
  

 
 

 

S:t Lukas utbildningsinstitut  

Psykoterapeutprogram, 90 hp 

Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp 

Vårterminen 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykoterapeuters upplevelse av ansvar 

 

Psychotherapists’ experience of responsibility  

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  

Nina Wohlfahrt Sundvall 

 

  

  

 



 
 

 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning........................................................................................... 1 

2 Teoretisk bakgrund .......................................................................... 1 

2.1 Ansvarsbegreppet och dess olika aspekter .................................................... 1 

2.2 Systemteori och cybernetik .............................................................................. 2 

3 Tidigare forskning ............................................................................ 3 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier ...................................................................... 4 

4 Frågeställningar ................................................................................ 6 

5 Metod ................................................................................................ 6 

5.1 Undersökningsdeltagare ................................................................................... 6 

5.2 Datainsamlingsmetoder .................................................................................... 6 

5.3 Bearbetningsmetoder ........................................................................................ 7 

5.4 Genomförande .................................................................................................. 8 

6 Forskningsetiska frågeställningar .................................................... 8 

7 Resultat ............................................................................................. 8 

7.1 Hur beskriver psykoterapeuter upplevelsen av existentiellt ansvar 

gentemot sina patienter? ................................................................................................... 8 

7.2 Hur beskriver psykoterapeuter olika faktorer som påverkar 

ansvarsupplevelsen? ........................................................................................................ 10 

7.3 Hur beskriver psykoterapeuter ansvarsupplevelsens påverkan på ett 

existentiellt plan? ............................................................................................................. 13 

7.4 Vad beskriver psykoterapeuter som hjälpsamt för att hantera 

ansvarsupplevelsen? ........................................................................................................ 15 

8 Diskussion ...................................................................................... 18 

8.1 Metoddiskussion.............................................................................................. 18 

8.2 Resultatdiskussion ........................................................................................... 20 

8.3 Förslag till fortsatt forskning ......................................................................... 24 

Referensförteckning ........................................................................................................ 25 

Bilaga 1 .............................................................................................................................. 28 

Bilaga 2 .............................................................................................................................. 30 

Bilaga 3 .............................................................................................................................. 31 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning/abstract 

Syftet med denna studie är att belysa psykoterapeutens upplevelse av ansvar 
gentemot sina patienter samt hur detta påverkar henne i sitt professionella arbete 
respektive sitt privata liv. Studien söker att besvara följande frågeställningar:  
1.) Hur beskriver psykoterapeuter upplevelsen av existentiellt ansvar gentemot 
sina patienter? 2.) Hur beskriver psykoterapeuter olika faktorer som påverkar 
ansvarsupplevelsen? 3.) Hur beskriver psykoterapeuter ansvarsupplevelsens 
påverkan på ett existentiellt plan? 4.) Vad beskriver psykoterapeuter som 
hjälpsamt för att hantera ansvarsupplevelsen? Författaren har valt en kvalitativ 
metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex legitimerade 
psykoterapeuter. Dessa transkriberades till skrift och analyserades med hjälp av 
tematisk analys. Resultatet visar att det existentiella ansvaret gentemot patienten 
upplevs som stort och genomgripande samt att ansvarskänslans styrka påverkas av 
både strukturella, patientavhängiga och personliga faktorer. Ansvarskänslan tycks 
vara kopplad till den mänskliga existensen snarare än till formella regler och 
riktlinjer. Psykoterapeuten påverkas av sitt arbete både i det privata och 
professionella livet. Detta upplevs som relativt oproblematiskt av psykoterapeuten 
om/när hon har hittat ett sätt att förhålla sig till det. Flera faktorer som är 
hjälpsamma för att hantera ansvarskänslan har framkommit, varav flera handlar 
om egenvård. 

Nyckelord: psykoterapeut, ansvar, ansvarskänsla, hanterbarhet 

 

The purpose of this study is to examine the psychotherapist's experience of 

responsibility towards their patients and how this affects her in her professional 

work and private life. The study seeks to answer the following questions:  

1.) How do psychotherapists describe the experience of existential responsibility? 

2.) How do psychotherapists describe different factors that affect the 

responsibility experience? 3.) How do psychotherapists describe the impact of 

responsibility experience on an existential level? 4.) What do psychotherapists 

describe as helpful in managing the responsibility experience?  

The author has chosen a qualitative method where semi-structured interviews 

were conducted with six licensed psychotherapists. These were transcribed and 

analyzed using thematic analysis. The result shows that the existential 

responsibility towards the patient is perceived as profound, and that the power of 

responsibility is influenced by both structural, patient-dependent and personal 

factors. Responsibility seems to be linked to human existence rather than to 

formal rules and guidelines. The psychotherapist is influenced by her work both in 

the private and professional life. This is perceived as relatively unproblematic of 

psychotherapist if/when she has found a way to relate to it. Several factors are 

helpful to manage the experience of responsibility has emerged, several of which 

is about self-care. 

Keywords: psychotherapist, responsibility, experience of responsibility, 

manageability
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1 Inledning 

Psykoterapeuten är i ordets bemärkelse en ”själens läkare”. Människorna som 

psykoterapeuten möter befinner sig ofta i svåra och sårbara livssituationer och 

hyser hopp om minskat lidande och större känslomässig frihet. Ofta har det 

psykoterapeutiska mötet stor påverkan i människors liv (Akademikerförbundet 

SSR [SSR], 2014, Tudor-Sandahl, 1990). Målet med psykoterapi, att hjälpa 

människor till utveckling och förändring, kräver stort ansvarstagande och etiskt 

ansvarsfullt handlande av psykoterapeuten, något som vare sig lagar eller etiska 

riktlinjer förmår att tvinga fram. Psykoterapeuten behöver kontinuerligt reflektera 

över sitt terapeutiska förhållningssätt och sitt handlande för att kunna ta ansvar 

för hur hon bör agera i olika situationer (Hutterer-Krisch, 2001). I det 

psykoterapeutiska mötet berörs både patienten och psykoterapeuten djupt. I de 

dagliga möten med människor i stark förtvivlan och/eller med svåra upplevelser 

bakom sig utsätt psykoterapeuten i hög grad för de känslomässiga krafter som 

aktualiseras inom patienterna (Gerge, 2011). Blivandet till psykoterapeut har väckt 

en nyfikenhet på psykoterapeuters upplevelse av ansvar gentemot sina patienter 

inom författaren och ett intresse att undersöka ämnet. 

Syftet med denna studie är att belysa psykoterapeutens upplevelse av existentiellt 

ansvar gentemot sina patienter samt hur det påverkar henne i sitt professionella 

arbete respektive sitt privata liv. 

2 Teoretisk bakgrund 

Studien vilar på två teoretiska perspektiv och en syn på människan som en 

medveten och handlande individ som orienterar sina handlingar vid normer och 

värderingar. Alla handlingar, även underlåtna sådana, har konsekvenser vilket 

medför att människan är dömd till att vara handlande. Människans överväganden 

och beslut inför en handling bygger på hennes upplevelse av världen. Aristoteles 

uttryckte att människan skiljer sig från andra varelser genom sitt medvetande och 

förmåga att tänka och reflektera. Medvetandet ger människan möjlighet att ge sina 

handlingar mening och riktning, vilket medför att hon har ett ansvar för sina 

handlingar (Hauge & Haga, 2014). Den som utövar ett människovårdande yrke 

möter människor som hon förväntas hjälpa och som i någon form är beroende av 

henne. Detta ökar hennes ansvar och känslomässiga belastning (Gerge, 2011). 

2.1 Ansvarsbegreppet och dess olika aspekter 

Olika former av ansvar kan urskiljas såsom juridiskt, moraliskt och existentiellt 

ansvar. Det juridiska ansvaret bygger på lagar och regler kring psykoterapeutens 

yrkesutövning. Det moraliska ansvaret orienterar sig vid samhällets moral. Etiska 

och moraliska aspekter är tätt förknippade med varandra. Etiken börjar där 

individen reflekterar kring moraliska normer för att kunna fatta medvetna beslut. 

Ur den enskildes etiska värderingar om hur hon bör och vill vara som människa 

utformas upplevelsen av hennes existentiella ansvar (Hutterer-Krisch, 2001). 
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Inom ramen för denna studie avses med ansvar psykoterapeutens upplevda 

existentiella ansvar utifrån känslan av att vara av betydelse för en annan människa. 

Synen på människan som handlande varelse knyter an till existentialismen och 

dess grundantagande att människan är en aktiv skapare i sitt liv, sina värderingar 

och sin mening med livet. Det är bl.a. Jean-Paul Sartre som förknippas med den 

moderna existentialismen. Sartre betonar att det inte finns någon mall människan 

bör leva efter utan att hon själv behöver välja vilket liv hon vill leva och vilken 

sorts människa hon vill vara. I ansvaret för den egna existensen ligger även ett 

ansvar för andra individer (Hauge & Haga, 2014; van Deurzen, 1997/2003). 

Den psykoterapeutiska situationen väcker existentiella frågor som 

psykoterapeuten behöver ta ställning till. Psykoterapeuten har tagit på ett 

samhällsuppdrag. Detta medför en betydande makt och ett motsvarande ansvar 

som ställer höga krav på psykoterapeuters yrkesetiska medvetenhet. Hon har ett 

särskilt ansvar gentemot personer och grupper i utsatta situationer. Känslighet och 

förmåga till djup empati är grunden i och förutsättningen för psykoterapi (SSR, 

2014; Sverne Arvill, Hjelm, Johnsson & Sääf, 1998; Tudor-Sandahl, 1990). 

Psykoterapeuten påverkas som människa även helt oberoende sin profession. 

Medvetenheten om att vara av stor betydelse för en annan människa berör på ett 

mänskligt plan. Genom intersubjektiviteten blir människan ohjälpligt delaktig i 

andra människors erfarenhet och liv, något hon vare sig kan avstå ifrån eller vara 

fullt medveten om (Egidius, 2008; Gerge, 2011; Mårtenson Blom & Wrangsjö, 

2013). Psykoterapeuten behöver bortom regler och riktlinjer även förhålla sig till 

sina personliga etiska värderingar och ta ansvar för sina handlingar både på ett 

professionellt och mänskligt plan. Teorin om intersubjektiviteten knyter an till 

Knud Ejler Løgstrup som menar att människors liv är existentiellt sammanflätade 

(Gerge, 2011). Till det mänskliga livet hör att vi möter varandra med en naturlig 

tillit och utlämnar oss till den andre. Varje möte innebär ett outtalat etiskt krav att 

ta tillvara på det liv som tilliten lägger i vår hand (Løgstrup, 1956/1992). Løgstrup 

skriver: ”Den enskilde har aldrig med en annan människa att göra utan att hon 

håller något av dennes liv i sin hand.” (1956/1992, s. 48). 

Uppmärksamhet på de egna behoven är av stor vikt för den psykoterapeutiska 

yrkesutövningen. Öppenhet inför sig själv och för att ansvarsfullt ta hand om den 

egna personen är en yrkesetisk aspekt och en förutsättning för att på ett 

ansvarsfullt sätt kunna möta sina patienter (Hutterer-Krisch, 2001). American 

Psychological Association (APA) uppmanar i sina etiska riktlinjer till medvetenhet 

om hur psykiskt och fysiskt mående påverkar förmågan att hjälpa andra samt till 

att vidta åtgärder om personliga problem blir påtagliga (Norcross & Guy, 2010). 

2.2 Systemteori och cybernetik 

Inom ramen för denna uppsats begränsas det systemteoretiska området till 

generell systemteori (GST) och cybernetik av andra ordningen som delvis 

överlappar varandra. Systemteoretiska tankar och cybernetik öppnade för nya sätt 

att förstå problem, från en intrapsykisk förståelse till en interaktionell och 

interpersonell. Med system menas varje helhet som kan upprätthålla sig själv 
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genom samspel mellan systemets delar, t.ex. en familj. Varje system är mer än 

summan av sina delar, d.v.s. när ting är organiserade i ett system uppstår något 

nytt. Fokus ligger på relationer, samspel och kommunikation mellan systemets 

olika delar, men förnekar inte existensen av en inre värld (Hårtveit & Jensen, 

2004/2005; Johnsen & Torsteinsson, 2012/2015; Schødt & Egeland, 1989/1994). 

Cybernetiken kan definieras som studien av självreglerande system och ser både 

på processer som vidmakthåller systemets organisation men också hur 

organisationen förändras. Andra ordningens cybernetik innebär att observatörer 

aldrig kan observera system utan att själv bli del i det, s.k. observerande system. Andra 

ordningens cybernetik är tätt förknippat med ontologiska frågeställningar och 

fokuserar den enskilda människans upplevelser och hur hon konstruerar sin 

verklighet i mötet med sina erfarenheter (Schødt & Egeland, 1989/1994). 

Interaktionen inom och mellan system är ömsesidig, oändligt komplex och 

försiggår cirkulärt, vilket innebär att en händelse alltid bör ses i sammanhang med 

andra händelser som inträffar samtidigt. Enligt Gregory Batesons ekologiska 

perspektiv hänger allt samman i denna komplexitet. Ansvar blir en viktig men även 

problematisk angelägenhet. Psykoterapeuten behöver ta hänsyn till konsekvenser 

på många nivåer och ta etik och ansvar i betraktande (Johnsen & Torsteinsson, 

2012/2015). Hårtveit och Jensen (2004/2005) kallar detta för ett ekologiskt ansvar. 

2.2.1 Teoriernas relevans för studien syfte 

Synen på människan som ansvarig för sina handlingar och psykoterapeutens 

uppdrag att hjälpa människor i utsatta situationer aktualiserar frågan om 

psykoterapeutens upplevda existentiella ansvar gentemot sina patienter, både 

utifrån professionen och som medmänniska. Existentialismen befattar sig med 

frågor som rör den mänskliga existensen och ser människan som aktiv skapare av 

sitt liv. Den kan därmed ge en förståelseram för ansvarsupplevelsen hos 

psykoterapeuten utifrån ett existentiellt perspektiv, där vetskap om gällande lagar 

och det formella ansvaret inte leder till fördjupad förståelse. Systemteorin utgår 

från en interpersonell förståelse av människor och deras interaktion och fokuserar 

på det som händer människor emellan. Detta knyter an till intersubjektiviteten. 

Psykoterapeutens ansvarsupplevelse, som ämnas fångas och belysas med studien, 

förstås i detta sammanhang som relationsterm, något som uppstår mellan en 

specifik psykoterapeut och en specifik patient, varför just systemteorin bedöms 

vara lämplig för att nå en fördjupad förståelse av ämnet. 

3 Tidigare forskning 

Vetenskaplig forskning om psykoterapi har bedrivits i över 50 år och fokuserar 

huvudsakligen på psykoterapins effekt, den psykoterapeutiska processen och 

patienternas utveckling. Psykoterapeuterna själva och deras tankar och upplevelser 

har sällan varit föremål för forskarnas intresse (Garfield, 1997; Lindgren, 2005; 

Orlinsky & Rønnestad, 2005; Rønnestad, 2006). Forskning med psykoterapeuten i 

fokus har lagt tonvikt på psykoterapeutfaktorer och deras gynnsamhet för 

terapiprocessen (Philips & Holmqvist, 2008). Huvudparten av forskningen där 
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psykoterapeuter själva kommer till tals fokuserar på hur de hanterar specifika 

praktiska svårigheter. Mycket av denna forskning begränsas av att den enbart 

genomförts i USA och/eller huvudsakligen fokusera på psykoterapistudenter istället 

för verksamma och erfarna yrkesutövare. Psykoterapeutens mående har i regel 

undersökts utifrån aspekten att hon ständigt konfronteras med svårt 

känslomaterial som hon behöver härbärgera, vilket har lett till en diskurs om 

sekundär traumatisering, empatitrötthet och psykoterapeuters psykiska hälsa 

(Orlinsky & Rønnestad, 2005; Rønnestad & Skovholt, 2013). 

Inga empiriska eller erfarenhetsbaserade fenomenologiska studier kopplade till 

just psykoterapeutens upplevelse av ansvar har kunnat hittas. I brist på existerande 

forskning fokuserar detta avsnitt på forskning om psykoterapeuters utveckling 

under tiden i yrket som bygger på psykoterapeuters egna upplevelser och 

beskrivningar och bedöms ligga närmast studiens forskningsämne. 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

En omfattande internationell studie om psykoterapeuters upplevelser av sin 

professionella utveckling och kliniska arbete initierades 1989 av en grupp kollegor 

i Society for Psychotherapy Research (SPR). Gruppen SPR Collaborative 

Research Network (nedan SPR/CRN) bestod av kliniska forskare som även var 

erfarna terapeutiska praktiker. Projektets syfte var att undersöka processerna av 

det terapeutiska arbetet och den professionella utvecklingen utifrån 

psykoterapeuternas eget perspektiv. Studien omfattar svar av nästan 5000 

psykoterapeuter från över tolv länder, med olika utbildningsbakgrund och 

varierande yrkeslivserfarenhet (Orlinsky & Rønnestad, 2005). 

Orlinsky och Rønnestad har identifierat två övergripande dimensioner i det 

kliniska arbetet: helande engagemang (healing involvement) och stressande engagemang 

(stressful involvement). Helande engagemang innebär upplevelsen av kompetens, 

minimala svårigheter, konstruktiva coping-strategier, genuint personligt 

engagemang i receptiva relationer till patienterna, flow-upplevelser i 

terapisessioner och en allmän känsla av terapeutisk effektivitet. Stressande 

engagemang däremot innebär en upplevelse av stora svårigheter i det kliniska 

arbetet, som ömsesidigt samverkar med defensiva och destruktiva coping-

strategier, samt känslor av ångest och tristess i terapisessioner. Starkast påverkan 

på utvecklingen av helande engagemang har variablerna terapeutiskt bredd, 

support och trivsel på arbetsplatsen, djup och bredd i klinisk erfarenhet samt 

positiv arbetsmoral. Stressande engagemang upplevs i högre grad av 

psykoterapeuter med lägre grad av support och ogynnsamma ramar på 

arbetsplatsen. Resultaten visar att upplevelsen av stressande engagemang avtar 

under tiden i yrket medan upplevelsen av helande engagemang ökar. Detta 

indicerar nyutexaminerade psykoterapeuters vulnerabilitet och behov av 

handledning och stöd (Orlinsky & Rønnestad, 2005). 

För att beskriva den professionella utvecklingen delades terapeuterna upp i sex 

kohorter utifrån tiden de varit yrkesverksamma. Av analysen framgår två 

oberoende dimensioner: för närvarande erfaren utveckling (currently experienced 
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growth) och för närvarande erfaren reducering (currently experienced depletion) 

(Orlinsky & Rønnestad, 2005). För närvarande erfaren utveckling omfattar 

känslor av aktiv förändring och förbättring, en fördjupad förståelse för den 

terapeutiska processen, förbättrade färdigheter, entusiasm samt känslan att 

övervinna tidigare egna begränsningar i terapeutrollen. Detta medför kontinuerligt 

förnyad arbetsmoral och ger psykoterapeuten förmågan att trots yrkets 

påfrestningar fortsätta att produktivt arbeta med patienter. I motsats till detta 

omfattar upplevelsen av för närvarande erfaren reducering känslor av avtagande 

kompetens, minskad empatisk förmåga, ett alltmer formellt utövande av arbetet 

och tilltagande tvivel vad gäller terapins effektivitet och mening. En negativ 

utvecklingsspiral som kan leda till utbrändhet och potentiell skada för patienterna 

kan vara följden (Orlinsky & Rønnestad, 2005). Författarna fann att 

psykoterapeuters upplevelse av kumulativ karriärutveckling (cumulative career 

development) starkt korrelerar med bredden och djupet av den kliniska 

erfarenheten. Tiden i yrket spelar däremot mindre roll. Högre nivåer av kumulativ 

karriärutveckling korrelerar positivt med psykoterapeutens förnärvarande erfaren 

utveckling och negativt med för närvarande erfaren reducering. Detta ligger i linje 

med att upplevelsen av stressande engagemang ofta avtar med ökad erfarenhet 

samt att oerfarna psykoterapeuter är mest sårbara (Orlinsky & Rønnestad, 2005). 

Skovholt och Rønnestad (2013) har sammanställt en översikt över 

psykoterapeuters utveckling under hela yrkeslivet. Sammanställningen bygger 

huvudsakligen på intervjuer där även fynden från SPR/CRN vägs in, samt studier 

som Skovholt och Jennings (2004, refererad i Skovholt & Rønnestad, 2013) utfört 

med seniora psykoterapeuter. SPR/CRN:s forskning omfattar vid tidpunkten data 

från nästan 11.000 psykoterapeuter i över 30 länder. Skovholt och Rønnestad 

(2013) fann bl.a. att integrationen av personligt och professionellt själv resulterar i 

tillit till integrerad kunskap, att meningsfulla mänskliga möten påverkar 

utvecklingen mest positivt samt att förståelsen av förändringprocessen utvecklas 

från ”Self as Powerful to Client as Powerful” (Skovholt & Rønnestad, 2013, s. 

159). De fann även att psykoterapeuten tydligare ser begränsningarna i vad hon 

kan åstadkomma ju tryggare hon blir (Skovholt & Rønnestad, 2013). 

Skovholt och Rønnestad (2013) har även undersökt psykoterapeuters 

motståndskraft och funnit faktorer som skyddar från yrkets påfrestningar. 

Psykoterapeuter verkar i s.k. high-touch fält. Deras möjlighet att interagera med sina 

patienter påverkas i hög grad av att de kan använda sig själva som instrument för 

sin yrkesutövning. Påfrestningarna gör det särskilt viktigt att psykoterapeuten 

regelbundet ägnar sig åt egenvård för att bibehålla sin psykiska hälsa. Författarna 

beskriver två typer av utbrändhet som kan drabba personer i människovårdande 

yrken, meaning burnout och caring burnout. Den första syftar på en förlorad känsla av 

att hjälpandet är meningsfullt medan den sistnämnda innebär en förlorad förmåga 

att engagera sig i cykeln av omsorg (Cycle of Caring), d.v.s. knyta an till, involveras i 

och ta avsked från patienten samt skapa utrymme för rekreation. Personer i 

människovårdande yrken kan även drabbas av empatitrötthet och sekundär 
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traumatisering genom konstant närkontakt med andra människors lidande 

(Skovholt & Rønnestad, 2013). 

4 Frågeställningar 

1.) Hur beskriver psykoterapeuter upplevelsen av existentiellt ansvar 
gentemot sina patienter? 

2.) Hur beskriver psykoterapeuter olika faktorer som påverkar 
ansvarsupplevelsen? 

3.) Hur beskriver psykoterapeuter ansvarsupplevelsens påverkan på ett 
existentiellt plan? 

4.) Vad beskriver psykoterapeuter som hjälpsamt för att hantera 
ansvarsupplevelsen? 

5 Metod 

Kvalitativ metod lämpar sig för att undersöka, förstå och beskriva ett fenomens 

innebörd och mening och är oftast inriktat på att studera upplevelser (Langemar, 

2008; Wedin & Sandell, 1995). Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå 

världen från respondentens perspektiv och skapa mening ur hennes erfarenheter 

(Kvale & Brinkmann, 2009/2014). Syftet med undersökningen är hermeneutisk, 

vilket talar för en kvalitativ ansats och har genomförts utifrån en fenomenologisk 

vetenskapsposition som syftar till att beskriva psykologiska fenomen såsom de 

upplevs och förstås av individen utifrån hennes livsvärld (Langemar, 2008). 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Urvalet av respondenter gjordes utifrån en bedömning av vilka faktorer som är 

relevanta för syftet. För att uppnå en god validitet behövs både bredd och djup i 

insamlade data. Urvalet gjordes utifrån en kombination av handplockat urval och 

tillgänglighetsurval. För att uppnå bredd i data intervjuades legitimerade 

psykoterapeuter av olika kön och ålder med varierande utbildningsbakgrund. 

Tiden som respondenterna har varit verksamma i yrket varierar, likaså tidpunkten 

då de fick legitimationen som psykoterapeut. Respondenterna är verksamma på 

olika arbetsplatser och har med sig varierande erfarenheter från tidigare 

arbetsplatser. Kontakt togs med verksamhetschefen på ett flertal verksamheter i 

Stockholm som träffar barn, ungdomar, enskilda vuxna och/eller familjer för 

terapeutiska samtal. Dessutom togs kontakt med möjliga respondenter via det 

privata nätverket. Sex personer visade intresse att delta i studien och intervjuades. 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer som är ett sätt 

att relativt förutsättningslöst och öppet undersöka och försöka förstå centrala 

teman i respondentens livsvärld. Den semistrukturerade intervjun utförs med 

hjälp av en intervjuguide som fokuserar på vissa teman med förslag till följdfrågor 

och lämnar utrymme för att flexibelt anpassa intervjun till intervjusituationen 

(Kvale & Brinkmann, 2009/2014, Langemar, 2008; Robson, 2002). Flexibilitet i 

intervjusituationen och öppen nyfikenhet hos författaren bedömdes viktigt för att 
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kunna följa respondentens beskrivningar av sin livsvärld. En intervjuguide med tre 

frågeområden konstruerades utifrån studiens frågeställningar (bilaga 3). Till varje 

frågeområde formulerades ett antal följdfrågor. 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Analysarbetet gjordes i form av en tematisk analys, där både empiristyrd/induktiv 

och teoristyrd/deduktiv tematisk analys har kombinerats (Langemar, 2008). I och 

med att övergripande frågeställningar var förutbestämda är analysen teoristyrd. 

Genom att analysen gjordes ”vågrätt” (Langemar, 2008) och materialet 

tematiserades utifrån intervjusvaren är analysen även empiristyrd. 

Att transkribera intervjuer är en transformerande och tolkande process där 

samtalsinteraktionen abstraheras och fixeras i skriven form. Utskrivningen blir 

inledningen till en analytisk process (Kvale & Brinkmann, 2009/2014). De 

inspelade intervjuerna lämnades in till professionell transkriberare. Pauser och 

emotionella uttryck har angetts i transkriberingen. Den färdigställda 

transkriberingen jämfördes sedan med ljudupptagningen för att säkerställa dess 

kvalitet. Citaten i resultatdelen är så ordagrant redovisade som möjligt. Vissa 

justeringar har gjorts för att underlätta läsningen vilka redovisas i texten. 

Det transkriberade materialet lästes och lyssnades igenom i sin helhet flera gånger. 

Sedan sorterades och strukturerades materialet under studiens frågeställningar och 

intervjuguidens frågeområden. Efter detta gjordes en ny genomgång av materialet 

för varje frågeområde och en ytterligare indelning i teman gjordes. En 

omstrukturering och förändring avseende avgränsning av temana gjordes i de fall 

där det ansågs vara ändamålsenligt. Intervjumaterialet genomlästes efter detta 

ytterligare två gånger för att minska risken av att förbise viktig information. 

Upprepade pauser gjordes under analysarbetet för att skapa distans och se 

materialet med ”nya ögon”. Vissa data behövde väljas bort av utrymmesskäl, de 

data som ansågs belysa frågeställningarna bäst behölls. Strukturerandet innebar 

även en tolkning, i.o.m. att författaren både har skapat temana och sorterat citaten 

under de teman hon ansåg passa bäst (Langemar, 2008). Materialets innebörd 

komprimerades och belystes med relevanta och för materialet illustrativa citat. Det 

eftersträvades en redogörelse av mångfalden i respondenterna svar. 

För att nå en djupare och meningsbärande förståelse av materialet har de 

beskrivna teoretiska aspekterna av existentiellt ansvar samt systemteori och 

cybernetik applicerats på resultatets teman i resultatdiskussionen. Under hela 

processen har författaren medvetet arbetat med att inte låta den egna 

förförståelsen skymma redovisningen och analysen av materialet. För att göra 

detta har författaren intagit ett öppet och reflexivt förhållningssätt. Samtidigt har 

förförståelsen varit till hjälp i att göra tolkningar av materialet (Langemar, 2008). 

För att erhålla respondentvalidering av resultat och analys gavs respondenterna 

möjlighet att ta del av och ge synpunkter på resultatsammanställningen och 

analysen innan studien slutfördes. 
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5.4 Genomförande 

Respondenterna kontaktades per mejl och/eller telefon för att bestämma tid och 

plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes i avskilda rum på respondenternas 

arbetsplats, samt i ett fall i respondentens hem. Datum för intervjuerna var 5, 7, 9, 

15 och 16 december 2016. Skriftligt samtycke inhämtades av alla respondenter (se 

bilaga 2). Samtalen inleddes med information om undersökningens syfte, 

tillvägagångssätt, etiska aspekter och konfidentialitet. Så kallad tratt-teknik har 

använts vid genomförandet av intervjuerna (Langemar, 2008). Intervjuerna 

spelades in med ljudupptagning och varade mellan 45 och 54 minuter. Efter 

intervjun gavs respondenterna möjlighet till reflektion kring hur de upplevt 

intervjun. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett professionellt samtal där 

kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och respondenten i den 

specifika situationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuaren gjorde sig 

medveten om detta inför intervjuerna för att på bästa sätt hantera den 

mellanmänskliga dynamiken i situationen. Detta innebar även att inta en så öppen 

och neutral hållning som möjligt för att inte låta intervjuarens förförståelse 

påverka intervjun för mycket. 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer och huvudkrav (1999) gällande 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande har följts. Forskningskravet 

och individskyddskravet har tagits i beaktande och befunnits inte komma i 

konflikt med varandra. Respondenterna har informerats både muntligt och 

skriftligt om studien och dess syfte, samt om frivilligheten i deltagandet, 

konfidentialitet och nyttjande innan de fattade beslut om deltagande. 

Samtyckeskravet anses uppfyllt, då deltagandet bedöms vara frivilligt både 

formellt och reellt. Konfidentialitetskravet anses uppfyllt, då allt material 

behandlats konfidentiellt och sekretess har iakttagits. Enligt nyttjandekravet 

användes materialet enbart till forskningsändamål samt har sparats och hålls 

tillgängligt för kontroll (Langemar, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009/2014). Lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) har följts.  

7 Resultat 

Resultatet redovisas under studiens fyra frågeställningar. Under varje frågeområde 

redovisas de teman som framkommit vid resultatanalysen. 

7.1 Hur beskriver psykoterapeuter upplevelsen av existentiellt 

ansvar gentemot sina patienter? 

Inledningsvis ombads respondenterna att berätta vad begreppen ansvar och 

existentiellt ansvar väcker hos dem. Ansvarsupplevelsen är svår att definiera eller 

exakt sätta fingret på, men beskrivs genomgående som stort och genomgripande. 

Min första tanke är att ja, det är ett jäkla stort ansvar vi har många gånger tycker jag. 
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Det är ganska djupgripande, det går inte att bara säga att det är ett ansvar på ett visst 
område, för det är någon slags känsla av att det åligger mig någonting. Ja, på alla plan. 

Att alltid ge sitt bästa och vara fullt närvarande ingår som en grund i det som 

upplevs som respondenternas ansvar. 

…ett ansvar att vara här på plats, erbjuda något tillitsfullt, professionellt, och vara 
närvarande när jag är här. 

Och det existentiella ansvaret … det tar jag, genom att … ställer hela mig till förfogande. 

Upplevelsen av ansvar hänger ihop med samhällets struktur och dess sätt att ta 

hand om människor med psykisk ohälsa och lidande. 

Ja, jag tycker att det vilar ett jättetungt ansvar på mig. det är den mest utsatta grupp som 
… får vara med om så himla mycket olika experiment …. De har fått vara med … om så 
mycket skit, än att faktiskt mötas på ett mänskligt plan … det gör lite ont i hjärtat, så 
många gånger … och just psykiskt sjuka eller ohälsa .… Man är i ett jäkla underläge. 

Känslan av ansvar väcks så fort kontakt har tagits med en person som kanske vill 

gå i terapi och uppfattas redan innan terapin ens har påbörjats. 

…när jag ringer upp någon och säger att jag har en tid ledig …. så har jag redan, direkt, 
ett ansvar. Jag har öppnat upp för att ta emot en människa .… Har jag öppnat upp för 
det här så är det någonting jag måste ge mig in i helt och hållet. 

Under detta frågeområde redovisas i det följande tre teman. 

7.1.1 Målet är självständighet 

Upplevelsen av ansvar hänger ihop med förståelsen av vad psykoterapi är och bör 

vara. Målet med psykoterapi är självständighet, vilket gör att ett för stort 

ansvarstagande från psykoterapeutens sida är kontraproduktivt själva processen. 

För mitt mål som terapeut är att bidra till … att den andre blir självständig …. oberoende 
av mig. Och om jag så att säga skulle utstråla på något sätt att det är mitt ansvar, då 
hindrar jag det, alltså då motverkar jag mina egna syften … det är en analogi som jag 
ibland brukar använda kring det här med barn och föräldrar och så, då tänker jag att det 
kan man också använda kring terapeut och patient, men att föräldrarnas uppgift är att ge 
barnen rötter och vingar … om man tänker terapeut, att ge en slags förståelse för hur det 
har blivit som det har blivit … Men också ”du kan själv. Du kan flyga. Och du behöver 
inte mig till det. Du har dina egna och du ska använda dina egna vingar. Inte mina”. 

7.1.2 Psykoterapi och ansvar innebär ömsesidighet 

Respondenterna poängterar ömsesidigheten i den terapeutiska situationen och 

processen som bygger på relationen mellan patient och psykoterapeut. 

…jag tänker att psykoterapi, i grunden, är ju en relation, så tänker jag. Jag tänker att 
plattformen man står på gemensamt är ju en relation. 

En respondent uttrycker först att huvudansvaret för förändringen ligger på 

patienten men differentierar sedan sitt svar och säger att både patient och 

psykoterapeut har ett ansvar för att terapin blir bra. 

Det har jag inget entydigt svar på nu när jag tänker på det lite mer noggrant. Om jag 
verkligen tycker att huvudansvaret ligger hos patienten. Där skulle jag verkligen vilja säga 
att det är ett samspel … jag tänker att båda har ett ansvar där att det blir bra. 

Ömsesidigheten som psykoterapi och relationen mellan psykoterapeut och patient 

innebär omfattar även upplevelsen av ansvar, d.v.s. ansvaret är ömsesidigt. 
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Och jag känner en annan sak … nämligen att ansvar just, är i min förståelse, en 
relationsterm. Det betyder att svara an mot någon .… Och det är viktigt att det handlar 
inte bara om mig, utan det handlar också om den andre, om den som söker min hjälp. 

Upplevelsen av ansvar påverkas av denna ömsesidighet. I ett möte med personer, 

som är öppna och tar eget ansvar så ökar även respondentens känsla av att ha 

ansvar. I kontakten med personer som försöker lägga över ansvaret på 

psykoterapeuten däremot väcks inte ansvarskänslan på samma sätt. 

…om folk kommer och på något sätt är kontakt med det som du kallar skörhet eller 
sårbarhet eller utsatthet, så kan det appellera just till det här ansvarstagandet och känslan 
av omsorg och välvilja. Men … det finns andra som kommer och är otroligt krävande 
…. alltså hela ansvaret förläggs till mig ... Då får man försöka lägga tillbaka det .… Så då 
blir det en motsatt rörelse. Så det beror väldigt mycket på …. Deras inställning till sitt 
eget ansvar …. jag menar det här med sårbarheten … det väcker [ansvarskänslan] … det 
sker väldigt automatiskt …. Om någon kommer och är krävande … då måste jag hantera 
det och mer definiera ”det här är mitt ansvar …. Det här måste du göra själv”. 

7.1.3 Psykoterapeuten kan aldrig ha ansvar för patientens liv 

Alla respondenter uttrycker en tydlig upplevelse av och uppfattning om att alla 

människor i grunden har ett eget ansvar och att en psykoterapeut aldrig kan ta 

ansvar för eller vara ansvarig för en annan människas liv. Respondenterna 

uttrycker övertygelsen om att alla människor själva är ansvariga för sina liv. 

På en existentiell nivå, alltså jag menar ytterst, då handlar det om någon sorts 
människosyn och ytterst har ju alla människor ansvar för sitt eget liv. Jag kan aldrig ta 
ansvar för någon annan människa förutom möjligtvis för mina barn då… 

Jag tänker att människor har ganska mycket eget ansvar … det tror jag finns i mig, i min 
… grundinställning ... Jag är också människa. Jag har mina kunskaper, jag har någonting 
som jag kan erbjuda, men ansvaret ligger väldigt mycket på personen som kommer hit… 

7.2 Hur beskriver psykoterapeuter olika faktorer som 

påverkar ansvarsupplevelsen? 

Under denna frågeställning, som befattar sig med faktorer som påverkar 

ansvarskänslan, redovisas fyra teman. 

7.2.1 Patientens skörhet påverkar ansvarskänslan 

Ansvarskänslan påverkas av den enskilda människan respondenterna möter. Trots 

övertygelsen om alla människors ansvar för sitt eget liv ökar ansvarskänslan ju 

skörare patienten är och ju svårare livsomständigheter hon befinner sig i. 

…när man arbetar med barn eller ungdomar eller familjer som verkligen är i kris och har 
miserabla levnadsomständigheter, så känner man en sorts ansvar som är väldigt påtagligt. 
Här, hit kommer i huvudsak välfungerande medelklasspersoner som har rent materiellt 
och ekonomiskt väldigt ordnade liv, så för dem känner jag inte samma typ av ansvar. 

Det ökar med graden av den psykiska skörheten. Alltså ju mindre någon är hemma där 
på andra sidan … ju mindre någon kan ta ansvar just för sig själv eller befinner sig i stora 
konflikter … då ökar … min ångest eller min oro för den andres väl och ve… 

Barn väcker genomgående större ansvar än vuxna. Detta kopplar respondenterna 

till barnens utsatthet och maktlöshet att påverka sin egen situation.  
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Enda gången jag tar den typen av tydlig ställning, förutom om det gäller våld, det är just 
när det gäller barn … utifrån just behovet av att skydd … där anser jag mig ha en rätt 
och en skyldighet, ett ansvar att just ta ställning, alltid ställning för barnen. 

Upplevelsen av ansvar för barnen påverkas av huruvida det finns hållande vuxna i 

barnens närhet. Saknas vuxna ökar ansvarskänslan. Arbetet med utsatta barn 

upplevs som så slitsamt att det enbart är möjligt att arbeta med begränsad tid. 

Upplevelsen är att allt ansvar hamnar hos respondenten i mötet med dessa barn. 

…om jag inte hjälper barnet … då blir inte barnet hjälpt .... Alltså barnets eget ansvar här 
blir mycket, mycket mindre, och då blir mitt mycket, mycket större. Så det växer med 
ålder kan man säga. 

Att hitta ett sätt att förhålla sig till sin upplevelse av ansvar för barn som man ser 

har stora behov, men inte har har något formellt ansvar för, beskrivs som slitsamt. 

Känslan av ansvar för barnen kan resultera i försök att hitta kryphål i systemet för 

att kunna fortsätta träffa dessa trots att det formella ansvaret för barnen tagit slut. 

Och då har jag gjort flera gånger så att jag behåller ärenden ändå, därför att det går inte 
när det handlar om barn. Då tycker jag att det blir för svårt. 

Respondenterna uttrycker att även suicidala patienter väcker ett ökat ansvar. Det 

kan i dessa situationer finnas en osäkerhet kring om ett med patienten 

överenskommet kontrakt håller/bär eller inte. Den ökade upplevelsen av ansvar 

hos respondenterna kan även påverka deras reaktion gentemot patienterna. 

…med de suicidala patienterna, då kan jag säga att då slår ju ansvarsrollen till rejält. Att 
man nästan tar över för att förhindra suicid och styr och ställer… 

Relativt välfungerande vuxna patienter som av egen vilja söker en samtalskontakt 

väcker däremot mindre ansvar. 

Och då kunde jag känna ”gud vilken skillnad, vad skönt det känns att sitta med en vuxen 
som faktiskt har mer ansvar själv för sitt liv” … jag blev på ett sätt lite friare… 

7.2.2 Tiden i yrket påverkar ansvarskänslan 

Tiden och erfarenheten i yrket har en tydlig påverkan på upplevelsen av ansvar 

som blir lättare att hantera och bära med tiden. En annan känsla är att upplevelsen 

av ansvar avtar med tiden. Samtliga respondenter beskriver en upplevd trygghet 

baserad på erfarenheterna de gjort med patienter under åren i arbetet. 

Alltså jag var nervösare eller jag var mer tyngd … som ett ok nästan, att jag ibland 
bågnade under [det] …. Jag har blivit mer orädd .… Och det är också delvis en 
kvantitetsfråga, alltså genomströmningen av alla människor jag har träffat. Det jag har 
också märkt, det är inte så ödesdigert om jag säger si eller om jag säger så. Eller om jag 
vågar säga något som jag kanske i början inte hade sagt … alltså ansvaret känns lättare... 

Nu när man har jobbat så länge som jag, så tänker jag, att det har alltid ordnat sig .… Ja, 
att det regleras på något vis. I slutändan. Det är rätt skönt. 

Respondenterna beskriver att en aspekt av att ansvarskänslan blir lättare att 

hantera är att de med tiden i yrket har lärt sig att stå ut med ovisshet och elände. 

… den stora förändringen … som jag kan luta mig tillbaks till, det är att jag kan vara viss 
om att vara i ovisshet .… Att jag kan vila i det. Att det inte är så farligt att inte veta. 

En annan aspekt är respondenterna upplevelse av att handlingsmönstren för att 

hantera olika situationer finns integrerade inom de. Dessutom har respondenterna 

erfarenheten med sig att det brukar gå bra, något de kan luta sig emot.  
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Ja, jag känner mig faktiskt jättetrygg. Det är en av de saker som jag tror också gör det 
ostressat .… Jag har ju gjort det så pass mycket ... Jag vet vad man ska göra. Jag har också 
en tillit till att det har gått bra. Jag tror nog att jag lutar mig ganska mycket mot det .… att 
jag själv är trygg i att vi gör så här … [det är] inte något jag hittar på [i] stunden ... att jag 
griper halmstrån, utan strukturen ... finns inom mig, att nu är det risk och då går vi upp 
till plan b … Jag tror inte att det gör mig till en bättre terapeut ... Jag tror att det gör 
däremot att jag själv inte blir så stressad. Jag blir tryggare. 

7.2.3 Kunskap påverkar ansvarskänslan 

Även den teoretiska kunskapen hjälper att förhålla sig till sin upplevelse av ansvar. 

Professionell kunskap och insikt i vad som är hjälpsamt, samt vad som är mindre 

hjälpsamt eller t.o.m. kontraproduktivt påverkar känslan av ansvar.  

Så är det en del av också mitt ansvar och min professionalitet att förstå att här går man 
inte in, eller här gör man inte någonting just nu. 

Det kan finnas en känsla av att vilja göra mer eller gå in i ett ärende, men 

förståelsen för att det inte skulle vara gynnsamt för patienten betyder att 

ansvarstagande till och med kan innebära att inte gå in i ett arbete. Det beskrivs 

som att denna förvissning gör det lättare att släppa ansvarskänslan. 

…skapa någon förståelse för vad är bäst just nu. Och det gör man utifrån att man har 
kunskap …. till exempel traumakunskap. Kunskap om trauma, och traumateori. Varför 
gör vi som vi gör? …. Det är mitt ansvar till exempel … [att] inte säga ”ja, men vi tar 
emot här, och vi ska se vad vi kan göra”. Att inte göra det i det läget …. om jag inte tror 
att just det vi har att erbjuda här skulle vara hjälpsamt precis just nu, då lurar jag dem. 

Kunskapen kan även medföra att formen för samtalet påverkar ansvarskänslan. I 

gemensamma samtal med både barn och föräldrar ökar ansvarskänslan, då 

relationen barn och föräldrar emellan hamnar i fokus något som respondenten är 

medveten om att hon besitter större teoretisk kunskap kring. 

Det känns som ett stort ansvar, att förstå när det är någonting som man behöver lyfta 
eller belysa … om man har en förälder som inte orkar eller inte klarar det, i förhållande 
till sitt barn då …. Så det är klart att då ökar … mitt ansvar... 

7.2.4 Strukturella aspekter påverkar ansvarskänslan 

Strukturella faktorer på samhällsnivå påverkar respondenternas upplevelse av 

ansvar för patienterna. Kunskapen om att människor faller mellan stolarna när 

myndigheterna förhandlar om var en patient ”hör hemma” gör det svårt att släppa 

känslomässigt och bli kvitt ansvarskänslan. En annan aspekt av samma tema är 

medvetenheten om att ingen tar vid där det egna ansvaret slutar rent formellt. 

Och då blir det ”nej, men vänta, stop. Vem ska vi lämna vår bedömning till då?” … det 
är inte sällan att …. socialtjänsten tänker att ”nej, men vi behöver inte, vi är klara, nu 
kliver vi av”. Och vi ser jättemycket problem och brister … jag hade i våras ganska 
mycket ärenden där … det gick inte att lämna över någonstans, det var ingen som ville ta 
vid …. Och … jag upplever att ”oj, här har jag ett barn i mitt knä” eller ”här har jag en 
förälder i mitt knä som skulle behöva sitta i någon annans knä” men det är ingen som tar 
emot .… Det kan vara stressande … Jag kan bli förbannad över systemet, över hur det 
funkar, eller inte funkar. Det kan bli så att jag … känner ”åh, jag bär med mig de här 
barnen eller föräldrarna eller familjerna” och inte riktigt kan släppa dem när jag går hem. 

Den bristfälliga situationen på många arbetsplatser beskrivs som en anledning till 

att många psykoterapeuter och människor i vårdyrken bränner ut sig. 
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…jag tänker att många i vår profession är på arbetsplatser där det är förjävligt … en 
grupp som bränner ut sig för att det är så fel omständigheter att vara i .… visst, då är det 
jätteviktigt att ta hand om sig själv, men … där tror jag att man kan tappa sig själv …. då 
kan man inte ta hand om sig själv, och det är struktur, organisatoriskt tidsandaproblem. 

7.3 Hur beskriver psykoterapeuter ansvarsupplevelsens 

påverkan på ett existentiellt plan? 

Under denna frågeställning har utkristalliserats och redovisas tre teman. 

7.3.1 Självkännedom och självmedkänsla är ett ansvar 

Respondenterna poängterar att öppenhet och ärlighet inför sig själv är av stor vikt 

i arbetet. Det är viktigt att våga vara osäker och kunna tvivla på sig själv. 

Och tvivla. Alltså tvivla på sig själv och vad som sker och att våga vara i det också. 

Tvivel och öppenhet beskrivs som nödvändiga för att förnimma och förstå det 

som händer inom en men även i relationen till patienten. Även självkännedomen 

hjälper en att förstå vad som händer inom en när ansvarskänslan växer. De egna 

reaktionerna beskrivs som viktiga för att kunna skilja på om det som väcks i 

kontakten handlar om en själv eller om patienten. 

Och vad det väcker i mig … hänger ihop med vem jag är … [vissa] teman berör mig, 
mer än andra teman. Som också hänger ihop med mig, förstås och vad jag har med mig i 
mitt bagage ... Så tänker jag också att det är med ansvar … ansvarskänslan … hänger 
ihop med mig och min person och mina erfarenheter och … Mina anknytningsmönster. 

Det är viktigt att som psykoterapeut ta ansvar för vad som väcks inom en, men 

även att ta hjälp av andra professionella för att hantera det eller förstå mera, om så 

behövs. Även att inför patienten på ett öppet sätt kunna ta ansvar för det egna 

som väcks i kontakten nämns som viktigt. 

Och ta ansvar för när det som väcks i mig … jag kanske uttrycker det på något vis, att 
också säga att ”det här handlar om mig och inte om dig”… 

Respondenterna uttrycker vikten av att öppenheten, ärligheten och tvivlet går 

hand i hand med en acceptans för och en vänlig blick på den egna personen med 

både brister, styrkor och begränsningar. 

Hur jag än gör så kommer jag inte kunna … jag räcker inte till .… det hjälper mig, alltså 
inse mina begränsningar … vi som jobbar i hjälpande yrken, att vara medveten om varför 
jag jobbar här ... Vad är min motivation och vad är [mina] möjligheter och begränsningar. 

…då får man väl säga till sig själv att jag gör så gott jag kan, mer jag kan inte göra… 

En viktig aspekt är att acceptansen för den egna personen befriar från kraven om 

hur man bör vara och reagera som psykoterapeut. Detta påverkar hur 

respondenterna upplever kunna hantera arbetet och även ansvarskänslan. 

… att jag står mer för att vissa barn sitter i mitt knä och kryper under mitt skin … att jag 
för kanske tio, femton år sen tyckte mig att ”nej, men så ska det inte få vara, då är jag inte 
professionell” … lite skam över det, att då är jag inte en bra psykolog? .… Men att jag nu 
mer kan … stå för det och säga ”nej, men vissa barn gör det här med mig och så är det 
bara för mig” .… Och det är en del av mitt sätt att jobba på och min personlighet också. 

En respondent uttrycker vikten att undersöka de egna känslorna, när hon märker 

att ansvarskänslan och oron för en patient blir för starka. 
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Har jag den känslan, det betyder att då behöver jag ta reda på om jag är rädd. Och om jag 
är rädd så kan jag inte jobba. Och då har jag ett ansvar att se till att … komma ur det... 

7.3.2 Arbetet måste få påverka en som människa 

Respondenterna berättar att de på fritiden kan tänka på sina patienter och även 

beröras känslomässigt. De kan uppleva ett behov att berätta för någon om det de 

blivit anförtrodd eller fått vetskap om. Det finns en stark övertygelse om att det är 

ofrånkomligt att arbetet med människor kan påverka även efter arbetstid. 

Det tar ju inte bort att mitt ansvar är kvar, det tar inte bort att det är någonting som jag 
har blivit berörd av, är med mig. Och att ibland kan det vara en väldigt varm känsla och 
ibland betungande. Det är ofrånkomligt tänker jag. Och jag kan såklart ibland grubbla. 

Respondenterna tänker att en aspekt av psykoterapeutyrket är att påverkas som 

människa. En av respondenterna tänker t.o.m. att arbetet måste påverka. 

…att jag känner ”åh, jag bär med mig de här barnen eller föräldrarna eller familjerna” 
och inte riktigt kan släppa dem när jag går hem …. Och det har jag brottats med en del, 
för mig själv, för att jag känner ”whoa, det är inget bra tecken, och det är inte bra” och 
så, samtidigt som jag tänker att … med vissa familjer som vi träffar, eller barn, så måste 
det vara så. Det finns ingen väg förbi det tänker jag. Därför att om jag inte längre 
reagerar på det sättet då kanske inte jag ska jobba kvar. 

Det finns t.o.m. en upplevelse av det är positivt att påverkas och helhjärtat kunna 

gå in i sitt arbete, då det är detta som gör det meningsfullt. 

Jag tror att det påverkar mig bra, positivt … det kan ju i slutändan handla om meningen i 
livet för mig också …. Och om jag nu är satt att jobba … med det här jobbet, då blir det 
mening för mig om jag går all in. Det blir inte meningsfullt för mig över huvud taget om 
inte jag kan göra det här fullt ut. Så det är klart att det påverkar mig. Men jag skulle inte 
kunna jobba annorlunda just därför, för då skulle inte jobbet vara meningsfullt, fullt ut.  

Det beskrivs som balansgång att förhålla sig till upplevelsen av ansvar inför sina 

patienter som kan innebära upplevelsen att behöva vara tillgänglig på sin ledighet.  

…då åkte ju vi på en semester så då säger jag det till min man i det här fallet att ”jag 
måste höras med den här personen” .… Jag tror att det är ett sånt jobb. Alltså det är 
människor. Sen händer det ytterst sällan …. Men är en människa så dålig och det är om 
liv och död … skulle [det] vara mycket svårare att inte göra det. Att strunta i det. 

Samtidigt beskriver och upplever respondenterna detta i regel som relativt 

oproblematiskt och hanterbart. 

Det är ju inte bra om ens privatliv påverkas negativt, jag upplever inte att mitt privatliv 
påverkas negativt. Men nog kan jag ligga och tänka på patienter på kvällarna när jag ska 
sova eller komma på något på dagtid på helgen och så. Sen tycker jag nog att det tar 
lagom plats, och så tänker man en stund och sen så är det bra med det. 

En uppfattning är att det förhåller sig på liknande sätt för alla människor oavsett 

yrke, att det är svårt att helt och hållet lämna jobbet efter arbetstiden. 

…jag tror de flesta människor bär med sig sitt jobb på fritiden .… Jag tror inte att man 
… klarar att ha så stängda dörrar mellan privatliv och arbetsliv, utan mer att förhålla sig.  

7.3.3 Psykoterapeutyrket påverkar privata relationer 

Flera av respondenterna upplever att deras sätt att relatera och förhålla sig i 

privata relationer både hänger ihop med vilka de är som människor och påverkas 

av deras profession. Respondenterna säger att det kan vara svårt att sätta fingret 

på exakt hur det påverkar, men är säkra på att det gör det.  
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Det är klart på något sätt så påverkar [det att] jag jobbar på det här viset … Det är ju 
fortfarande jag, både som professionell och privat … jag kan inte säga ”precis så här”, 
men att det ändå påverkar mig, det tror jag absolut. 

På gott och ont. Mina barn säger ”ja, men nu låter du som en jävla terapeut igen”. 

Det påverkar relationerna till andra, och andra påverkas också av att man jobbar i det här 
jobbet. Det går inte att komma ifrån. 

Respondenterna uttrycker att deras sätt att relatera och förhålla sig till andra även 

påverkar hur andra människor förhåller sig till dem. Vänner och bekanta kan 

rådfråga dem utifrån deras kunskap. Kunskapen om psykologiska processer och 

förmågan att se och fånga upp saker ger även privat en känsla av ansvar. 

…man känner ett större ansvar …. att man har förmåga att se saker …. Det påverkar …. 
jag tänker man kan få frågor från vänner eller bekanta så där om att få råd … och det är 
klart att man känner att … där får man ett ansvar på ett vis, att också ge, att hjälpa andra. 

En respondent märker att hon ofta automatiskt intar en aktivt lyssnande position 

även i privata sammanhang. Detta påverkar hur andra människor förhåller sig till 

henne, men har även till följd att hon själv inte tar plats med sitt eget. 

Dels tror jag att man i vårt jobb är mer van att lyssna …. Och det är mindre och mindre 
vanligt därute i samhället i dag tror jag. Och folk som upptäcker att man lyssnar aktivt 
kan bli väldigt överväldigade av det, när man är van att kanske bara prata förbi varandra 
mycket i stressad tillvaro …. jag är väl sämre på att komma till ett sammanhang där jag 
berättar om mitt. För det är så väldigt mycket av lyssnande, det går nästan automatiskt… 

Det kan kännas jobbigt att märka hur man glider in i ett ansvarstagande i privata 

relationer. Att medvetet inte gå in i psykoterapeutrollen beskrivs som ett sätt att ta 

ansvar i och för privata relationer. Detta kräver dock stor medvetenhet då 

utforskande och fördjupande samtidigt är en del av ens personlighet. 

…det gäller också att vara lite försiktig, apropå ansvar, med att vad man tar med sig hem, 
att inte bli terapeut till sin fru eller till sin partner, till sina barn …. 

En respondent beskriver att hon upplever ett ansvar för att inte bli psykoterapeut i 

sina privata relationer. För att på ett djupare plan få utforska en persons inre är 

det en förutsättning att denna person först ber om hjälp och ger mandat för detta. 

Att vänta tills man blir efterfrågad eller om någon kompis till mig skulle ringa mig ”kan vi 
ta en öl, jag befinner mig där och där, det och det har hänt mig.” All right, men då har jag 
fått grönt ljus eller då har jag fått okejtecken… 

Detta handlar för respondenten också om att som psykoterapeut ta ansvar för sitt 

eget hjälpbegär och hålla det i styr. En annan följd av att vara i djup kontakt med 

flera människor på arbetstid dagligen kan vara att man blir mindre social på 

fritiden. En respondent beskriver en mental utmattning samt att hon under tiden i 

yrket blivit mer och mer ointresserad av ytliga sociala kontakter. 

7.4 Vad beskriver psykoterapeuter som hjälpsamt för att 

hantera ansvarsupplevelsen? 

En aspekt som undersöktes var vad respondenterna upplever som hjälpsamt för 

att hantera ansvarskänslan som följer med arbetets karaktär. Under denna 

frågeställning redovisas fem teman.  
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7.4.1 Att inte vara ensam - Bra kollegor är viktiga 

Bra relationer till kollegorna och ett välfungerande samarbete är viktiga och 

påverkar upplevelsen av ansvarskänslan och arbetets tyngd. En pågående 

kommunikation och positiv samvaro med kollegorna hjälper till att hantera 

arbetet. Det är viktigt att inte bli för ensam i sitt arbete. Själva vetskapen om att 

inte vara ensam, utan ha möjligheten att ta hjälp och fundera gemensamt, ger en 

trygg förvissning om att även kunna hantera svårare situationer som uppkommer. 

Och igen, att jag inte är ensam med det, utan jag går till mina kollegor i sammanhanget 
eller handledning, att ”det här känns jättejobbigt”. 

Vi erbjuder att det finns ett hållande. För att det är ett tufft jobb. Och att jag hela tiden 
över tröskeln kan fånga någon, i stort sätt. Och att vi diskuterar och pratar och 
problematiserar, så hela tiden har vi kunskapsutbyte .… Och det är jättemycket skratt 
och annat när vi tar paus och lunch, som gör att det går att göra jobbet. Jag tror att det är 
A och O, egentligen, ett större sammanhang. 

När det funkar som bäst i vårt team så tycker jag att det är ett stort stöd. Att dra ärenden 
där, att få hjälp med beslut och så, det tycker jag …. Det här att dela... 

Ibland kan det vara så att när det är någonting man brottas med och det känns tungt eller 
svårt, och … Jag går runt och bär någonting här som jag inte borde bära själv .… Då är 
det mest det här att få spegling egentligen av teamet … [som] kan vara en hjälp ibland. 

Samarbete med kollegor kring en familj ger upplevelsen av ett delat ansvar. 

…det blir ändå något slags, vad ska man säga, delat ansvar för behandlingen. 

Tvivel på sig har tidigare beskrivits som viktig i arbetet. Det poängteras att tvivel 

kräver mod och att det behövs ett bra sammanhang för att vara modig. 

7.4.2 Att vara tydlig 

Vikten av tydlighet är något som poängteras. Detta gäller både tydlighet inför sig 

själv, d. v. s. ett medvetandegörande, och tydlighet gentemot patienterna. Även 

vikten av tydlighet inför andra professionella tas upp. Att vara tydlig beskrivs som 

ett sätt att ta ansvar, för både sig själv, patienten och den terapeutiska processen. 

Tydligheten beskrivs påverka hanterbarheten av ansvarskänslan samt dess 

begränsning. Tydligheten kan gälla olika saker, t.ex. gränserna för det 

professionella ansvaret eller vad psykoterapeuten begär av sin patient.  

…då måste jag hantera det och mer definiera ”det här är mitt ansvar. Det här kan jag 
göra. Det här måste du göra själv”. 

Jag har jobbat så länge så, men jag känner fortfarande det där att man vill det [hjälpa den 
andre], men att jag kanske mer nu, när jag har jobbat just längre [kan] se att det är viktigt 
också att vara tydlig med de här ansvarsbitarna …. Och att ju tydligare vi kan vara med 
det … utan att bara bli fyrkantig. Utan förstå varför det blir hjälpsamt …. Så är det en del 
av också mitt ansvar och min professionalitet att förstå att här går man inte in, eller här 
gör man inte någonting just nu. Jag tror att ansvar för mig också handlar om att både då 
vara tydlig, men också förmedla hopp på något sätt. 

Tydligheten kan handla om vad man som psykoterapeut bedömer vara möjligt att 

arbeta med. Det kan gälla att tydliggöra hur man som människa och psykoterapeut 

påverkas av en patients psykiska tillstånd och kanske t.o.m. hot om suicid. 

…så jag blev ganska tydlig och sa att det inte går att jobba för mig om inte jag vet att 
vederbörande stannar kvar i livet …. Jag behöver lita på att den är kvar i livet… 
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Men också mitt ansvar [att] vara tydlig med att ”så här ser det faktiskt ut” …. Vi är inte 
robotar som sitter och jobbar… 

…jag får vara observant på [hos mig] det här väldiga omhändertagandet av någon som är 
fullständigt i upplösningstillstånd. Där är det väldigt viktigt att begränsa sitt eget ansvar… 

Det framhävs som viktigt att vara tydlig gentemot både patienterna och inför sig 

själv. Ramarna för arbetet är viktiga för att kunna tydliggöra ansvaret för sig själv. 

…det handlar mycket om det här med ramar. Det är det de här ramarna är till, att 
begränsa ansvaret helt enkelt. Det är en aspekt av ramarna i alla fall …. om det är en 
institution, men då är det institutionens ramar, eller om det är ett terapirum så blir det ju 
det här rummets ramar och den tid som samtalet på något sätt ska äga rum inom. Och 
utanför den tiden tar mitt ansvar slut. Så jag tänker att ramarna är oerhört avgörande just 
för att begränsa ansvar och tydliggöra ansvar. 

Tydlighet beskrivs som viktigt för att både psykoterapeut och patient ska kunna 

vara trygga i vad de har att förhålla sig till. Om det talas öppet och tydligt kring en 

patients suicidalitet och görs plan kring situationen, kan psykoterapeuten vila i det. 

Men jag tycker ändå för det mesta, när man pratar om det väldigt tydligt och öppet och 
gör en plan, ”vem ringer du? …. Kan du lova att vi ses här nästa vecka?” så håller det ju. 

7.4.3 Att se till att må bra 

Samtliga respondenter finner det viktigt att psykoterapeuter tar hand om sig själva 

och sitt välmående. Detta beskrivs som förutsättning för att kunna utöva sitt jobb 

på ett bra sätt. Psykoterapeutens mående påverkar terapierna. 

…vara goda och snälla och hjälpa andra enbart eller huvudsakligen och försaka sig själv. 
Det tänker jag är en farlig väg. Jag tänker man har också ett väldigt stort ansvar … att ta 
hand om sig själv ... den här metaforen när man sitter på flygplan och går igenom 
säkerhetsanvisningarna. Att man sätter [syrgasmasken] på sig själv först. Man måste 
syresätta sig själv först. Det tänker jag, det säger egentligen allt .… och syresättning är så 
centralt, eller hur? Annars svimmar man, eller så blir man utbränd eller mår dåligt. 

Respondenterna tänker att psykoterapeutens välmående även märks av patienten 

och därmed påverkar både terapin och relationen till patienten. 

Och jag tror också att det påverkar terapierna. Jag tror faktiskt att man märker det om 
någon vilar hyfsat i sig själv eller vilar i den här hållningen ”vet du, du behöver inte ta 
hänsyn till mig. Jag tar hand om mig själv”. 

Arbetet som psykoterapeut kan medföra att man på fritiden inte orkar engagera 

sig utan upplever ett behov att ”fylla på” sig själv med saker man tycker om och är 

intresserad av. Återhämtning beskrivs som viktigt för att kunna fortsätta arbetet. 

Alltså man är trött mot slutet av veckan. Att man behöver återhämtning. Det tycker jag 
är väldigt tydligt.  

Att som psykoterapeut se till att få utrymme för sig själv och må bra beskrivs som 

en form av ansvar som åligger en. 

Jag tänker väl att det är en jätteviktig del av att vara psykoterapeut. Att ta ansvar för … 
alltså ta hand om sig själv … man måste kunna vara närvarande. Och för att kunna vara 
närvarande så måste man kunna skapa ett rum …. Där den andre får plats. 

En respondent upplever att hon har svårt att skapa utrymme för att ta hand om 

det egna välmåendet trots att hon är medveten om att detta är viktigt. Hon 

uttrycker att detta är ett tema i hennes liv som hon måste fortsätta arbeta med. 
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7.4.4 Att ha ett liv utanför arbetet 

Som en viktig faktor för välmåendet nämns ett rikt socialt liv. Det upplevs som 

viktigt att ha familj och/eller vänner att umgås med. Ens barns omedelbara sätt 

som kräver full uppmärksamhet och närvaro hjälper att släppa ansvarskänslan. 

Även kollegor som respondenterna kan prata och dela jobbet med privat är 

viktiga och välgörande. Flera respondenter betonar vikten av ett liv utanför 

arbetet även för att inte patienterna ska behöva fylla detta behov. 

…bra socialt umgänge, att man inte behöver ha sina patienter som … kompisar … ha 
dem som sitt liv, ha dem som sina sociala kontakter. För då tror jag att egna begär och 
egna behov blir omöjligt att inte blanda in. 

Ett liv … [så att] inte att det här blir livet. Att leva genom andras berättelser ... blir en 
riskfaktor i det här yrket … Så det skulle jag verkligen säga är jätteviktigt. 

7.4.5 Att vara fysiskt aktiv 

Genomgående beskrivs att fysisk aktivitet hjälper att hantera arbetet och 

ansvarskänslan, så att respondenterna ”håller” i längden, att de orkar och kan 

upprätthålla lusten och närvaron i arbetet med sina patienter. Respondenterna 

beskriver att fysisk aktivitet hjälper att aktivera andra delar av kroppen än hjärnan, 

vilket upplevs som hjälpsamt för att hantera och släppa arbetet. 

Egentligen behöver jag oftast göra någonting mer fysiskt med mig själv, vara fysiskt mer 
aktiv, eller så. Få andra delar av kroppen igång än hjärnan. 

… att träna …. Det är helt ovärderligt. Bara det här att om man har suttit i samtal en hel 
dag .… Och då bara att komma ut och sätta sig en halvtimme på cykeln och cykla i frisk 
luft. Det är så välgörande och hjärnan spolas ren. Så för mig är det fysisk aktivitet. Det är 
vägen till att rena sig själv från den påverkan och den ansträngningen som det ändå 
innebär att sitta med folks problem och göra sitt bästa i varje enskilt samtal och ta emot 
vad det nu är, allt mellan himmel och jord … jag kan inte tänka mig någonting bättre för 
att ändå bibehålla en sund upplevelse av både sig själv och sin omvärld. För det är i 
kroppen det sätter sig. Så är det ju. 

8 Diskussion 

Inledningsvis granskas undersökningens genomförande. Därefter följer diskussion 

av resultatet. Diskussionen avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

8.1 Metoddiskussion 

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa psykoterapeutens 

upplevelse av existentiellt ansvar gentemot sina patienter, samt hur denna 

påverkar henne i sitt professionella arbete respektive sitt privata liv. En kvalitativ 

metod och fenomenologisk vetenskapsposition bedömdes som mest lämpligt, 

utifrån målsättningen att närma sig respondenternas upplevelse och livsvärld. 

Även ämnets komplexitet och kontextberoende talade för en kvalitativ ansats. 

Aspekter som rimligtvis har påverkat studien i alla dess faser är författarens 

livsvärld och hennes förförståelse. En god förförståelse om forskningsämnet rymmer 

möjligheter och styrkor men även begränsningar och risker. Styrkor, för att 

författaren kan se nyanser och göra riktiga tolkningar av resultatet, begränsningar 

då den kan leda till selektiv uppmärksamhet (Langemar, 2008). För att minimera 
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förförståelsens påverkan har denna medvetandegjorts både inför och under 

arbetet, s.k. perspektivmedvetenhet. Öppenhet och reflektion i process och 

förhållningssätt har eftersträvats, likaså distans och närhet samt noggrannhet och 

systematik. Reflexiv validitet under forskningsprocessen bedöms föreligga, då 

växelverkan mellan förförståelsen och empiriska data ledde till en fördjupad 

förståelse hos författaren. 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer, vilket har både 

för- och nackdelar. En fördel är den flexibla designen som har möjliggjort 

anpassning till respektive respondents livsvärld och det som just hon lyfte fram 

som viktigt och betydelsefullt. På så sätt har bredden och variationen i de olika 

respondenternas upplevelser kunnat fångas in. En nackdel av flexibiliteten är att 

författarens tolkning av intervjusvaren samt intresse och förförståelse kan ha 

påverkat riktningen och/eller tyngdpunkten i intervjuerna. Det kan vara svårt att 

avgöra om tyngdpunkten på ett tema verkligen speglar respondentens livsvärld 

eller författarens tolkning av den. Även kvaliteten på samspelet och den 

intersubjektiva kontakten författare och respondent emellan har rimligtvis 

påverkat intervjuerna. Studiens resultat har samskapats av författaren och 

respondenterna.  

De tre analysprocesserna tolkning, strukturering och komprimering sker ofta 

samtidigt vid resultatframställningen. Tolkning av material innebär ofrånkomligt 

både en översättning till författarens livsvärld och en strukturering. Den kan liknas 

vid att lägga ett pussel utifrån vad författaren anser meningsfullt (Langemar, 

2008). Detta kan ha lett till confirmation bias och priming vid analysen. Det finns viss 

risk att ”analysen” speglar författarens interpretation av data, och att indelningen i 

teman har lett till att helheten i materialet delvis gått förlorad. Det finns även risk 

för att citat som är lösryckta ur sitt sammanhang kan tolkas på ett felaktigt sätt 

och att författaren utifrån sin förförståelse ser mönster där inget finns. En positiv 

aspekt av metoden är att alla nyanser och variationer i intervjusvaren kan komma 

med. Även här har öppenhet och reflektion, distans och närhet samt noggrannhet 

och systematik eftersträvats för att minimera påverkan från författarens livsvärld 

och erhålla en så god förankring i data som möjligt. 

Frågan om kvalitativ generaliserbarhet för studien vad gäller både datainsamling och 

urval påverkas av flera aspekter och är svår att bedöma. Urvalet av respondenter 

har medvetet gjorts för att erhålla både bredd och djup i data. Utifrån detta är det 

troligt att många för syftet relevanta kvaliteter fångats i intervjuerna. För att öka 

studiens validitet och minska påverkan från författarens livsvärld på resultatet har 

respondenterna getts tillfälle att ge synpunkter på resultatet, så kallat 

respondentvalidering eller instämmande. Viss teoritriangulering förekommer genom att två 

teoretiska perspektiv har kopplats till resultatet (Langemar, 2008). Att känna 

ansvar för sina patienter kan tänkas vara socialt önskvärt, varför det valda ämnet 

kan vara känsligt att tala kring. Detta kan ha lett till icke uppriktig information 

från respondenterna.  

I sin helhet bedöms resultatet vara både meningsfullt och användbart. En fördjupad 

förståelse för psykoterapeuters upplevelse av ansvar har uppnåtts och 
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applicerandet av de beskrivna teoretiska perspektiven bidrar med ytterligare en 

dimension. Resultatet är användbart då det är kunskapsbefrämjande och 

utvecklande i frågan om vilka faktorer och på vilket sätt psykoterapeuters 

ansvarsupplevelse påverkas. Resultatet kan vara till praktisk nytta t.ex. för att 

konkret arbeta med utformningen av ramar på psykoterapeuters arbetsplatser. 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras under studiens frågeställningar utifrån de teman som 

framkommit vid resultatanalysen. Diskussionen förs med utgångspunkt i studiens 

resultat och kopplas både till tidigare forskning samt studiens teoretiska bakgrund. 

Det är vanskligt att sätta resultatet i direkt relation till den forskning som har 

presenterats, då denna inte explicit undersöker upplevelsen av ansvar. 

Forskningen bedöms ändå lämpa sig väl för att kopplas till studiens resultat. 

8.2.1 Sammanfattning av resultatet 

Respondenternas berättelser uppvisar många likheter men även vissa skillnader. 

Resultatet visar att upplevelsen av ansvar är svår att definiera, samtidigt som 

respondenterna genomgående uttrycker att de upplever ansvaret som stort och 

genomgripande. Upplevelsen av ansvar hänger bl.a. ihop med respondenternas 

uppfattning att psykoterapi är en ömsesidig process med delat ansvar och 

patientens självständighet som mål. Samtliga respondenter framhäver att 

psykoterapeuten aldrig kan ha ansvar för patientens liv. Patientens skörhet och 

utsatthet har dock stor inverkan på ansvarskänslan. Särskilt barn och ungdomar, 

men även suicidala patienter, väcker stor ansvarskänsla. Tiden i yrket har en tydlig 

påverkan på ansvarskänslan som blir lättare att hantera och bära med tiden, något 

som hänger ihop med bl.a. inre trygghet och förmågan att stå ut med ovisshet och 

lidande. Även teoretisk kunskap samt ramar på arbetsplatsen och strukturella 

aspekter påverkar ansvarsupplevelsen. Självkännedom och självmedkänsla 

beskrivs som ett ansvar åliggandes psykoterapeuten. Arbetet som psykoterapeut 

påverkar respondenterna som människor och inverkar på deras privata relationer. 

Hjälpsamt för att hantera ansvarsupplevelsen är bra kollegor och tydlighet inför 

sig själv och patienten. Dessutom beskrivs det som viktigt att ta ansvar för att 

själv må bra, ha ett rikt socialt liv utanför arbetet samt att vara fysiskt aktiv. 

8.2.2 Hur beskriver psykoterpeuter upplevelsen av existentiellt 

ansvar gentemot sina patienter? 

Resultatet visar att känslan av existentiellt ansvar genomgående upplevs som stort 

och genomgripande. Ansvaret upplevs som svårt att definiera men uppfattas likväl 

som påtagligt och allomfattande. Detta ligger i linje med ansvarets djupa 

förankring i psykoterapeutens profession som Akademikerförbundet SSR (2014) 

och Sverne m.fl. (1998) beskriver. Det knyter även an till Mårtenson Bloms och 

Wrangsjös (2013) tankar om intersubjektivitet. Särskilt att ansvarskänslan bara finns 

där skulle kunna förstås utifrån människors ohjälpliga delaktighet i varandra. Den 

djupgående ansvarskänslan kan även knytas till Løgstrups (1956/1992) etiska krav 

och tanken att vi håller varandras liv i våra händer när vi möts som människor. 
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Även systemteorin ger en förståelseram för hur psykoterapeuten och hennes 

patienter blir delaktiga i varandra genom att vara del i samma terapeutiska system 

(Hårtveit & Jensen, 2004/2005; Schødt & Egeland, 1989/1994). 

Patientens självständighet och oberoende beskrivs som psykoterapins mål. Utifrån 

detta beskrivs ett för stort ansvarstagande från psykoterapeutens sida som 

kontraproduktivt patientens process mot självständighet. Respondenterna 

uttrycker att psykoterapi i grunden är en relation som innebär ömsesidighet. Även 

ansvar beskrivs som relationsterm som förutsätter ömsesidighet. Respondenternas 

tankar kring detta kan tolkas som att förståelsen av psykoterapins mål och dess 

ömsesidiga väsen hjälper psykoterapeuten att begränsa sin känsla av ansvar för 

patienten och dela det med henne. 

En annan aspekt är övertygelsen om att psykoterapeuten aldrig kan ha ansvar för 

patientens liv. Alla människors eget ansvar för sina liv betonas. Denna uppfattning 

knyter an till existentialismens syn på människan som handlande och medveten 

varelse (Hauge & Haga, 2014). Människans frihet och det därav följande ansvaret 

gäller både psykoterapeuten och patienten och kan därför inte enbart vara 

psykoterapeutens. Denna människosyn kan tänkas verka avlastande vad gäller 

ansvarskänslan. Medvetet reflekterande kring gränserna för det egna ansvaret som 

psykoterapeut och människa kan tänkas vara ett sätt att förhålla sig till och 

avgränsa sig emot upplevelsen av ansvar som respondenterna beskriver. 

8.2.3 Hur beskriver psykoterapeuter olika faktorer som påverkar 

ansvarsupplevelsen? 

Bland faktorerna som påverkar ansvarskänslans intensitet är patientens skörhet 

påfallande tydlig. Barn och ungdomar väcker en ansvarskänsla som 

respondenterna inte kan värja sig mot. Till skillnad från det som beskrivs gällande 

kontakten med vuxna patienter upplever respondenterna att de har ett annat 

ansvar för utsatta barn och ungdomar. Den teoretiska bakgrunden i denna studie 

bedöms inte vara tillräcklig för att förstå och tolka denna del av resultatet. En 

möjlig teoretisk ram för ökad förståelse av respondenternas upplevelse gällande 

barn och ungdomar kan finnas i anknytningsteorin. Wennerberg (2010) redogör 

för hur barnets anknytningssystem motsvaras av omvårdnadssystemet hos 

föräldern. Även Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) tar 

upp förälderns genetiskt betingade behov att hjälpa sin avkomma. 

Tiden i yrket påverkar ansvarskänslan som blir lättare att bära och hantera med 

tiden. Faktorer som nämns är tidigare erfarenheter av att det ordnar sig, ökad 

förmåga att stå ut med elände och ovisshet samt trygghet i integrerade 

handlingsmönster för olika situationer. Respondenternas svar ligger i linje med 

Orlinskys och Rønnestads (2005) resultat att unga, oerfarna psykoterapeuter är 

mest sårbara och att upplevelsen av stressande engagemang avtar med ökad 

erfarenhet. Forskningsresultaten visar att psykoterapeuters upplevelse av 

kumulativ karriärutveckling starkt korrelerar med bredden och djupet av den 

kliniska erfarenheten, men att tiden yrket spelar mindre roll. Det är en möjlig 

tolkning att även respondenternas ansvarskänsla inte enbart påverkas av tiden i 
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yrket utan även av bredden och djupet i den kliniska erfarenheten, något som 

dock inte explicit undersökts i detta sammanhang. Förmågan att stå ut med 

patienters ångest kan tänkas bottna i existentialismens människosyn att livet alltid 

innebär även ångest och lidande (Hauge & Haga, 2014). Att konfronteras med 

patienternas lidande kan då tänkas bli mindre skrämmande och ses som en 

naturlig del av livet. Beskrivningen av att kunna stå ut med ovisshet och elände 

kan även sättas i sammanhang med psykoterapeutens utvecklingsprocess från 

”Self as Powerful to Client as Powerful” (Skovholt & Rønnestad, 213, s. 159). Att 

uppleva patienten och inte sig själv som stark kan tänkas minska ansvarskänslan. 

8.2.4 Hur beskriver psykoterapeuter ansvarsupplevelsen på ett 

existentiellt plan? 

Respondenternas uppfattning att arbetet måste få påverka de som människor skulle 

kunna förstås utifrån systemteoretiska tankar: en insikt i att vi människor påverkar 

och påverkas inom mänskliga system. Denna uppfattning kan även knytas till 

intersubjektiviteten och Løgstrups etiska krav (1956/1992) som diskuterades 

inledningsvis. Att arbetet påverkar psykoterapeuten som människa förefaller vara 

en självklarhet och upplevs som relativt oproblematiskt. 

En intressant aspekt är att respondenterna beskriver god självkännedom och 

självmedkänsla som ett ansvar som åligger psykoterapeuten samt som 

förutsättning för att kunna utöva sitt arbete på ett bra sätt. Egna sårbarheter, vad 

som väcks inom en och berör en särskilt som människa, behöver 

medvetandegöras för att inte stå i vägen för terapiprocessen. Respondenterna 

beskriver att öppenhet inför sig själv och ett ansvarstagande gällande dessa 

faktorer är en förutsättning för arbetet. Beskrivningen att psykoterapeutens inre 

påverkar terapin ligger i linje med systemteoretiska tankar om cirkularitet och 

ömsesidig påverkan inom och mellan system (Johnsen & Torsteinsson, 

2012/2015) och tyder på en medvetenhet om detta hos respondenterna. Detta 

ligger även i linje med existentialismens antagande om alla människors egna ansvar 

(Hauge & Haga, 2014; van Deurzen, 1997/2003). Samtidigt som patienterna 

tillskrivs eget ansvar för sitt liv omfattar detta även psykoterapeuten. 

Beskrivningarna av att psykoterapeutyrket påverkar privata relationer knyter an till 

de teoretiska perspektiven på olika sätt. Särskilt systemteorins beskrivning av 

cirkularitet och ömsesidig påverkan inom och mellan system (Johnsen & 

Torsteinsson, 2012/2015) tillhandahåller en förståelseram för samspelet mellan 

psykoterapeuten och människorna i hennes omgivning. Psykoterapeutens 

kunskap, självbild och förväntningar, såväl som den andres förställningar, självbild 

och förväntningar påverkar deras möte. Respondenterna beskriver att de ibland 

förhåller sig till andra människor just utifrån en medvetenhet om sig själva, vilket i 

sin tur påverkar hur andra förhåller sig respondenterna. Detta gäller självfallet för 

alla mellanmänskliga relationer, men det kan tänkas att psykoterapeutens 

teoretiska och praktiska kunskap och den andres förväntningar på och 

föreställningar om den adderar ytterligare en aspekt till relationen.  
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8.2.5 Vad beskriver psykoterapeuter som hjälpsamt för att hantera 

ansvarsupplevelsen? 

En betydelsefull aspekt för att kunna hantera ansvarskänslan på ett bra sätt är 

vikten av att inte vara ensam i sitt arbete. Att befinna sig i ett bra sammanhang 

med bra kollegor upplevs som väldigt hjälpsamt i detta. Samarbete kring en 

patient kan ge upplevelsen av ett delat ansvar. Respondenternas beskrivningar är 

samstämmiga med Orlinsky och Rønnestads (2005) resultat att support och trivsel 

på arbetsplatsen är en av faktorerna som har starkast påverkan på utvecklingen av 

healing involvement. Både Orlinskys och Rønnestads (2005) och denna studies 

resultat pekar på vikten av att befinna sig i ett välfungerande sammanhang med 

bra kollegor. Detta påvisar betydelsen av att lägga vikt vid utformningen av 

verksamheter där psykoterapeuterna ges utrymme att utveckla välfungerande och 

stabila relationer till sina kollegor. 

Tydlighet inför sig själv, patienterna samt andra professionella nämns som viktig 

faktor för att avgränsa ansvaret och hantera ansvarskänslan. Att medvetandegöra 

sig om gränserna för sitt ansvar utifrån både formella ramar och teoretisk kunskap 

om vad som hjälpsamt beskrivs som en inre process. Utifrån detta är det önskvärt 

med en medveten och kontinuerlig diskurs om detta på arbetsplatsen. 

Samtliga respondenter framhäver vikten av att själva må bra för att kunna 

bibehålla sin mentala hälsa och förmågan att arbeta med människors lidande. 

Givande relationer och intressen utanför arbetet beskrivs som avgörande. Även 

fysisk aktivitet är hjälpsamt. Ansvaret för att ta hand om de egna behoven uttrycks 

åligga psykoterapeuten själv. Detta kan kopplas till existentialismens syn på 

människan som aktiv skapare av sitt liv (Hauge & Haga, 2014). Upplevelsen att 

egenvård är viktigt för att hantera ansvarskänslan får stöd i Skovholts och 

Rønnestads (2013) forskningsresultat, där regelbunden egenvård fanns vara av 

stor vikt för bibehållen psykisk hälsa i s.k. high-touch fält. Att hitta balansen mellan 

patientens och de egna behoven beskriver författarna som en svår men viktig 

uppgift för personer i människovårdande yrken (Skovholt & Rønnestad, 2013). 

8.2.6 Avslutande reflektioner 

Respondenternas uppfattning av alla människors egna ansvar för sitt liv är väl 

förenligt med psykoterapins mål att leda till förändring. Om människan 

betraktades som offer för omständigheterna, så fråntas hon möjligheten satt jälv 

göra en förändring, vilket skulle göra all psykoterapi verkningslös. Mot bakgrund 

av kunskap om vikten av bra kollegor och ett välfungerande sammanhang, samt 

om hur bristen på dessa faktorer påverkar ansvarskänslan är det angeläget och 

görbart att påverka psykoterapeuters arbetssituation mot gynnsammare 

förutsättningar. Studiens resultat kan tolkas som att det inte är tyngden i 

människors berättelser i sig som väcker stor ansvarskänsla utan snarare deras 

utsatthet. Det kan därför antas att psykoterapeuters utbrändhet inte enbart hänger 

ihop med empatitrötthet utan även med svårigheten att begränsa ansvarskänslan 

för människor i utsatta situationer som inte kan hänvisas vidare för mer stöd. 

Utifrån kunskap om dessa aspekter vore det angeläget med ett medvetet arbete 
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både kring psykoterapeuters arbetsmiljö och samhällsstrukturen. Som tidigare 

diskuterats blir psykoterapeuten del i systemen som hon bedriver psykoterapi 

med. Syftet med denna studie är att närma sig respondenterna utifrån deras 

livsvärld. Via intervjuerna och författarens behandling av intervjudata har även 

författaren och respondenterna blivit del i gemensamma system. Exakt hur detta 

har påverkat studien är svårt att uttala sig om, men tanken om att det har påverkat 

är viktigt att lyfta utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. 

Sammanfattningsvis ger studiens resultat starka indikationer på att känslan av 

existentiellt ansvar gentemot patienter är en upplevelse som delas av många 

psykoterapeuter. Ansvarskänslan tycks vara kopplat till den mänskliga existensen 

snarare än till formella aspekter såsom lagar, regler och riktlinjer. För att hantera 

ansvarsupplevelsen på ett konstruktivt sätt tycks det vara av stor vikt med 

gynnsamma förutsättningar på arbetsplatsen samt att den enskilde 

psykoterapeuten hittar strategier och faktorer utanför arbetet som påverkar 

hanterbarheten av ansvarsupplevelsen positivt för just henne. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Då det inte finns forskning som fokuserar just psykoterapeutens upplevelse av 

ansvar och hur det påverkar henne är det angeläget att fortsätta belysa detta 

område utifrån flera aspekter. Utifrån respondenternas tydliga uppfattning om att 

barn och ungdomar väcker en markant ökad ansvarskänsla, som till och med kan 

göra det för slitsamt att under längre tid arbeta med denna målgrupp, är det 

angeläget att forska vidare om detta. Ökad kunskap om detta är önskvärt för att 

kunna utveckla strukturer och ramar både på arbetsplatser och samhällsnivå som 

möjliggör för psykoterapeuter att arbeta med denna viktiga målgrupp med 

bibehållen hälsa och välmående. Eftersom psykoterapeuter per definition alltid 

möts av andra människors lidande och konfronteras med svårt känslomaterial, 

vore det värt att undersöka på vilket sätt detta är problematiskt samt hur det kan 

hänga ihop med psykoterapeutens ansvarskänsla och vilka faktorer som kan vara 

hjälpsamma för att hantera detta. 
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Bilaga 1 

 
S:t Lukas Utbildningsinstitut 

 

Information till intervjupersonen inför intervjun 
 

 Studien genomförs inom ramen för den legitimerande 

psykoterapeututbildningen på S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta 

Sköndal Högskola. 

 

 Författaren till studien är Nina Sundvall. Författaren kommer själv att 

genomföra forskningsintervjun. 

 

 Handledare för uppsatsen är Gunnar Bohman, med. dr., leg. psykolog, leg. 

psykoterapeut och handledare. Universitetslektor på Psykologiska 

institutionen vid Stockholms universitet. gbn@psychology.su.se, 08 – 16 

20 12. 

  

 Syftet med studien är att närmare belysa psykoterapeuters upplevelse av 

ansvar. 

 

 Studien frågeställningar ämnas att besvaras med hjälp av kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagning, 

transkriberas och sedan analyseras med hjälp av tematisk analys.

  

Efter att analysen är färdigställd får forskningspersonerna ta del av 

analysen, för att respondera på den.  

Uppsatsen kommer att publiceras på DiVA, Ersta Sköndals 

publiceringsdatabas, efter färdigställandet. 

 

 All information om personuppgifter samt inspelningen av intervjun 

kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

 Deltagandet i studien är frivilligt. Forskningspersonen har rätt att när som 

helst och med omedelbar verkan återta sitt samtycke. Något skäl behöver 

han eller hon inte ange. Data som redan insamlats får dock användas i 

forskningen.  
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 Vid ytterligare frågor kan du vända dig till Nina Sundvall på 

ninasundvall76@gmail.com eller via mobilen på 0733 – 96 84 69. 

mailto:ninasundvall76@gmail.com
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Bilaga 2 

 
S:t Lukas utbildningsinstitut 

 

 

 

Samtyckesformulär 
 

Härmed intygas att jag väljer att deltaga i studien. 

 

Jag har erhållit information angående intervjustudien om psykoterapeuters 

upplevelse av ansvar. 

Jag är medveten om mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst har 

möjlighet att avbryta mitt deltagande. 

 

Alla personuppgifter samt inspelningen av intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt. Jag har haft möjlighet att ställa frågor.  

 

 

 

__________________ __________________________________________ 

Ort, datum  Forskningspersonens namnteckning 

 

 

__________________________________________ 

  Forskningspersonens namnförtydligande 

 

 

 

 

 

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte och genomförande för 

ovanstående forskningsperson samt erhållit forskningspersonens samtycke. 

 

 

__________________ __________________________________________ 

Ort, datum  Namnteckning 

 

 

__________________________________________ 

  Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

 

Syftet med studien är att belysa psykoterapeuters upplevelse av ansvar samt hur de 

upplever att detta påverkar de i sitt professionella respektive privata liv. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur beskriver psykoterapeuter upplevelsen av ansvar? 
2. Hur upplever/beskriver psykoterapeuter att detta ansvar påverkar dem i 

sitt professionella respektive privata liv? 
3. Vad beskriver psykoterapeuter som hjälpsam för att hantera sin upplevelse 

av ansvar? 

 

 

 

 

 

Intervjuguide 
 

- Jag är intresserad av och vill veta mera om psykoterapeuters upplevelse av 
ansvar inför/gentemot sina klienter/patienter. Vad väcker det hos dig när 
jag säger så? 
 

- Det finns olika former av ansvar, varav vissa är reglerade i lag som t.ex. 
psykoterapeutens juridiska ansvar. Jag ämnar i detta sammanhang 
undersöka psykoterapeuters upplevelse av ett – kan man kalla det – 
existentiellt ansvar. Vad väcker det för tankar hos dig? 
 

 

Frågeområden för intervjun: 

 

A.) Inledande frågor 
 
- Intervjupersonens utbildning/ar 
- Intervjupersonens arbetslivserfarenhet/tid i yrket 
 

 

B.) Upplevelsen av ansvar 
 
1.) Kan du beskriva ytterligare vad det här ansvaret betyder och innebär 
för dig? 
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2.) Hur känner/märker du av känslan av ansvar? 
- Psykiskt? 
- Fysiskt? 
 
3.) Som psykoterapeuter är vi satta att hjälpa andra människor – som med 
vår hjälp hoppas på minskat lidande – vad väcker det inom dig? 
 
4.) I vilka situationer/med vilka patienter blir upplevelsen av ansvar extra 
påtagligt? 
- Hur är det när människor mår väldigt dåligt? 
- Hur är det när människor är väldigt utsatta (barn)? 
 
5.) Hur påverkas din upplevelse av ansvar när du arbetar med flera 
personer i rummet? 
 
6.) Hur påverkas din upplevelse av ansvar när det är barn/unga med i 
bilden  
- I samtalet? 
- Utanför samtalet, men som du känner till? 
 
7.) Vad tänker du kring patientens eget ansvar? 

 

8.) Har tiden i yrket påverkat hur du upplever och hanterar 

ansvarskänslan? Hur? 

 

9.) Tänker du att din uppväxt har påverkat ditt sätt att uppleva och 

hantera ansvar? Hur? 

 

 

C.) Hur påverkar upplevelsen/känslan dig? 
 
1.) Hur tror du att din upplevelse av/känsla av ansvar påverkar dig? 
 
2.) Vad innebär denna upplevelse för dig när du är på arbetet? 
 
3.) Händer det att du tar med dig upplevelsen av ansvar ”hem”? Vad kan 
det då vara för tankar som snurrar/väcks? 
 
4.) Hur tror du att din upplevelse/känsla av ansvar för dina klienter 
påverkar dig i ditt privata liv? Vad gör det med dig som människa? 
 
5.) Kan upplevelsen av ansvar vara problematisk/svår att bära? 
- Beskriv, på vilket sätt? 
- Om inte fråga om strategier eller vad som hjälpsamt, se nästa 
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frågeområde… 
 
6.) Tänker du att denna aspekt av din profession påverkar dina privata 
relationer? 
- Beskriv hur/på vilket sätt? 

 

 

D.) Vad är hjälpsamt för att hantera upplevelsen ansvaret? 
 
1.) Vad är hjälpsamt för att hantera denna upplevelse? 
- På arbetet? 
- Hemma/utanför arbetet? 
- Finns det något specifikt som är särskilt hjälpsam? 
 
2.) Hur påverkar ramarna/strukturen på din arbetsplats? 
- Vad är hjälpsamt?  
- Vad hindrar? 
- På vilket sätt? 
 
3.) Hur tänker kring att som psykoterapeut ta ansvar för sig själv och sitt 
eget välmående? 
- Vad är viktigt? 
- Vad underlättar? 
- Vad hindrar? 
- På vilket sätt? 
 

 

E.) Har intervjupersonen kompletterande frågor eller funderingar eller 
vill lägga till något? 

 

 

 

 


