat 

helhetsperspektivet. Därför eftersträvades det att de som är inblandade i behandling och 

bedömning ska vara synkroniserade och behålla en röd tråd i behandlingen. En respondent 

underströk detta i samband med att poängtera den positiva innebörd samarbete har för 

patienten. 

  

Det sämsta är ju om det börjar bli så att... alltså det man vill undvika med samverkan 

är ju att föräldrarna ska bli osäkra på om de olika aktörerna drar åt samma håll, eller 

om de har olika uppfattningar. […] För barnen, de tonåringarna med relativt lindrig 

autism och samtidig psykisk ohälsa, där blir det svårt att skilja ut vad som är vad. 

Ohälsan behöver ju behandlas utifrån god kunskap om autism. Där är en sån grupp 

som är jättesvår att veta var de bäst får vård, och då får de ibland vara på båda 

ställena. Och det är kanske inte det bästa ur ett patientperspektiv. 
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En psykolog beskrev att det löpande samarbetet och de aktioner som krävdes för att få 

det att fungera var en energikrävande aspekt av arbetet, även om det överlag beskrevs som 

positivt. 

  

Jag kan säga att det går lättare på en måndag än på en fredagseftermiddag. Då är jag ju 

lite slut i pannan. Det måste jag ärligt säga, det kräver mycket att jobba i den här typen 

av verksamhet när man har kontakt med så otroligt många människor och ska samla 

ihop info och hela tiden dokumentera löpande. 

  

När andra enheter i organisationen upplevdes dysfunktionella (t.ex. Vuxenpsykiatrin 

inom Region Skåne), beskrevs problemen inom dessa rinna över på den egna enheten. En 

psykolog skildrade: 

  

Så ibland ska man ju inte bara söka orsaken till BUP, utan man drar ner på 

skolhälsovården så att en sjuksköterska har flera skolor, det kanske bara finns på plats 

en, en och en halv dag per skola, och det är hundratals elever. Då behöver man ju titta 

där. [...] Det är ju kugghjul som ska matchas ihop, så kärvar det på ett ställe så spiller 

det ju över på annat liksom. 

  

De uppgifter som andra enheter upplevdes missa kunde enligt en av respondenterna 

leda till att hen själv kände sig tvingad att göra en insats inom en domän som inte inbegreps i 

vederbörandes ursprungliga roll. Hen berättade: 

 

Där finns ju också mycket att man får jobba mot en uppgivenhet i det också utifrån 

hur andra verksamheter fungerar. Vuxenpsyk som ju har föräldrarna till barnen 

beskriver att det inte alls fungerar som det ska. Bara en stödkontakt någon gång i 

månaden, kan inte få tag på läkaren. Jag ser att föräldern är bipolär, måttligt 

deprimerad, det låter ju konstigt och så försöker man få tag på dem och kan inte få tag 

på dem. För det är ju inte mitt uppdrag i grunden – jag jobbar inte med föräldrars 

psykiatriska problematik, även om det går in i det. När man vill skilja ut att göra det 

man kan bäst och se till vad som är ens uppdrag och känner att andra aktörer inte 

fullföljer sina uppdrag. Då hamnar man också i en etiskt och kliniskt svår situation. 
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När relationen enheter emellan belastades och problem i samarbetet uppstod, flaggade 

en av respondenterna för risken för en negativ spiral i tillit och kommunikation. Att förlora 

tillit till andra enheter beskrevs vara ett viktigt fenomen att uppmärksamma hos sig själv. 

  

Tillitsproblem finns också tror jag, då tröttnar man på allt. Då blir det farligt. Om man 

skiter i att kontakta Soc, ’för de gör ändå inget, varför ska jag hålla på med det?’. Då 

är man farligt ute. Det finns ju väldigt mycket arbete som görs på olika nivåer för 

samverkan mellan BUP och vuxenpsyk, mellan landsting och kommun, mellan skola 

och BUP. Det diskuteras mycket. Det är svårt när det sipprar fram tillitssvårigheter 

som kanske ibland hamnar på en själv som kanske borde vara en chefsfråga. En aspekt 

att jobba med är ju den tillit man har till andra, vilket jag tror är lätt att tappa från allas 

perspektiv. 

 

Värderingar 
Respondenterna beskrev sig värdera sitt arbete på barn- och ungdomspsykiatrin högt 

och majoriteten av dem hade sökt sig till arbetsplatsen till följd av ett intresse för barn och 

unga och de olika problemområden som uppstår under uppväxten. Deltagarna belyste 

mångfalden i arbetet och beskrev den i positiva ordalag, där de tyckte att dagar ofta skilde sig 

åt beroende på klient och uppdrag. Psykologerna lockades av att arbeta med ärenden som 

även innefattade föräldrar och syskon och uppskattade att arbeta interaktivt mellan skola, 

socialtjänst och psykiatri. Detta framgick tydligt hos en medverkande som sa: 

 

Det är spännande för att man träffar så många olika åldrar. Det är en väldigt stor 

skillnad mellan att träffa en sex- och en sextonåring och det skapar en variation som 

blir rolig. [...] Sedan har man uppenbarligen kontakt med vuxna i arbetet också, då 

man arbetar med föräldrar lika mycket egentligen. Man får ju lite av allt. 

 

Respondenterna upplevde att deras värderingar gick i linje med psykologyrkets 

målsättningar. Samtidigt delgav en psykolog att det kunde uppstå en konflikt mellan vad hen 

önskade göra och vad verkligheten tillät vederbörande att göra:  

 

Det är just när man hela tiden måste tumma på sin, de yrkesetiska principerna, att man 

hela tiden måste göra det snabbare och göra det mer effektivt och när det är - då går ut 

över kvaliteten. Den stressen tycker jag nog är den mest skadliga. 
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Den upplevelsen delades av en annan deltagare: ”Det kan skära sig lite ibland, att 

[föräldrar] förväntar sig att vi ska göra saker vi inte riktigt kan göra. Och då kan det ju bli 

knepigt.” 

Den inneboende viljan att göra gott och bidra till en positiv förändring påverkade 

deltagarnas arbete och motivation till att fortsätta bedriva sitt yrke. I flera fall hade den viljan 

också varit utslagsgivande i valet av utbildning. Detta trots motgångar, svårare uppdrag och 

patienter som respondenterna upplevde sig inte kunnat hjälpa. En medverkande belyste den 

krävande aspekten av yrket och uttryckte: ”Jag vill lösa och att det ska bli bra. Vill rädda och 

bota folk. […] Men det är tuffare när inte förutsättningar ges utifrån andra aktörer och så.” 

I samband med detta påtalades även maktlösheten, såväl gentemot anhöriga som inte 

tycktes vilja samarbeta som strukturella förutsättningar och begränsningar som stannade upp 

eller försvårade arbetet. Detta kunde leda till känslor av vanmakt, vilket beskrevs som: ”Det 

är ju stressande att jobba med folk som mår dåligt och mitt jobb är att hjälpa dem och kan jag 

inte det ligger hopplösheten nära till hands.” 

Intervjudeltagarna beskrev, utöver viljan att göra gott, även en stark känsla av ansvar 

gentemot sina patienter och deras familjer. Exempelvis tog respondenterna på sig uppgifter de 

inte alltid hade tid för eller gick utöver sina direkta arbetsuppgifter i syfte att erbjuda en 

lösning. En uppgiftslämnare beskrev detta som påfrestande.  

 

Ja, verkligen och det blir också skitjobbigt och då kommer de ju hit och tänker vad 

snabbt vi kom till och att då säga ”ja, men ni får vänta i 2 år”, det känns inte rimligt 

och det klarar jag inte av att säga […]. 

 

Samtliga psykologer beskrev att de var angelägna om att göra det bäst möjliga arbetet. 

De beskrev sig lägga vikt på de yrkesetiska principerna, vilka ofta sammanföll med 

respondenternas personliga värderingar. Likväl hänvisade en deltagare till tidsbrist och sa: 

 

Hade jag haft mer tid hade jag gjort mer, men som det ser ut just nu sätter jag en 

diagnos på det jag har. Och det är ju vanskligt. Och samtidigt vet jag att vi måste göra 

mer och det är ju våra yrkesetiska principer vi har, men det är en krass verklighet man 

måste – ja. 
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Den erfarenheten kontrasterades av en annan medverkande: ”Behöver jag träffa en 

patient två gånger i veckan så gör jag det. Behöver jag träffa dem mycket glesare gör jag det. 

Jag har inget, styrs inte av ett specifikt antal besök eller så.” 

   

Respondenterna hade varit yrkesverksamma olika länge. Två psykologer hade 

erfarenhet av psykiatrin som sträckte sig över tio år, varav minst fyra år tillbringats på BUP. 

De beskrev sig ha tilltro till sin beprövade erfarenhet och skildrade hur de tog sig an sina 

arbetsuppgifter fullt medvetna om komplexiteten i dem. En deltagare förklarade: ”Det är klart 

man möter föräldrars ilska, förtvivlan, besvikelse, uppgivenhet, men vi kommer kunna, det 

kommer kanske att ta lång tid, men bara en liten förbättring kan göra skillnad.” En annan 

beskrev att ”Ju mer drillad man blir på att liksom göra sitt arbete, ju smidigare blir det 

liksom.” 

 

Vikten av att fokusera på framtiden och förmedla hopp, i syfte att inspirera och 

motivera till fortsatt arbete och uthållighet, underströks. Detta beskrevs utförligt av en 

respondent som sa: 

 

Man blir otroligt van vid att hantera stor förtvivlan, ilska och sorg. Det jag vet i yrket 

är att jag ser alltid långt framåt och siktar på det som ska komma och det är ju också 

en av våra riktigt viktiga uppgifter, att förmedla hopp. […] Så det är ju jättebra att ha 

vuxenpsykiatrisk erfarenhet. […] Och sen får jag ju jobba vidare så att det blir helt bra 

på sikt ju. Hopp är ju fortfarande en verksam komponent i saker. 

 

Yttre krav och riktlinjer 
Respondenternas upplevelser av sina arbetsplatser skilde sig åt. Tre av deltagarna, 

yrkesverksamma inom specialistenheter inom barn- och ungdomspsykiatrin, beskrev sina 

arbetsplatser i positiva ordalag, bland annat som organiserade och överskådliga. Riktlinjer, 

krav och arbetsuppgifter uppfattades relevanta och hanterbara. Arbetsplatserna präglades av 

kollegial samverkan och teamarbete. Arbetet utfördes aldrig på egen hand, helt i enlighet med 

arbetsbeskrivningen och enhetens riktlinjer, vilket återspeglades av en psykolog som 

berättade: 

 



 36 

Här är det mer välfungerande [i jämförelse med övriga BUP]. Vi har mindre köer och 

jag utför oftast det jobbet jag vill utföra, vilket är en del av varför jag vill vara här […] 

Vi jobbar tätt. 

 

Samtidigt kontrasterades detta med de andra deltagarnas upplevelser. De beskrev en 

brist på samarbete och arbetsplatsen karakteriserades av egenarbete och konflikter. Tydligt 

blev detta i en intervjudeltagares uttalande: 

 

Jag upplever att de andra yrkeskategorierna har dålig koll på vad en psykolog gör och 

vad en psykologutredning kräver och vilken tid det tar. Det är frustrerande att känna 

att de inte fattar. […] Det finns väldigt många konflikter på vår arbetsplats. 

 

Psykologerna var överens om en hög arbetsbelastning och var medvetna om att arbetet 

på BUP kunde te sig pressat. De deltagare som var yrkesverksamma på 

öppenvårdsmottagningar redogjorde för en överbelastad arbetsmiljö och en kontrollförlust 

vad gällde antal patienter och utredningar. En respondent redogjorde för detta: ”Och då blir 

det ju så att den som skriker högst får hjälp först. Det är ett jättestort problem. […] Vi har för 

få resurser, men vårdflödet, patientflödet stannar ju inte. Så det blir tryck in.”  

En annan deltagare uttryckte en oro för vad belastningen medförde: ”Så det är mycket 

just kvaliteten som jag tycker man tappar när det pressas för mycket. Och det finns en 

konstant oro - tänk om jag gör fel.” 

Klyftan mellan organisationens beslutsfattare och de som utåt företräder 

organisationen upplevdes vara stor och förståelsen för detta i de övre leden bedömdes vara 

bristfällig. En psykolog tyckte: 

 

Uppåt i organisationen så är Region Skåne i första hand en... alltså de övre 

ledningsleden har många lite förtroende för. [...] Det är trögt, byråkratiskt, hierarkiskt 

och det kommer olika bud uppifrån som... Det är nog en känsla. Jag har lite förtroende 

för de beslut de tar. 

 

Vad anbelangar kommunikationen med Region Skåne var alla respondenter överens. 

Där fanns en upplevelse av att kunna göra sin röst hörd hos sin enhetschef, men tilltron när 

det gällde högre instanser än så var låg. Detta framgick i samband med en intervjudeltagares 

beskrivning:  
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Jag tror i grunden är det svårt – det finns en tillitsproblematik från medarbetare som 

det är mer... såhär, vi skulle helst vilja klara oss själva liksom. Vi får göra det de säger 

motvilligt, men vi vill hålla låg profil för att slippa. Det är bara att acceptera och göra 

detta, inget vi kan göra åt det. Det är ju snarare en sten i skon än något positivt och 

stärkande. [...] Nu är det mer som - jag vet inte - ett nödvändigt ont. 

 

Respondenterna menade att landstinget inte var förankrat med hur realiteten tedde sig, 

att olika beslut påverkade det vardagliga arbetet negativt och att det inte fanns mycket att säga 

till om. En respondent var tydligt irriterad över de rådande förhållandena: 

 

Och Region Skåne är ju bara, det är ju bara en mängd mellanchefer och jag känner 

mig extremt frustrerad över organisationen för det är ingen som fattar där uppe. De 

som tar beslut kring oss har ju ingen aning om hur vår verklighet ser ut här, för då 

hade de bara lagt till fler tjänster. 

	
En annan deltagare beskrev: ”Det är en politiskt styrd organisation, det är valår. Det är 

mycket som fungerar dåligt.” 

De intervjudeltagare som var verksamma inom specialistenheterna beskrev en 

medvetenhet om hur deras verksamheter åtnjöt större friheter än öppenvårdsverksamheterna 

och hade medlidande med sina kollegor. En respondent resonerade:  

  

Det finns ju en annan begränsning eller frustration i andra delar - mer i öppenvården 

ju. I de vanliga mottagningarna. Att man inte räcker till. Det kommer så mycket 

patienter så man inte hinner träffa dem så mycket som det behövs. 

 

En annan deltagare beskrev att arbetsbelastningen var så hög att det inte fanns tid eller 

energi för att utföra något organisationsarbete. Arbetet handlade snarast om att ständigt hinna 

ikapp, vilket gjorde att utrymmet för förändringsarbete inte fanns. På frågan om 

verksamhetens målsättning att utföra utvecklingsarbete svarade en respondent följande: 

 

Alltså jag vet inte och jag har lyft detta med chefen och då kan hen ju säga att hen 

håller med, men det ska väl ganska mycket till att den ändringen ska ske. Så att det 

är… Nej, det tror jag inte, alltså det är absolut inte så just nu, som det ser ut här just 
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nu. Det är extremt kaos här, så tänka kring utvecklingsarbete finns liksom inte hos 

någon, utan nu måste vi bara göra det vi har här nu. 

 

När intervjuledaren frågade om ifall utvecklingsarbete snarare handlar om damage 

control var svaret: ”Ja, alltså verkligen. Och det beror ju på en hel del saker kring både 

saknade resurser, konflikter och så vidare.” 

  Samtliga psykologer påtalade vikten av att kunna utforma sitt arbete utifrån sina egna 

resurser och intresseområden. Detta tydliggjordes av en deltagares beskrivning: 

 

I grunden är det viktiga för mig hur mikroorganisationen och de aktörer närmast mig i 

vardagen fungerar med klienter och min egen känsla av kompetens i relation till 

patienter. Att jag känner att jag kan och får förutsättningar att göra så gott jag kan och 

det kan jag här […] här har vi ett konstruktivt metodutvecklingsperspektiv. 

 

Vissa respondenter kunde påverka sin arbetsplats och utforma den enligt egna 

preferenser. En person sa: ”Absolut kan vi komma med input. På min arbetsplats jobbar vi 

enligt processkartan. Och jobbar med utveckling av vårdprocessen inom oss hela tiden. Vi 

jobbar fortlöpande med förändring.” 

Andra begränsades av strikta förordningar utformade av arbetsplatsen, en beskrev 

exempelvis: ”Det är en bedömningsgrupp som får in alla remisser och som då måste fördela 

dem på olika behandlare inom då 30 dagar för att så ser vårdgarantin ut.” 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Sammanfattning. I samband med analysen har begreppet korstryck (t.ex. Jönsson, 

2006; Lundberg Rodin, 2007; Månsson & Persson, 2004) kunnat påvisas. Samtliga 

respondenter ger i intervjuerna uttryck för upplevelser av att behöva hantera flera intressenters 

olika krav samtidigt. De uttrycker sig exempelvis ha hamnat mellan verksamhetens krav å ena 

sidan och klienternas behov å andra sidan. 

Samtidigt skiljer sig respondenternas upplevelser av korstrycket åt. Några psykologer 

redogör för ökade arbetskrav och parallellt minskad frihet, en bild som påminner om den som 

beskrivs av Månsson (2004). De beskriver korstrycket vara en belastande faktor i det dagliga 

arbetslivet. Andra deltagares erfarenheter ter sig kontrasterande och präglas av rimliga krav 

och hanterbara arbetsuppgifter. Det korstryck som dessa deltagare redogör för upplevs vara en 

naturlig del av psykologuppdraget. 
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Medan det alltså blir tydligt att upplevelsen av fenomenet korstrycket skiljer sig åt, 

berättar respondenterna om olika erfarenheter, vilka sammanfattats i fem teman. Dessa fem 

områden förefaller tillsammans utgöra komponenter av korstrycket. Även upplevelserna av 

temana skiljer sig åt bland psykologerna. Flera deltagare beskriver de fem komponenterna 

huvudsakligen fungera i enlighet med sina önskningar och värderingar och anser sig inte 

heller negativt påverkade av korstrycket. Några respondenter eftersträvar förändringar och 

inte sällan förbättringar av förhållandet i de fem teman och återger en bild där de periodvis 

berörs negativt av korstrycket. 

Det har följaktligen blivit tydligare att det inte enbart är fenomenet korstryck i sig som 

kan upplevas problematiskt av psykologerna. Det har även blivit uppenbart att förhållandet 

inom de fem områdena kan påverka psykologerna positivt respektive negativt. Därför ämnar 

diskussionen att närmre undersöka dessa fem teman och hur de tar sig uttryck för att 

begripliggöra hur de i sin tur inverkar på psykologen och dennes yrkesvardag.  

Kontroll. Att utöva kontroll över sitt arbete som professionell är något som värderas 

högt enligt både respondenter och litteratur (Karasek & Theorell, 1990). Samtidigt som det 

tycks vara viktigt att veta vad som förväntas, är friheten att välja de sätt man uppnår sina mål 

på en viktig komponent för medarbetaren.  

Att själv kunna avgöra vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras, vilka patienter som 

ska tas in och hur de ska behandlas beskrivs vara en eftersträvansvärd aspekt i arbetet på 

BUP. Av de som upplever sig ha den kontrollen anses det vara en av anledningarna till att de 

trivs på och stannar kvar på sin position. De värderar sitt handlingsutrymme högt och värnar 

om det i relation till riktlinjer och beslut från regionen som riskerar att inskränka det 

utrymmet.  

I linje med Tummers och Bakkers (2014) blir policy-implementering avsevärt svårare 

när den yrkesutövande inte upplever någon delaktighet i själva beslutsfasen. Resultaten tyder 

på att psykologerna på sin höjd har ett inflytande på den närmaste enheten och då framför allt 

på de mer specialiserade sådana.  

Därutöver kan bristen på delaktighet leda till att psykologens engagemang och 

identifikation med arbetet decimeras (Sarti, 2014). Riktlinjer beskrivs mer som ett nödvändigt 

ont än något som faktiskt underlättar och skapar engagemang för arbetet. Avståndet mellan 

organisationsföreträdare och beslutsfattare, vilket enligt Ahlbäck-Öberg och Bringselius 

(2015) ökat sedan början av 2000-talet, reflekteras i respondenternas kritiska utsagor kring 

hur BUP styrs på regional nivå.  
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De respondenter som inte upplever sig ha kontroll över sitt arbete önskar ett större 

inflytande i sin vardag, men ger också uttryck för en uppgivenhet i kommunikationen med 

landstinget. I resultaten finns en upplevelse av brist på kontroll, vilket är i enlighet med 

studier från Storbritannien (Gallie, 2012) och Australien (Cortis & Eastman, 2015). Samtidigt 

beskrivs kontroll som en eftersträvansvärd aspekt i arbetet - delvis som ett led mot 

patientanpassat arbete, men också som ett verktyg att kunna hantera arbetet och den 

emotionella belastning som medföljer. I likhet med bland andra Karasek (1979), Karasek och 

Theorell (1990) och Wharton (1993), ses tendenser till att den yrkesutövandes upplevelse av 

kontroll påverkar dennes välmående.  

I kontrast till Mintzbergs (1979) teori om professionella byråkratier upplever flera 

respondenter en brist på frihet och kontroll i arbetet. Mot bakgrund av den långa utbildning 

som psykologer genomgår, samt den höga belastning som återfinns inom BUP, urholkas på 

ett sätt den professionella expertisen och auktoriteten. Riktlinjer, standardisering och hög 

arbetsbelastning ger inget utrymme för arbetsuppgifternas komplexitet. Det går inte att förlita 

sig enbart på förutbestämda metoder som sätts på plats för att kontrollera och organisera 

behandling, då det i psykiatriska fall och utredningar finns ett naturligt krav på flexibilitet. 

Resultaten tyder på en missnöjdhet i förhållande till den inskränkta kontrollen i psykologens 

yrke på BUP. Varken organisatoriskt eller resursmässigt verkar det ges de förutsättningar som 

psykologerna behöver för att kunna utföra sina arbeten på ett personligen tillfredsställande 

sätt.  

Kraven på dokumentation, som några respondenter menar är en ökande del av 

arbetsuppgifterna, har tidigare beskrivits kunna stå i vägen för det arbete som human service-

arbetaren är anställd för: att erbjuda sjukvård (Agevall & Jonnergård, 2007). Output och 

resultat i professionellt arbete lämpar sig sällan väl för standardiserad eller kvantifierad 

mätning (Mintzberg, 1979) och respondenterna inom framför allt öppenvården beskriver att 

de etablerade produktionskraven och resultatmätningen kan stå i vägen för att ge en 

patientanpassad vård.  

Roll. Av resultatet framstår psykologens roll inom BUP kunna variera oändligt 

beroende på bland annat organisationens uppdrag, klientens problematik och vilka instanser 

som är inblandade. Vidare beskrivs att den egna rollens flexibilitet är en förväntad och 

självklar dimension i psykologens arbete. Rollen inom organisationen förefaller alltså för 

psykologen själv vara relativt tydlig, med undantag för vissa administrativa uppgifter.  
En definition av rollen som är tydlig för psykologen själv verkar inte alltid vara tydlig 

för andra aktörer. Rollkonflikter beskrivs förekomma både inom och utanför den egna 
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enheten. Dessa beskrivs av Raning och Wramsby (2016) negativt påverka 

arbetstillfredsställelse och välmående. Engagemang i det egna arbetet kan också påverkas 

(Ignatenko, 2015). I samarbete med andra yrkeskategorier beskrivs en oförståelse för den 

arbetsprocess som psykologer har i framför allt utredningsarbete, vilket stärker Hills (2013) 

bild av psykologers rollkonflikter. Rollkonflikter blir en negativ aspekt av temat roll och 

således en stapel i det korstryck som psykologer befinner sig i.  

Hasenfelds (1983) så kallade gränsroll återspeglas i psykologernas vardag. I kontakt 

med klienten blir psykologen en representant för organisationen och i förlängningen även för 

organisationens problem. Några respondenter uttrycker att de inte gärna kommunicerar vilka 

begränsningar som finns vid mottagandet av klienten och dess familj, för att det helt enkelt 

blir för påfrestande att behöva neka utredning eller behandling. Samtidigt som de beskriver att 

de får på sig rollen att representera organisationen utåt, blir de tvärtom en representant för 

klienten gentemot organisationen. Alla respondenter beskriver vikten av att utåt kunna visa 

upp ett enat och välfungerande mottagande, men inifrån kan det bli en kamp om resurser för 

att kunna tillgodose sin klients behov.  

Den moraliska stressen upplevs av respondenterna ha en regelbunden plats i 

yrkesvardagen. Den som är starkt identifierad med och engagerad i sitt arbete löper en större 

risk att drabbas av moralisk stress i dagens hälso- och sjukvårdssektor enligt Lennéer-

Axelsson och Thylefors (2018). Det finns bland våra intervjudeltagare en stark betoning på att 

kunna hjälpa sina klienter utifrån bästa förmåga, men i skuggan av bland annat 

organisatoriska förutsättningar och allt högre krav på dokumentation blir det ett 

svåruppnåeligt mål.  

Samarbete. I linje med resultaten framgår det att samtliga respondenter eftersträvar 

och värderar en gedigen och kontinuerlig samverkan med kollegor av samma och andra 

yrkeskategorier. Även samarbete med andra enheter och organisationer, som exempelvis 

Socialtjänsten eller vuxenpsykiatrin, anses vara viktiga. Samarbete påtalades ofta och temat är 

av vikt i relation till huruvida korstrycket upplevs hanterbart eller ej. 
Målsättningen att samverka i välfungerande grupper grundas i respondenternas 

antaganden och förhoppningar kring att ett funktionellt och fortlöpande samarbete innebär 

vård av högre kvalitet för vårdtagaren. Intervjudeltagarna menar även att ett gott samarbete 

ökar det individuella välmåendet och stärker sammanhållningen på arbetsplatsen.  

Arbetsplatser som aspirerar på ett omsorgsfullt och fortlöpande samarbete, präglat av en 

öppen och respektfull kommunikation bland kollegor och ledningsaktörer, har en positiv 

effekt på arbetstagaren (Leonard et al., 2004). Samma författare menar att en känsla av 



 42 

samhörighet präglar arbetstagarna och att arbetet karakteriseras av en gemensam målsättning, 

vilket underlättar och främjar samarbete. Samverkan mellan arbetstagare har en positiv effekt 

och arbetsplatser som eftersträvar grupparbeten medför att det arbete som utförs är av god 

kvalitet och arbetstakten ter sig effektiv och fruktbar. På så vis går våra respondenters 

förhoppningar i linje med rådande forsknings rekommendationer.  

Dock framgår det i resultaten att arbetsplatserna skiljer sig åt i termer av samarbete.  

Några intervjudeltagare beskriver att de har erfarenheter av bristfälligt eller icke-existerande 

samarbete på sina arbetsplatser. 

  Vidare redogör dessa intervjudeltagare för känslor av ensamhet och oro för 

arbetsbelastningen, där de bland annat upplever sig behöva utföra ett ibland slarvigt eller 

ofullständigt arbete. De framhåller att en bristande kommunikation för med sig flera negativa 

aspekter. En välfungerande kommunikation inom ett arbete resulterar i en känsla av ett 

gemensamt mål och att arbetet utförs mer effektivt och når en högre kvalitativ nivå (Leonard 

et al., 2004), något som skulle kunna innebära positiva förändringar för ovan nämnda 

respondenter. 

Det tydliggörs även av psykologerna att arbetsplatserna påverkas av en rangordnad 

stämning, vilken införlivar en restriktiv kommunikation och leder till en ovilja att tala fritt 

eller eftersöka alternativa tillvägagångssätt. Deltagarna redogör för ett upplevt korstryck och 

hur det bedöms svårhanterat och påfrestande i samband med att de beskriver konflikt och brist 

på förståelse från kollegor. Detta leder till upplevelser av olust både i relation till 

arbetsuppgifterna, men även för yrket i stort. Den arbetsplatsmiljö respondenterna redogör för 

ter sig mycket lik den hierarkiska arbetsplatsen som Leonard et al. (2004) framställer, vilken 

resulterar i en återhållsam kommunikation mellan kollegor och en hämmad sådan mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Den miljö som då skapas för den enskilde arbetstagaren ter sig 

otrygg och kan innebära att arbetet karakteriseras av ineffektivitet, vilken i sin tur motverkar 

den kvalitativa och jämna vård som bör stå i fokus inom human serviceorganisationer (Firth-

Cozens, 2001). 

Ett gott samarbete korrelerar positivt med patientsäkerhet (Adorian et al., 1990), vilket 

såväl styrker respondenternas antaganden om samverkan, som belyser vad frånvaron av 

samarbete kan innebära för klienten. Ofullständigt samarbetande grupper kan därför föra med 

sig problem. Ett annat exempel återfinns inom flygbranschen, som demonstrerat att 

majoriteten av flygolyckor grundades i ett bristfälligt samarbete. Det gör effekten av 

samarbetet mycket tydligt och likaså vilka implikationer frånvaron av detsamma kan ha 

(Leonard et al., 2004).  
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Deltagarna anser sig överarbetade, känner av höga stressnivåer och upplever arbetet 

stundtals påfrestande. Då de mestadels utför sitt arbete i ensamhet och verkar i ett forum som 

karakteriseras av konflikt och kommunikationsbrist, kan de inte finna stöd och hjälp hos 

kollegor, vilket beskrivs vara en förutsättning för välmående (Firth-Cozens, 2001).  

Resterande respondenter beklagar att ett kontinuerligt och väletablerat samarbete inte 

återfinns inom alla BUP-verksamheter och stödjer sina upplevelser med såväl egna 

erfarenheter, som kollegors utsagor. De resonerar kring hur detta utgör en nackdel för 

verksamheterna och understryker samtidigt att deras respektive enheter präglas av samarbete 

och kommunikation. Detta jämför de sedan med sin egen enhets fungerande och sitt eget 

välmående, vilket går i linje med Firth-Cozens (2001) som påvisar samarbetets positiva 

inverkan på arbetets kvalitet. Därutöver redogör respondenterna för den öppna 

kommunikation och det samarbete som präglar enheterna. Detta kan liknas vid den 

inkluderande ledarstilen som Sarti (2014) studerat, vilken resulterar i bland annat 

arbetstillfredsställelse och produktivitet, essentiella komponenter för att bedriva god vård. På 

så vis speglar respondenternas upplevelser tidigare forskning. 

Ett välfungerande samarbete reducerar fel och missbedömningar på arbetsplatsen, 

vilket i sin tur leder till en mer välfungerande och korrekt vård för patienten (Firth-Cozens, 

2001). Därutöver har samarbete även en positiv inverkan på den yrkesutövande individen i 

form av lägre stressnivåer. De deltagare som beskriver sig vara involverade i välfungerande 

arbetsgrupper och alltid arbetar med ärenden med minst en kollega, redogör för att de inte 

tyngs av känslor som stress eller otillräcklighet. Det återges en bild av ett hanterbart 

korstryck, vilket varken upplevs övermäktigt eller påfrestande. 

Respondenternas antaganden överensstämmer med tidigare forskning. Ett 

välfungerande samarbete är inte bara till fördel för vårdtagaren, då fel och olyckor minimeras 

och förebyggs, utan även positivt för yrkesutövaren, exempelvis i samband med minskade 

stressnivåer (Firth-Cozens, 2001). En trygg och platt arbetsplatskultur skapar välmående hos 

yrkesutövaren och en hierarkisk miljö har en motsatt effekt (Sarti, 2014). 

Värderingar. Det finns hos respondenterna en tydlig vilja att kunna hjälpa människor 

och göra gott. På så vis utgör respondentens moral en del i det dagliga arbetslivet och kan 

påverka välmåendet i form av att leda till känslor av stress eller otillräcklighet. Samtidigt 

finns olika aspekter som lockar till arbetet och respektive enhet. Till exempel kan komplexare 

problematik locka någon, varierande arbetsuppgifter en annan och samarbete med andra 

instanser en tredje.  



 44 

Att kunna bidra med en positiv förändring i klientens liv och således arbeta utifrån 

sina värderingar är en viktig faktor i trivseln på arbetsplatsen. Några respondenter efterlyser i 

linje med detta mer feedback i de fall man som psykolog varit inblandad i. Inom hälso- och 

sjukvård utgår informationsflödet i journalsystemet från en need-to-know basis. När 

psykologen gjort sin beskärda del i en utredning eller behandling slussas patienten ofta vidare. 

På så vis får psykologen inte ta del av den inverkan som vederbörandes insats haft. Pousette, 

Jacobsson, Thylefors och Hwang (2003) menar att feedback inom human 

serviceorganisationer i Sverige är ett viktigt sätt att förtydliga arbetarens roll på och efterlyser 

fler inslag av utvärderingar som direkt kan knytas till den egna rollen.  

Det framgår även i resultaten att organisationens och individens målsättning inte alltid 

är samstämmiga. Tendensen inom psykiatrin och BUP är att gå mot en kvantitativ 

resultatorientering, vilket kan leda till en konflikt med psykologens värderingar. Återigen 

aktualiseras glappet mellan beslutsfattande och implementerande organ och framför allt den 

decimering av psykologens arbetsengagemang som det bland annat kan ha som följd (Sarti, 

2014).  

Alla respondenter menar att det är påfrestande när det inte går att hjälpa patienten. 

Några hänvisar till när det trots stora insatser inte sker någon förbättring, andra pekar på hur 

tärande det är när det inte ges förutsättningar att erbjuda den vård som patienten skulle 

behöva.  

Yttre krav och riktlinjer. Samtliga respondenter betonar vikten av att ha en 

fungerande arbetsplats, bland annat i termer av att kunna hålla en kontinuerlig diskussion med 

enhetschefen. Resultaten tyder på att om den enhet som psykologen är verksam inom upplevs 

fungera, blir det även enklare att förhålla sig till organisationen Region Skåne i sin helhet. 

Majoriteten av respondenterna kritiserar uttryckligen hur landstinget sköter barn- och 

ungdomspsykiatrin. Kritiken fokuserar främst på en upplevd resursbrist och riktlinjer som inte 

bidrar till det patientrelaterade arbetet. Vidare menar några att beslutsfattare inom regionen 

inte har en förståelse för de svårigheter psykologer på BUP möter.  
Missnöjet med den högre ledningen är i linje med bland annat Bennet et al. (1996), 

Sartis (2014) och Tummers och Bekkers (2014) studier, som specifikt pekar på den 

kontaktbrist som kan uppstå mellan beslutsfattande och implementerande instanser. Flera 

respondenter menar dessutom att nya policies är svåra och/eller icke önskvärda att 

implementera och kan i vissa fall försöka komma runt dem i sin yrkesverksamhet - ett 

fenomen som kan vara en konsekvens av bristen på inflytande i just beslutsfattande (Tummers 

& Bekkers, 2014).  



 45 

Som tidigare nämnt är den aktuella enhetens fungerande en viktig faktor. Där 

tillkommer även enhetschefens förutsättningar som en aspekt, vilka flera respondenter menar 

på är under en hög belastning. De uttrycker en förståelse för att även enhetschefens händer 

kan vara bakbundna under organisationens krav och resultatmål, vilket i sin tur kan påverka 

psykologernas arbetssituation negativt. En studie på enhetschefer inom human 

serviceorganisationer visar att de själva upplever ett starkt korstryck, vilket är ett vanligt 

hinder för utvecklingsarbete och ledarskap (Corin & Björk, 2016). Samma studie beskriver att 

en ledarpositions brist på förutsättningar att faktiskt kunna leda och skapa en bra arbetsmiljö 

kan avspegla sig på medarbetares trivsel och engagemang.  

Det finns varierande uppfattningar om hur utvecklingsarbete inom organisationen 

fungerar. De som upplever sig ha en väl fungerande enhet omkring sig beskriver ett 

kontinuerligt utvecklingsarbete på arbetsplatsen. Tyvärr verkar arbete med 

organisationsförbättring utebli när yrkesvardagen handlar om att hinna med det mest akuta, 

just när det kanske behövs som mest. Just delaktighet i hur enheten och arbetet styrs är en 

komponent vid bland annat högre arbetstillfredsställelse, identifikation i yrkesrollen och bör 

vara något att ta i beaktning (Sarti, 2014).  

Metoddiskussion 
Metod. Mot bakgrund av studiens ändamål att undersöka fenomenet korstryck samt 

dess gestaltning och därigenom erhålla en fördjupad insikt kring psykologers upplevelser av 

sina respektive arbetsplatser, anses den kvalitativa ansatsen lämplig.  

Semistrukturerade intervjuer är fria till formen och erbjuder samtalsledare och 

intervjuperson möjligheter att röra sig ledigt mellan ett antal övergripande ämnen (Dalen, 

2008). På så vis kan intervjuerna skilja sig åt. I synnerhet med tanke på intervjuareffekten 

vilken innebär att respondentens svar ter sig olika beroende på vem som hållit i intervju 

(Davis et al., 2010). Rollen som intervjuledare fördelades på de två författarna och resultatet 

bör ses mot bakgrund av detta.  

Materialet analyseras tematiskt, då målsättningen är att finna, presentera och analysera 

mönster i materialet (Braun & Clarke, 2006). Willig (2013) understryker att valet av den 

tematiska analysen som metod innebär att författarna måste tillhandahålla en omfångsrik 

teoretisk grund för att skapa god förståelse för de resultat som presenteras för läsaren. Det 

föranleder den breda teoretiska utgångspunkten. Kritiken mot tematisk analys påtalar att 

metoden kan sakna tydliga riktlinjer. Därför följs Braun och Clarkes (2006) sex analyssteg för 

att kunna visa en tydlig metodologisk process. 
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Några teman berör likartade erfarenheter, som exempelvis Kontroll och Yttre krav och 

riktlinjer eller Samarbete och Roll. Det kan ses som en möjlig brist i studien, då ett otydligt 

avgränsat innehåll kan bottna i en rudimentär analys av råmaterialet. Detta mot bakgrund av 

att Braun och Clarke (2006) framhäver att varje tema bör symbolisera en enskild, tydlig 

konception. Samtidigt kan studien ses som en pilotstudie och vidare forskning kan ta avstamp 

i resultaten och undersöka fenomenet mer ingående. 

Validitet. Då studiens målsättning ligger i att undersöka korstryckets struktur och 

påverkan i samband med mönsterbildningar av råmaterialet, passar den realistiska ansatsen 

bra, då den underlättar produktionen av teman.  

Forskarna antar ett reflexivt förhållningssätt, då de i form av diskussioner tydliggör 

varandras förutfattade meningar och tillsammans söker begränsa dessa. Författarna har båda 

en begränsad personlig erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrin, som samtidigt påverkas 

av den rådande diskursen. Detta kan medföra en negativ inställning gentemot organisationens 

styrning och rådande riktlinjer, vilket hanteras genom upprepad läsning av materialet med 

syfte att förebygga potentiella fokuseringar på utsagor i linje med författarnas egna fördomar. 

Materialet analyserades abduktivt, vilket innebar att författarna kunde göra bruk av 

sina förkunskaper samt öppna för nya resultat, vilket ansågs ligga i linje med syftet.  

Intervjuguidens utformande växte fram ur en deduktiv ansats (Willig, 2013). Det kan 

därför finnas en viss risk att frågor kan ha ställts på ett sätt som underlättar en bekräftande 

hållning gentemot korstryckets existens. Därför användes en pilotintervju, som erbjöd 

författarna hjälp i form av att medvetandegöra möjliga hinder och utmaningar förknippade 

med studien, i linje med Willigs (2013) rekommendationer.  

Samtliga barn- och ungdomspsykiatriska enheter inom Region Skåne kontaktades, 

men gensvaret var begränsat. Sålunda uppstår frågan vad som motiverat de respondenter som 

svarat på förfrågan om deltagande, och om det kan ha påverkat resultatet. Det som parallellt 

styrker tillförlitligheten är det breda åldersspannet deltagarna befinner sig inom, samt spannet 

på yrkestid och de olika enheter psykologerna är verksamma inom. 

I samband med intervjuprocessen sökte författarna förhindra laddade eller felaktiga 

tolkningar av datamaterialet. Detta i samband med förtydligande moment i stil med 

följdfrågor, speglingar och sammanfattningar, samt observatörens kontrollerande ställning.  

Elliott et al. (1999) redogör för att de framlagda temana ska passa råmaterialet väl. 

Författarna redogör således utförligt för vad som inkluderas i de fem framtagna temana och 

vad de utgörs av och förtydligar dem med citat. Dessutom har författarna utformat resultatet 

med utgångspunkt i att alla fem respondenternas röster ska representeras i lika stor 
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utsträckning. Det har medfört att författarna medvetet försökt använda sig av lika många citat 

från alla deltagare.  

Etikdiskussion. Författarna utformade initialt ett informativt dokument (bilaga 1) 

vilket upplyste deltagarna om studiens syfte och procedur, i enlighet med 16 § Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Därutöver framställdes ett 

samtyckesformulär (bilaga 2) vilket skulle godkännas av respondenten i form av en 

underskrift och som även signerades av en av forskarna (§ 17 Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor, 2003:460).  

Intervjudeltagarna kunde avbryta intervjun när som helst. Författarna erbjöd därutöver 

respondenterna möjligheten att dra tillbaka sitt medverkande även efter att intervjun 

genomförts. Detta hade då inneburit att materialet inte fått användas. Emellertid valde ingen 

av de fem intervjuade personerna att återta sitt samtycke. 

Författarna åtog sig att informera om studiens publikation och erbjöd deltagarna 

möjligheten att granska sina egna citat innan studien publiceras.  

Intervjun bedöms behandla ett ämne som kan te sig känsligt då det berör 

psykologernas arbetsplats. För att bibehålla deltagarnas anonymitet kopplas citat inte till 

enskilda individer eller enheter, vilket medför att resultatet inte kan redogöra för om flera citat 

härstammar från samma person eller i vilken utsträckning en person kommit till tals. 

Anledningen till detta är att respondenternas integritet prioriteras i enlighet med Willigs 

(2013) riktlinjer. Det kan medföra en svårighet för läsaren att dra sina egna slusatser.  

Mot bakgrund av detta är författarna medvetna om att en tänkbar konsekvens kan vara 

snedvridna återspeglingar av materialet, då författarnas antaganden och önskade resultat har 

kunnat påverka hur citaten redovisats (Kvale & Brinkmann, 2014). Sålunda skänker 

tillvägagångssättet att delge respondenterna materialitet inför publikation även en 

kvalitetssäkrande aspekt. 

Ytterligare ett enligt Kvale och Brinkmann (2014) beskrivet förfarande att garantera 

en gedigen kvalitativ resultatåterspegling, är att återge resultaten i samband med en rik mängd 

citat. På så vis kan såväl positiva som negativa tendenser redogöras för, vilka i sin tur återger 

fenomenets olika strömningar och betydelse för de enskilda individerna.  

Konklusion 
Sammanfattningsvis framgår det i resultatdiskussionen att fenomenet korstryck 

påvisats. Intervjudeltagarna redogör för erfarenheter av att hantera flera aktörers olika och 

ibland även motstridiga krav samtidigt. Därutöver har det även kunnat urskiljas olika 

upplevelser av detta korstryck. Medan några psykologer skildrar höga arbetskrav, minskad 
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frihet och begränsad medbestämmanderätt, framställer resterande deltagare en arbetsvardag 

som utgörs av rimliga krav, hanterbara arbetsuppgifter och medbestämmande. Deltagarna 

beskriver upplevelser som sammanfattas i fem teman, vilka benämnts Kontroll, Roll, 

Samarbete, Värderingar samt Yttre krav och riktlinjer. Erfarenheterna av de fem temana 

skiljer sig åt. De deltagare som beskriver sig påverkas negativt av korstrycket, skildrar även 

svårigheter eller problem inom de olika temana. Samtidigt har de deltagare som inte upplever 

korstrycket negativt, mer positiva upplevelser av de olika temana. Sålunda kan såväl 

upplevelsen av korstryck som av de olika temana vara positiv respektive negativ.  

Framtida forskning 
Utifrån de framlagda resultaten vore det av intresse att jämföra upplevelsen av 

korstryck och andra typer av stressorer mellan olika typer av avdelningar inom barn- och 

undomspsykiatrin. Mot bakgrund av rapporter om att psykologer lämnar BUP och att 

vårdköerna är långa, är arbetsmiljön något som bör prioriteras inom dessa organisationer.  

New Public Managements påverkan på den yrkesutövande är ett område av intresse, 

då det idag genomsyrar Sveriges human serviceorganisationer. En studie inspirerad av Cortis 

och Eastman (2015) samt Gallie (2012) skulle vidga förståelsen för hur professionella 

upplever bland annat sin roll och kontroll i dagens human serviceorganisation. En 

longitudinell studie på upplevelsen av korstryck inom en organisation hade kunnat ge nyttiga 

resultat och ge ytterligare inblick i human servicearbetarens vardag. 

Korstryck är ett begrepp som med fördel kan användas i studier av samspel mellan 

organisation och individ, då det inkluderar många aspekter av det moderna yrkeslivet som kan 

vara svåra att sätta fingret på. Vi ser gärna att vidare forskning försöker utröna om 

upplevelsen av korstryck kan mätas på ett enklare sätt och använda det för att undvika att det 

blir alltför belastande för den enskilde individen.  

 

 

 

  



 49 

Referenser 

Adorian, D., Silverberg, D.S., Tomer, D., & Wamosher, Z. (1990). Group discussions with 

the health care team: A method of improving care of hypertension in general 

practice. Journal of Human Hypertension, 4(3), 265-268.  

Agevall, L. (2005). Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public 

Management. Växjö: Växjö University Press.  

Agevall, L., & Jonnergård, K. (2007). Management by documents - a risk of de-

professionalizing?. I C. Aili, L-E. Nilsson, & L. Nilsson (Red.), In Tension between 

Organization and Profession: Professionals in Nordic Public Service (33-56). 

Lund: Nordic Academy Press. 

Ahlbäck-Öberg, S., & Bringselius, L. (2015). Professionalism and organizational performance 

in the wake of new managerialism. European Political Science Review, 7(4), 499-

523. https://doi.org/10.1017/S1755773914000307 

Allen, J., & Mellor, D. (2002). Work Context, Personal Control, and Burnout amongst 

Nurses. Western Journal of Nursing Research, 24(8), 905-917. 

doi:10.1177/019394502237701 

Austin, C., Saylor, R., & Finley, P. (2017). Moral distress in physicians and nurses: Impact on 

professional quality of life and turnover. Psychological Trauma: Theory, Research, 

Practice, and Policy, 9(4), 399-406. http://dx.doi.org/10.1037/tra0000201.supp 

Bakker, A. (2011). An evidence-based model of work engagement. Current Directions in 

Psychological Science, 20(4), 265-269. doi:10.1177/0963721411414534 

Bengtsson, N. (2016, 5 november). Många säger upp sig från BUP i Stockholm. Svenska 

Dagbladet. Hämtad från https://www.svd.se/manga-psykologer-sager-upp-sig-fran-

bup 

Bennett, L., Ross, M., & Sunderland, R. (1996). The relationship between recognition, 

rewards and burnout in AIDS caring. AIDS Care, 8(2), 145-153. 

Bergman, A. (2009). Att leda inom äldreomsorgen: En litteraturgenomgång av enhetschefers 

organisatoriska sammanhang och arbetsvillkor. Karlstad: Karlstads universitet 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3(2), 77-101. http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 

BUP. (2014). Historia. Hämtad från http://www.bup.se/sv/Om-BUP/Historia/ 

Burke, W. (2002). Organization change: Theory and practice. Thousand Oaks, California: 

Sage Publications. 



 50 

Corin, L., & Björk, L. (2016). Job demands and job resources in human service managerial 

work: An external assessment through work content analysis. Nordic Journal Of 

Working Life Studies, 6(4), 3-28. doi:10.19154/njwls.v6i4.5610 

Cortis, N., & Eastman, C. (2015). Is job control under threat in the human services? Evidence 

from frontline practitioners in Australia, 2003–2012. Competition and Change, 

19(3), 210-227.  

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning 

Davis, R., Couper, M., Janz, N., Caldwell, C., & Resnicow, K. (2010). Interviewer effects in 

public health surveys. Health Education Research, 25(1), 14-26. 

doi:10.1093/her/cyp046 

DeLeon, P. H., Loftis, C. W., Ball, V., & Sullivan, M. J. (2006). Navigating politics, policy, 

and procedure: A firsthand perspective of advocacy on behalf of the profession. 

Professional Psychology: Research and Practice, 37(2), 146-153. 

http://dx.doi.org/10.1037/0735-7028.37.2.146 

Elliott, R., Fischer, C., & Rennie, D. (1999). Evolving guidelines for publication of 

qualitative research studies in psychology and related fields. British Journal of 

Clinical Psychology, 38, 215-229. http://dx.doi.org/10.1348/014466599162782 

Firth-Cozens, J. (2001). Cultures for improving patient safety through learning: The role of 

teamwork. Quality in Health Care, 10, 26-31.  

Fox, R. E. (2008). Advocacy: The key to the survival and growth of professional psychology. 

Professional Psychology: Research and Practice, 39(6), 633-637. 

http://dx.doi.org/10.1037/0735-7028.39.6.633 

Försäkringskassan. (2014). Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser: En studie av Sveriges 

befolkning 16–64 år. (Socialförsäkringsrapport 2014:4). Stockholm: 

Försäkringskassan Analys och prognos. 

Gallie, D. (2012). Skills, job control and the quality of work: The evidence from Britain. The 

Economic and Social Review, 43(3), 325-341. 

Greiff, M. (2006). Kall eller profession? Yrkeskulturer och skapandet av manligt och 

kvinnligt mellan klient och arbetsköpare. I V. Leppänen, S. Jönsson, H. Petersson 

& J. Tranquist (Red.), Villkor i arbete med människor - en antologi om human 

servicearbete (113-138). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Hagström, B. (2006). Förord. I V. Leppänen, S. Jönsson, H. Petersson & J. Tranquist (Red.), 

Villkor i arbete med människor - en antologi om human servicearbete (III-IV). 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 



 51 

Hasenfeld, Y. (1983). Human Service Organizations. Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall. 

Henwood, K., & Pidgeon, N. (1992). Qualitative research and psychological theorizing. 

British Journal of Psychology, 83(1), 97-111. https://doi.org/10.1111/j.2044-

8295.1992.tb02426.x 

Hill, J. (2013). Partnering with a purpose: Psychologists as advocates in organizations. 

Professional Psychology: Research And Practice, 44(4), 187-192. 

doi:10.1037/a0033120 

Hood, C. (1995). The “New Public Management” in the 1980s: Variations on a theme. 

Accounting, Organizations and Society 20(2-3), 93-109. 

https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0001-W 

Hultberg, A., Skagert, K., Ekbom Johansson, P., Ahlborg, G. (2010). Kunskap och metoder 

för hälsofrämjande arbetsplatser. Göteborg: Institutet för stressmedicin. 

Ignatenko, V. (2015). Psychologists working in state psychiatric hospitals: An exploration of 

factors related to work engagement (Avhandling). College of Education and 

Human Services: West Virginia University.  

Johansson, R. (1992). Vid byråkratins gränser: om handlingsfrihetens organisatoriska 

begränsningar i klientrelaterat arbete (Avhandling). Lund: Arkiv Förlag. 

Johnson, J., & Hall, E. (1988). Job Strain, Work Place Social Support, and Cardiovascular 

Disease: A Cross-Sectional Study of a Random Sample of the Swedish Working 

Population. American Journal of Public Health, 78(10), 1336-1342.  

Jönsson, S. (2004). Framgång och misslyckande i human serviceverksamheter. Hur 

konstrueras upplevelsen av framgång och misslyckande i klient- och chefsarbete? 

Arbetslivsinstitutet. (2004:4). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Hämtad från 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4338/1/ah2004_04.pdf 

Jönsson, S. (2006). Klientarbetets betydelse för upplevelsen av arbetsmiljön – en studie av 

socialsekreterare. I V. Leppänen, S. Jönsson, H. Petersson & J. Tranquist (Red.), 

Villkor i arbete med människor - en antologi om human servicearbete (59-77). 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Jönsson, S. (2007). Role conflicts among treatment assistants. I C. Aili, L-E. Nilsson, & L. 

Nilsson (Red.), In Tension between Organization and Profession: Professionals in 

Nordic Public Service (99-114). Lund: Nordic Academy Press. 

Karasek, R. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job 

redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), 285-308. doi:10.2307/2392498 



 52 

Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy Work: Stress, Productivity, and the 

Reconstruction of Working Life. New York: Basic Books. 

Kjellin, L., Thorsén, H., Bäckström, J., Wadefjord, A., & Engström, I. (2013, 22 januari). 

Etisk och moralisk stress diskuteras sällan inom psykiatrin. Läkartidningen. 

Hämtad från 

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=19145 

Krey, J. (2017, 24 oktober). ST-läkare slår larm om Bup i Skåne. Dagens Medicin. Hämtad 

från https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/10/24/st-lakare-slar-larm-om-bup-

i-skane/ 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (Tredje uppl.). Lund: 

Studentlitteratur.  

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003: 460). Hämtad från 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.htm 

Lennéer-Axelsson, B., & Thylefors, I. (2018). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur & 

Kultur.  

Leonard, M., Graham, S., & Bonacum, D. (2004). The human factor: The critical importance 

of effective teamwork and communication in providing safe care. BMJ Quality & 

Safety, 13, 85-90. 

Leppänen, V., Jönsson, S., Petersson, H., & Tranquist, J. (2006). Villkor i arbete med 

människor – en inledning. I V. Leppänen, S. Jönsson, H. Petersson & J. Tranquist 

(Red.), Villkor i arbete med människor - en antologi om human servicearbete (1-

18). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. 

New York: Russell Sage Foundation. 

Lumholdt, H. (2011, 14 november). Med tai chi mot trauma. Psykologtidningen, 11. Hämtad 

från http://psykologtidningen.se/pdf/2011/PT2011_09_ubilder.pdf 

Lundberg Rodin, M. (2007). Chefer i korstryck: Att hantera krav i politiskt styrda 

organisationer (Avhandling). Göteborg: Förvaltningshögskolans 

rapporter/Göteborgs universitet 

Lundin, D. (2004). Vad styr arbetsförmedlarna? Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering. (Rapport 2004:16) Hämtad från 

https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2004/r04-16.pdf 



 53 

Lundqvist, R., & Nystad, A. (2014). Hur mår våra lärare?: Tio gymnasielärares röster om 

deras upplevda arbetssituation (Kandidatuppsats). Södertörns högskola: 

Institutionen för samhällsvetenskaper. 

Mintzberg, H. (1979). The Structuring of organizations: A synthesis of the research. 

Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

Månsson, E., & Persson, A. (2004). Meningsfullt arbete i krävande arbetsmiljö - lärare i 

skolan. I R. Gustafsson & I. Lundberg (Red.), Arbetsliv och hälsa (301-319). Lund: 

Liber. 

Månsson, E. (2006). Att vara nöjd med sitt arbete - vad betyder det? I V. Leppänen, S. 

Jönsson, H. Petersson & J. Tranquist (Red.), Villkor i arbete med människor - en 

antologi om human servicearbete (37-58). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Olofsson, B., Bengtsson, C., & Brink, E. (2003). Absence of response: a study of nurses' 

experience of stress in the workplace. Journal of Nursing Management, 11(5), 351-

358. doi:10.1046/j.1365-2834.2003.00384.x 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Piko, B. (2006). Burnout, role conflict, job satisfaction and psychosocial health among 

Hungarian health care staff: A questionnaire survey. International Journal of 

Nursing Studies, 43(3), 311-318. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.05.003 

Polkinghorne, D. E. (2005). Language and meaning: Data collection in qualitative research. 

Journal of Counseling Psychology, 52(2), 137-145. http://dx.doi.org/10.1037/0022-

0167.52.2.137 

Pousette, A. (2001). Feedback and Stress in Human Service Organizations (Avhandling). 

Göteborg: Arbetslivsinstitutet.  

Pousette, A., Jacobsson, C., Thylefors, I., & Hwang, P. (2003). The role of feedback in 

Swedish human service organizations. Community, Work & Family, 6(3), 245-268. 

doi:1080/1366880032000143447 

Psykologiguiden. (u.å.). Moralisk stress. Hämtad från 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=moralisk+stress%2C+

etisk+stress 

Raning, E., & Wramsby, A. (2016). The well-being of Swedish psychologists in their early 

worklife: The relationship between emotional demands, role stressors, social 

support, appraised well-being and job satisfaction (Masteruppsats). Umeå: Umeå 



 54 

universitet. Hämtad från http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1068722/FULLTEXT01.pdf 

Reith, M. (1998). Risk assessment and management: Lessons from mental health inquiry 

reports. Medicine, Science and the Law, 38(3), 221-226. 

Rydelius, P-A. (2004). Stockholms Barn- och Ungdomspsykiatri. Några reflektioner över 

ämnets historik, som kanske kan betyda något för framtiden? Mellanrummet, 11, 

36-44. Hämtad från http://www.mellanrummet.net/nr11-2004/11-04-36.htm 

Sarti, D. (2014). Leadership styles to engage employees: Evidence from human service 

organizations in Italy. Journal Of Workplace Learning, 26(3/4), 202-216. 

doi:10.1108/JWL-09-2013-0066 

Schaufeli, W., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. (2002). Measurement of 

engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. 

Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.  

Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of 

Occupational Health Psychology, 1(1), 27-41. doi:10.1037/1076-8998.1.1.27 

Sprengel, V. (2017, 11 oktober). Landstingen klarar inte köerna till Bup. Dagens Medicin. 

Hämtad från https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/10/11/landstingen-klarar-

inte-koerna-till-bup/ 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2014). Arbetsmiljöns betydelse för symtom på 

depression och utmattningssyndrom: En systematisk litteraturöversikt. (SBU-

rapport 223). Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

Statistiska Centralbyrån. (2001). Negativ stress och ohälsa: inverkan av höga krav, låg 

egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet. (2001:2). Stockholm: 

Arbetsmiljöverket. 

Svensson, F. (2017, 1 januari). Rekordmånga klagomål på BUP – oro för barns liv. Svenska 

Dagbladet. Hämtad från https://www.svd.se/bup-krisen-foraldrar-oroliga-for-barns-

liv 

Tubre, T.C. and Collins, J.M. (2000). Jackson and Schuler (1985) revisited: A meta-analysis 

of the relationships between role ambiguity, role conflict, and job performance. 

Journal of Management, 26(1), 155-169. 

http://dx.doi.org/10.1177/014920630002600104 

Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy implementation, street-level bureaucracy and the 

importance of discretion. Public Management Review, 16(4), 527-547. 

doi:10.1080/14719037.2013.841978 



 55 

Thunman, E. (2016). Coping with moral stress in the Swedish public services. Nordic Journal 

Of Working Life Studies, 6(3), 59-77. doi:10.19154/njwls.v6i3.5528 

Thylefors, I. (1991). Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Stockholm: Natur & Kultur. 

Wharton, A. (1993). The affective consequences of service work: Managing emotions on the 

job. Work and Occupations, 20(2), 205–232. 

Wiedersheim-Paul, F., & Eriksson, L. (1991). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: 

Liber ekonomi/Almqvist & Wiksell. 

Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology. Maidenhead: McGraw Hill 

Education. 

 

  



 56 

Bilaga 1 

	

	  

Till enhetschef: 
 
Hej Namn! 
 
Vi heter Franziska Lagervret och Oskar Sterner och går termin 10 på Psykologprogrammet i 
Lund och skriver vår examensuppsats.  
 
Vi ämnar undersöka psykologers upplevelser av olika aktörers önskemål i arbetslivet. 
Eftersom BUP i Region Skåne är en populär arbetsplats för många nyexaminerade 
psykologer, har vi bestämt oss för att intervjua psykologer som arbetar på BUP och skickar 
därför ut detta mail till alla BUP-verksamheter inom Region Skåne.  
 
Vi önskar komma i kontakt med psykologerna på din enhet och skulle därför vilja få deras 
kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dem i syfte att  intervjua dem.  
Intervjuerna uppskattas hållas veckorna 6 till 8 och ta ca en timme. 
 
Vid intresse eller frågor kring projektet kontakta gärna:  
Franziska psy13fla@student.lu.se tel: 0704176955  
Oskar psy13ost@student.lu.se tel: 0761996930 
 
Med vänliga hälsningar, 
Franziska och Oskar 
 
	



 57 

Bilaga 2 

	

	
	 	

Lunds	universitet	 	 Våren	2018	

Examensarbete	vid	Institutionen	för	psykologi	
Information	

	
 
Vi är två blivande psykologer vid namn Franziska Lagervret och Oskar Sterner som går 
termin 10 på Psykologprogrammet vid Lunds universitet. Våren 2018 skriver vi vår 
examensuppsats där vi är intresserade av psykologers upplevelser av olika aktörers önskemål 
som figurerar i den yrkesverksamme psykologens arbete på BUP. 
 
Du har blivit tillfrågad att delta i denna studie mot bakgrund av att Du i dagsläget arbetar som 
legitimerad psykolog på en BUP-verksamhet i Skåne. Dina kontaktuppgifter har vi erhållit av 
din enhetschef. 
 
Intervjun beräknas ta ca en timme och spelas in samt röstförvrängs i syfte att bibehålla din 
anonymitet. Därefter kommer analyser göras på gruppnivå. De enskilda citat vi använder oss 
av anonymiseras, samt godkänns av Dig innan publicering.  
 
Din medverkan är frivillig och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan att 
behöva förklara varför. Du har även rätt att återkalla materialet när som helst och utan 
anledning. Vi har tystnadsplikt och allt material kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Studien genomförs vid Institutionen för psykologi på Lunds universitet av Franziska 
Lagervret och Oskar Sterner under handledning av Marie Bergström och Birgitta Wanek. 
 
Examensuppsatsen publiceras på Lunds universitet eller skickas till Dig vid önskemål. 
 
	
	
Franziska	Lagervret	 	 	 Oskar	Sterner	
Psykologstudent	 	 	 Psykologstudent	
0704-17	69	55	 	 	 0761-99	69	30	
psy13fla@student.lu.se	 	 	 psy13ost@student.lu.se	
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 58 

Bilaga 3 

	

	
	  

Lunds	universitet	 	 Våren	2018	
	

Examensarbete	vid	Institutionen	för	psykologi	
Samtyckesformulär	

 
 

• Jag har tagit del av muntlig samt skriftlig information kring studien.  
• Jag har fått möjlighet att ställa frågor kring medverkan i studien samt fått dessa 

besvarade.  
• Jag samtycker till att medverka i denna studie som handlar om psykologers upplevelser 

av olika aktörers inverkan på yrkeslivet.  
• Jag är medveten om att medverkan är frivillig och att jag när som helst kan avbryta 

medverkan.  
	
	
Härmed	samtycker	jag	till	att	bli	intervjuad:	
	
Datum	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
Underskrift	 	 	 	 	 Namnförtydligande	
	
	
Information	given	av:	
	
	
Datum	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
Underskrift	 	 	 	 	 Namnförtydligande	
	
	

Ansvariga	för	studien	
Franziska	Lagervret	 	 	 Oskar	Sterner	
Psykologstudent	 	 	 Psykologstudent	
0704-17	69	55	 	 	 	 0761-99	69	30	
psy13fla@student.lu.se		 	 psy13ost@student.lu.se	
	
Handledare	
Marie	Bergström	 	 	 Birgitta	Wanek	
Universitetslektor	 	 	 Bitr.	universitetslektor	
046-222	04	37	 	 	 	 046-222	87	63	
marie.bergstrom@psy.lu.se	 	 birgitta.wanek@psy.lu.se	



 59 

Bilaga 4 

	

	

 
 
 

Aspekter att ta hänsyn till 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lagar och etiska riktlinjer   Att vara del av en organisation   Klientarbetet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dina värderingar 
	


