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Sammanfattning/abstract 

 
Är volontärt psykoterapeutarbete en win-win situation eller en fattigdomsfälla? Finns det 

blinda fläckar i den goda intentionen eller är en volontärresurs enbart av godo? Syftet med 

undersökningen var att beskriva hur några psykoterapeuter ser på sin arbetsinsats och arbets-

situation som volontärer och samtidigt väcka frågor kring det ideella arbetets drivkrafter, 

eventuell påverkan på psykoterapirelationen och arbetstillfredsställelsens betydelse.  

Verksamheten som studerades finns inom Stadsmissionens regi i Stockholm på Terapicentret 

för unga, där merparten av psykoterapeuterna är volontärer. Den undersökningsmetod som 

användes var semi-strukturerad intervju och fem volontärer deltog i undersökningen. Den 

teoretiska anknytningen har huvudsakligen utgjorts av litteratur inom den psykodynamiska 

teoribildningen och då särskilt forskning inom psykoterapins område avseende terapeutisk 

effektivitet. Även forskning inriktad på relationell psykoterapi och forskning inom ideellt och 

volontärt arbete har bidragit till den teoretiska referensramen. Resultaten visade att volontärerna 

upplever drivkrafter som egennytta,  att få vara del i ett meningsfullt sammanhang och att få göra 

nytta för andra som centrala drivkrafter för sin volontärinsats som också beskrivs som mycket 

engagerande, meningsfull, stimulerande, givande och som starkt hoppingivande. Viktigt var också 

upplevelsen av positivt bekräftande från omgivningen. Arbetssituationen upplevdes som mycket 

tillfredsställande och parametrar som gott ledarskap, frihet, flexbilitet och den sociala kontexten 

lyftes fram. I undersökningen kunde inte konstateras någon uppenbar koppling mellan det 

volontära engagemanget och innehållet i psykoterapi-relationen. Undersökningsresultaten kan 

tolkas som att volontärarbetet sammantaget upplevs som identitetsstärkande för volontären.  

 

Nyckelord: volontär, psykoterapi, drivkrafter, identitetsstärkande , arbetstillfredsställelse 

Keywords:  volunteer, psychotherapy, drivers, identity reinforcement, job satisfaction



 
 

 
 

 

 

 
Abstract 
 
Is psychotherapeutic work as a voluntary action a win-win situation or a poverty trap? 

Could there be blind spots in the good intentions or maybe a volunteer resource is too good 

to be questioned? The purpose of this study was to describe how some psychotherapists perceive 

their work situation as volunteers working with psychotherapy. Another aim was raising  

questions about how the volunteer effort might affect the psychotherapeutic role and  

relationship. Activities studied were within the City Mission's auspices in Stockholm,  

at Therapy Center for Young People. The majority of psychotherapists working there are  

volunteers who donate their working hours to psychotherapeutic work with the young patients. 

The qualitative method used was semi-structured interviews and five volunteers participated in  

the study. The theoretical link has mainly taken the form of literature in the psychodynamic theories 

and especially research in psychotherapy field for therapeutic efficacy, while focusing on relational 

psychotherapy and research in nonprofit and voluntary work has contributed to the theoretical frame 

of reference. The results showed that the volunteers felt that the volunteer effort was very engaging, 

meaningful, stimulating, rewarding and highly encouraging. The volunteers felt it important to be 

part of a meaningful context. Important drivers were feelings of doing well for others, commitment 

and meaningfulness but also a measure of self-interest. Important was also the experience of positive 

confirmation. The work situation was perceived as very satisfactory and the parameters of good 

leadership, freedom, flexibility and the social context were highlighted. In the study there were no 

findings of an obvious link between the volunteer involvement and content in the psychotherapy 

relationship. The results interpreted that volunteering was perceived as identity strengthening. 

The findings may contribute to discussions on how psychotherapeutic work can be organized in 

general, based on parameters such as commitment, meaningfulness, and job satisfaction. The study 

may contribute to raise an interest for further studies within the area of therapeutic factors focusing 

e.g. on therapeutic factors and on social context. 

 
Keywords:  volunteer, psychotherapy, drivers, identity reinforcement, job satisfaction
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1 Inledning 

I arbetet med psykoterapi är det psykoterapeuten själv som utgör ett av de 

viktigaste verktygen. Med sin teoriförankring och med olika terapeutiska tekniker 

utvecklar psykoterapeuten tillsammans med konfidenten en relation som syftar till 

insikter, utveckling och växande. Psykoterapeutens engagemang och förmåga att 

skapa en kreativ och förtroendefull relation har stor betydelse för  behandlings-

resultatet. I Stadsmissionens verksamhet ”Terapicenter för unga” har man 

medvetet tagit fasta på denna gemensamma utvecklingsaspekt och den utgör en 

viktig del av behandlingsfilosofin. Inom terapicentret bedrivs psykoterapi på 

psykodynamisk grund och den terapeutiska alliansen betonas som den absolut 

viktigaste prediktionen för ett gott terapeutiskt resultat. En annan viktig 

komponent i verksamheten är de trettiotal volontärer som skänker sin tid till 

arbetet med psykoterapi på Terapicentret. Verksamheten riktar sig till unga  i 

åldern 16-25 år och ser sig som ett komplement till samhällets bristande resurs när 

det gäller psykisk hälsa hos unga i Stockholm. Terapicentret präglas av ett mycket 

starkt engagemang med en ledning som brinner för sitt uppdrag. Detta 

tillsammans med de volontära insatserna utgör inte bara den utmaning till 

samhällsaktörerna som Terapicentret definierar sig vara utan också faktiskt och 

konkret en nödvändig psykoterapeutisk resurs för ett antal unga som annars 

troligen inte fått möjligheten att gå i psykoterapi. Trots att verksamheten till stor 

del är beroende av volontära resurser har man ändå sakta expanderat och planerar 

nu att växa  med ytterligare en samtalsmottagning med inriktning på unga pojkar 

och män. Sannolikt finns det något att lära för andra av hur Terapicentret har 

valt att organisera psykoterapiverksamheten i flera aspekter, inte minst utifrån hur 

volontärerna uttrycker sitt engagemang och sin arbetstillfredsställelse.  

Denna intervjuundersökning  avser att ta reda på hur  volontärerna ser på sina  

drivkrafter till att arbeta ideellt som psykoterapeuter, vad har de  för syn på  hur 

de volontära engagemanget kan påverka psykoterapirelationen och hur påverkar 

volontärarbetet arbetstillfredsställelsen. Att ett starkt engagemang i sig är 

belönande kan de flesta känna igen sig i. Det kan upplevas okontroversiellt och 

oproblematiskt att ställa sig själv till förfogande som det nödvändiga resurstillskott 
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som bidrar när det brister i samhällsresurser. Men kanske kan det vara så att 

godheten medvetet eller omedvetet sätter krokben för sig själv; vad händer t ex 

med den annars så vanliga uppfattningen när vi skänker någon något,  att gåvan 

ska tas emot och kanske också återgäldas; - vem ger och vem får och hur går det 

med det psykoterpeutiska mötet? Är volontärt terapeutarbete en win-win situation 

eller en fattigdomsfälla, finns det blinda fläckar i den goda intentionen eller är 

detta en mycket medveten strategi som enbart är av godo?  I vår kultur och i 

samhället har vi vissa sociala grundregler för utbyte av gåvor som omfattar både 

materiella ting och också vänskapliga handlingar. Den som aldrig ger anses snål 

och självisk. Den som vägrar att ta emot en gåva gör sig skyldig till en ovänlig 

handling och det kan kännas förödmjukande att ta emot en gåva som är mer 

storvulen än vad man har råd med i gengäld”. (DN 2004-12-21). Volontärarbete 

sätter till dels våra vanliga uppfattningar om arbete, givande och tagande ur spel. 

I volontärarbetets natur ligger att inte räkna med någon direkt och omdelbar 

reciprocitet. Volontären skänker sin tid och sitt kunnande i ett gott syfte och i ett 

ideellt forum där givandet är a priori, moraliskt och etiskt oantastligt och kanske 

till och med odiskutabelt som fenomen. Kanske kommer kontexten, i detta fall 

Stadsmissionens Terapicenter för unga, i vilken man utför sitt arbete som 

volontär/psykoterapeut, inte bara att ha betydelse för psykoterapeuten som 

person utan också för det psykoterapeutiska förhållningssättet och också för den 

psykoterapeutiska relationen. Vad man kan konstatera oavsett detta är att inte bara 

patienterna utan också volontärerna står i kö till Terapicentret. Det volontära 

arbetet förtjänar inte att vi förhåller oss okritiskt och omedvetet till det utan 

snarare öppet, nyfiket och intresserat. Det kan mycket väl vara en positiv 

okontroversiell generös handling, meningsskapande och engagerande att arbeta 

ideellt ur volontärens perspektiv men frågan är om volontärt arbete kan vara mer 

än så i ett psykoterapeutiskt behandlingsperspektiv. Kanske bör frågeställningen 

då vidgas för terapeuten; varför gör jag denna handling egentligen, hur ser 

drivkrafterna ut och för vem är det viktigt? Påverkas jag på något särskilt sätt av 

min volontära handling och isåfall kan detta ha någon koppling till 

psykoterapirelationen? Med min undersökning vill jag belysa några 
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psykoterapeuters perspektiv på sin volontära arbetsinsats dels av ren nyfikenhet på 

vad det innebär för dem att arbeta volontärt med psykoterapi, dels i hopp om att 

tillföra diskussionen om  psykoterapeuters arbetsförhållanden och arbetssätt något 

av intresse. Det senare med ledning av vad de intervjuade beskriver i termer av 

självuppfattning, meningsfullhet, engagemang och arbetstillfredsställelse. 

Förhoppningen är också att undersökningen ska ge uppslag till diskussion och 

reflektion för volontärerna på Terapicentret kring den egna volontärinsatsens 

betydelse för dem själva. Kanske kan detta vara till gagn för Terapicentret och sist 

men inte inte minst för de unga som utgör målgrupp för volontärinsatsen. 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Teoribildning och tidigare forskning 

 Den psykodynamiska teoribildningen och forskningen inom psykoterapins 

område utgör en teoretisk referensram för denna undersökning. 

Psykoterapiforskning inom områden som handlar om terapeutisk effektivitet, där 

s k gemensamma faktorer och då bl a terapeutfaktorer är i fokus, representerad 

bl a Wampold, Bruce E  (2001) är en viktig del av denna rapport. Även forskning 

inriktad på relationell psykoterapi sammanställd av Holmqvist, Rolf (2007) och 

Stenlund, Gunvor (2002) fungerar som ett raster för undersökningen. Det finns 

ingen dokumenterad forskning inom området volontärpsykoterapi men däremot 

har forskningen i ideellt arbete specifikt inom social sektor genomgåtts. Detta 

genom att granskning av forskningsartiklar och avhandlingar , t ex Jeppsson 

Grassman, Eva & Svedberg, Lars ( 1997), von Essen, Johan (2008) och  

Yeung, Anne Birgitta (2008). Även artiklar av Kaufmann, Geir & Kaufmann, 

Astrid (2003) har genomlästs då ett arbetslivsinriktat organisationsperspektiv 

kommer att tillföras denna rapport, som framför allt har ett individperspektiv.  

 

 

2.2 Kontextuell modell  

Wampold, Bruce E (2001) har i sin bok The Great Psychotherapy Debate, 

Models, Methods and Findings ifrågasatt den medicinska modellen som 
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utgångspunkt för forskningen inom psykoterapiområdet och lyfter istället fram 

den kontextuella modellen. Wampold menar att det är det personliga och sociala 

sammanhanget som har betydelse för hur man ska förstå det av patienten 

presenterade problemet snarare än diagnosen. Diagnosen finns också i ett socio-

kulturellt sammanhang menar han. Vidare säger Wampold att det inte finns några 

entydiga och allmängiltiga förklaringar till symtom. De kan bara förstås i ett 

livshistoriskt och socialt sammanhang. Också behandlingar måste förstås i ett 

socialt och ideologiskt kontext. Olika behandlingar har olika legitimitet och 

fungerar därför olika i olika kulturer och behandlingen måste ges på ett sätt som 

överensstämmer med terapeutens och patientens uppfattning om vad en verksam 

behandling innebär, olika teorier passar vid olika tillfällen, i olika sociala och 

personliga sammanhang menar Wampold. (Holmqvist, R 2007)  Från mitten av 

1990-talet och in på 2000-talet till dags dato har en tydlig perspektivförskjutning 

skett och inom alltfler psykoterapeutiska ”skolbildningar” tillmäts den 

psykoterapeutiska relationen betydligt större betydelse för det terapeutiska utfallet 

än tidigare. De relationella aspekterna i psykoterapirelationen i klinisk vardag har 

varit kända sedan länge men det är först på senare år som forskningen på allvar 

och mer systematiskt börjat studera den psykoterapeutiska relationens olika 

aspekter och då huvudsakligen ur ett inter-personellt perspektiv. Sedan länge har 

den terapeutiska alliansen d v s en aspekt av den relationella kvalitén mellan 

terapeut och patient uppmärksammats i psykoterapiforskningen. Under senare år 

har anknytningsteoretiker givit sina bidrag till forskningen och detta har i sin tur 

påverkat såväl synen på den terapeutiska alliansens betydelse som andra 

relationella aspekter i psykoterapisituationen. Enligt Wampold (2001) betyder den 

terapeutiska alliansen sju gånger mer för utfallet än val av psykoterapiform. Andra 

gemensamma faktorer som är av vikt för effekten av psykoterapin är terapeutens 

följsamhet till sin egen metod (adherence) , terapeutens och patientens förväntan 

på behandlingen och terapeutens lojalitet med sin teori (allegiance). Ytterligare en 

gemensam faktor som är starkt resultatpåverkande är terapeutfaktorn d v s det 

som gäller terapeuten är allt från personlighetsdrag till professionell skicklighet, 

som alltså spelar stor roll för terapiutfallet. Luborsky m fl har i metastudier kunnat 



 
 

5 (33) 
 

 

konstatera att graden av förbättrade patienter skilde sig mellan 0 och 80 procent 

beroende på terapeutfaktorer. (Wilczek, A Läkartidningen nr 42, volym 103).   

De s.k. gemensamma faktorerna, d v s de som finns inom alla teoribildningar som  

t ex terapeutens skicklighet, relationens kvalitet och det engagemang som patient 

och terapeut uppvisar utgör ca 40-60 procent av effekten av psykoterapin, 

terapeutfaktorerna ca 7 procent och mer specifika faktorer som olika teknik och 

metod motsvarar 7 procent. Mellan 30 och 50 procent av av psykoterapins 

effektivitet kan härledas till patientfaktorer enligt de metastudier som Wampold 

presenterat. (Wampold 2001). Terapeutfaktorer och psykoterapirelationen har 

intresserat fler forskare ur olika aspekter inte enbart ur effektivitetssynpunkt. 

Otto Renik (1993) pekar på en intressant frågeställning när han säger  “If the 

analyst's personal motivations that we have been isolating under the heading of 

counter-transference are actually the omnipresent raw material of effective 

analytic technique, then we need to know more about what combines with the 

analyst's personal motivations to channel them constructively into an optimally 

conducted clinical analysis. We can also think that we have much to learn about 

the role of the analyst's self-analysis in our work. The image of a perfectly self-

aware analyst who does not engage in counter-transference enactment but, 

instead, identifies and explores counter-transference fantasies, using them as a 

new source of useful information, is probably misconceived even as an ideal 

toward which to strive in the clinical situation. Surely, we need a theory of 

technique that takes into account the analyst's constant, irreducible subjectivity” 

(Renik, 1993 s.487 ). Kanske borde psykoterapeuter mer kontinuerligt påminna sig 

om inom vilka områden de ”blinda fläckarna” kan finnas hos dem själva och 

försöka identifiera dem för att kunna förstå sig själva och patienten ännu bättre. 

Det kan också vara så att terapeuten ibland behöver inta en mer aktiv hållning i 

den psykoterapeutiska relationen. Detta för att underlätta för patienten att 

kommunicera och för att därmed snabbare och lättare närma sig patientens 

problematik och därmed öka förutsättningar för att den psykoterapeutiska 

relationen kan bli optimalt konstruktiv. Enligt Modell, A. H (1984) räcker det 

inte med att beakta individens psykiska organisation, personlighet och/eller 
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psykopatologi för att förstå individens sätt att relatera; den ömsesidiga 

kommunikationen här och nu mellan individen och den andre i 

psykoterapisituationen - terapeuten - måste också beaktas. I den psykoterapeutiska 

situationen handlar det alltid om en ömsesidig påverkan mellan klient och 

terapeut. Fokus i terapin har därmed förskjutits från klientens reaktion för 

terapeuten att svara på, till ömsidigheten i relationen mellan klient och terapeut.  

De är engagerade i en interaktion på såväl medveten som omedveten nivå. 

(Stenlund, G 2002). 

 

2.3 Ideellt arbete 

Ideellt arbete har blivit vanligare inom alltfler samhällssektorer särskilt inom de 

sociala och omvårdande sektorerna. I takt med att folkrörelser, politiska och 

fackliga organisationer har kunnat se sina medlemssiffror minska har utvecklingen 

varit den motsatta i flera av de socialt inriktade hjälp- och frivilligorganisationerna. 

Insamlingsgalor och kampanjer för olika välgörande ändamål av såväl nationell 

som internationell karaktär avlöser varandra. Många är generösa och ger 

ekonomiska bidrag till insamlingarna. Andra går ett steg längre och väljer att 

omsätta sin vilja till engagemang och meningsskapande i handling och gör därför 

en aktiv ideell arbetsinsats t ex inom en hjälporganisation.  

I Socialstyrelsens rapport om hur frivilligorganisationer använt statliga anslag 2008 

går att utläsa att 76 ansökningar om stadsbidrag från frivilligorganisationer inkom 

till Socialstyrelsen år 2008. Ansökningarna omfattade totalt 150 miljoner kronor. 

År 2008 hade Socialstyrelsen totalt 68.3 miljoner kronor att fördela. 

Socialstyrelsen beviljade 68 organisationer bidrag. Åtta organisationer fick avslag.  

De belopp som beviljades organisationerna för år 2008 varierade i storlek från 

50.000 kronor till 9,8 miljoner kronor. Av rapporten framgår att avsevärda 

kostnadsbesparingar gjorts inom den offentliga sektorn vilket drabbat de unga i 

samhället. Nedskärningar och kostnadsbesparingar inom t ex Socialtjänst, skolan 

och BUP drabbar de ungdomar som är resurssvaga på olika sätt. (ur Social-

styrelsens rapport; Hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt 
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statsbidrag under verksamhetsåret 2008). Frivilligorganisationerna ser 

uppenbarligen att de har en plats att fylla och erbjuder sina tjänser för att  

fylla tomrummet som uppstår när det offentliga resurserna inte räcker till.  

I doktorsavhandlingen ”Om det ideella arbetets betydelse” gör Johan von Essen 

en definition av ideellt arbete utifrån fem teman. ideellt arbete är oavlönat,  

för någons nytta, frivilligt, är ett uttryck för det egna engagemanget och äger rum 

i en gemenskap. Tillsammans utgör dessa fem teman det ideella arbetets 

fenomenologiska struktur. Vidare fyller ideellt arbete funktionerna att forma 

människors identitet, att vara ett sätt att förverkliga sig själv samt att vara 

meningsgivande. Ideellt arbete är också ett sätt att gestalta det egna 

medborgarskapet. Som sådant kan det beskrivas som människors autentiska 

handlande för den andres väl i ett offentligt sammanhang. (von Essen, J 2008). 

Den finska forskaren Anne Birgitte Yeung lutar sig mot några filosofer som 

utgångspunkt för sin forskning och citerar såväl Aristoteles som myntat uttrycket 

”a person can only be thanked or criticised for voluntary actions” och den 

moderne finske filosofen Wright har pekat på att en frivillig handling måste 

baseras på två fenomen: ”first that a person must have a reason for his or her 

action, and second, that a person should begin to act precisely in accordance with 

this reason” (Yeung; A B 2008). Yeung har i sin forskning funnit att det hos 

volontärer finns det altruistiska elementet av medmänsklighet, behov av att vara 

del i ett socialt sammanhang och behov av att vara solidarisk som bakomliggande 

motiv för det volontära engagemanget. Många volontärer  önskar arenor för 

altruismen uttryckt i medmänslighet och möten med andra med samma 

värderingar. (Yeung, A B 2008) Andra lyfter fram den egna nyttan mer explicit 

som något som kan betraktas som naturligt, okontroversiellt och moraliskt 

accepterat. Hidayet Tercan med lång erfarenhet av eget volontärarbete bl a från 

Röda Korset och erfarenhet från styrelseuppdrag bl a i Stadsmissionens styrelse 

refereras till i en SvD av Anna Lagerblad i en artikelserie om ideellt arbete. Länge 

har det setts som ”lite fult” att prata öppet om att man själv får ut en hel del av 

sitt volontärarbete. Men Hidayet Tercan vänder sig mot det synsättet. Hon tycker 

inte att det är något fel att en volontär även har mer egoistiska motiv för sitt 
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engagemang. Enligt Tercan  går det inte bara att ge och ge, utan att få något 

tillbaka. En tid fortsätter individen kanske av ren pliktkänsla, men förr eller senare 

slutar hon att engagera sig. En fördel med att vara tydlig med de egna vinsterna är 

att relationen mellan givaren och mottagaren blir mer jämlik. Risken är annars att 

volontärarbetet blir en ensidig handling som riskerar att förminska mottagaren av 

hjälpen och därmed försätta honom eller henne i en svår situation” säger Hidayet 

Tercan. Inte heller Amelia Silfverstolpe, ansvarig för Volontärbyrån, som citeras i 

samma artikel tror att människors ideella engagemang endast handlar om osjälvisk 

snällhet eller godhet.1  

För att ta reda på vad som driver frivilligarbetare har Volontärbyrån gjort en 

enkätundersökning bland sina volontärer. Och motiven var många: skaffa sig 

meriter, förbättra samhället, ha roligt, skapa mening i sitt liv. ” För många är det 

nog ett sätt att manifestera för sig själv och omgivningen att man gör något viktigt 

som man tror på. Det vanliga jobbet kanske inte upplevs som så meningsfullt.  

Då kan det kännas bra att exempelvis ställa upp t e x  som flyktingguide på 

fritiden” säger Amelie Silfverstolpe (SvD 2005-12-22). Tercans och Silfverstolpes 

uttalanden stämmer väl med vad forskare på området kommit fram till. Ett tydligt 

mönster för det ideella arbetet är det personliga engagemangets betydelse som är 

förknippat med det. ”Ber man människor att beskriva ideologin bakom sitt ideella 

engagemang, värjer de sig ofta. De identifierar sig sällan med ideologier eller 

samhällsvisioner, utan hänvisar snarare till den egna övertygelsen och ser den 

organisation de arbetar i som en arena som passar den tillräckligt väl. Att de 

snarare arbetar ideellt som uttryck för den egna övertygelsen än för att ansluta sig 

till organisationens ideologi förstärker det ideella arbetets karaktär av att vara ett 

sätt att uttrycka den egna identiteten”. (ur Liv i Sverige, Sjökvist, I red. 2009).  

Utifrån forskning är det inte entydigt och enkelt att ge en bild av motiven till 

                                                 
1
 År 2002 startade Silfverstolpe Volontärbyrån med stöd från Stockholms stad och den drivs 

idag av Forum för frivilligt socialt arbete. Volontärbyrån fungerar som en webbplats där 

frivilligorganisationer annonserar om vilka uppdrag de behöver hjälp med. Sedan kan 

frivilligarbetare kan gå in och välja uppgifter som de är intresserade av. Hittills har över 6500 

uppdrag förmedlats där och i årliga enkätundersökningar följs volontärarbetet upp ur olika 

aspekter. 
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volontärarbete. Hjälpandet är motivet säger Eva  Jeppsson Grassman i sin 

forskningsrapport om det frivilliga arbetets innebörd. Arbetsinsatsen – åtagandet 

– som motiv i sig kommer igen i andra intervjuades utsagor som sina viktigaste 

motiv för arbetsinsatsen som motiv går det inte att särskilja från mottagaren. 

”Den andre” är också motivet. (Jeppson Grassman, E 1997) Betydelsen av 

volontärarbete kan diskuteras ur många olika perspektiv t ex ur psykologiskt, 

existensiellt, religiöst eller ur ett samhällsnytto-perspektiv. Den finska forskaren 

Yeung förordar ett nytt sätt att se på motiven. Yeung menar att det framför allt är 

de inre orienterade aspekterna hos volontären som exempelvis sättet att tänka, 

förhålla sig till beroende och oberoende, avstånd och närhet, kontinuitet och 

stabilitet som gör denne antingen mer eller mindre fri att uttrycka identiteten och 

som avgör också hur betydelsen av det volontära arbete uppfattas (Yeung, A B 

2008). Även Jeppsson Grassman lyfter i sina studier fram det existensiella och 

identitetsstärkande perspektivet; livsstil, möjlighet till upprättelse eller frigörelse i 

mogen ålder, avsaknad i det egna livet som kunnat omvandlas i handling till 

hjälparbete är några av frivilligarbetets innebörder (Jeppsson Grassman, E 1997). 

Att forumet för volontärinsatsen är ett mycket viktigt motiv till volontärarbete  

liksom engagemanget, identitetsstärkandet och meningsskapandet är ingredienser i 

volontärarbete som många volontärer uttrycker som viktiga drivkrafter är alltså en 

samstämmig bild från forskningen om volontärarbete. Engagemang, sammanhang 

och meningsskapande är faktorer som också är är av stor betydelse för 

arbetstillfredsställelse generellt sett. Sammanfattningsvis kan man konstatera att 

forskningen om ideellt arbete och volontärers egna uttalanden har tydliggjort att 

det finns komplexa och mångfacetterade anledningar till varför individer väljer att 

arbeta volontärt.  

 

2.4 Arbetstillfredsställelse och organisationskultur 

Här följer ett kort nedslag i arbetslivsforskningen för att belysa vad som värderas 

som viktigt och värdefullt i arbete mer generellt. Några dimensioner av denna 

kunskap kan antas vara giltigt och relevant också för förståelsen av volontärarbete. 

I modern arbetslivsforskning har det blivit allt vanligare att arbetstillfredsställelse 
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definieras som en attityd. Brief och Weiss ger uttryck för en representativ  

uppfattning när de definierar arbetstillfredsställelse som en ”positiv (eller negativ) 

evaluerande värdering av arbetet eller arbetssituationen”. En arbetsrelaterad 

attityd brukar kallas arbetstillfredsställelse (job satisfaction). En annan arbets-

relaterad attityd kallas förpliktigande organisationsengagemang (organisational. 

commitment). Båda dessa infallsvinklar anses viktiga för att förstå individens 

beteende i organisationen, när det gäller faktorer som produktivitet, trivsel, 

personalomsättning etc. Arbetslivsforskare har sammanfattat de olika 

huvudpunkterna i olika teorier om begreppet arbetstillfredsställelese och beskriver 

att det är interaktionen mellan å ena sidan den enskildes behov, värderingar och 

förväntningar, å andra sidan det som arbetet och arbetssituationen erbjuder eller 

innebär som leder till tillfredsställelse och/eller missnöje med arbetet.  

(ur Kaufmann & Kaufmann 2005) Arbetslivsforskning visar att en ökad 

arbetstrivsel generellt leder till högre livskvalitet, bättre hälsa, bättre stabilitet i 

arbetet och sannolikt också bättre samarbetsförmåga. Ett antagande som ofta görs 

är att arbetstillfredsställelse får viktiga konsekvenser för organisationers allmänna 

produktivitet. De viktigaste faktorerna för arbetstillfredsställelse brukar på 

organisationsnivå hänföras till arbetssituationen, arbetsinnehållet och 

möjligheterna till social påverkan och på individnivå till personlighet och 

värderingar. I arbetssituationen värderas faktorer som t ex uppgiftsvariation, 

uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse, autonomi och återkopplingsmekanismer. 

Andra viktiga faktorer är ledning och möjlighet till kompetensutveckling, fysisk 

arbetsmiljö, lön, belöning och befordringsmöjligheter samt social påverkan d v s 

det mellanmänskliga samspelet och det sociala stödet. När det gäller 

individfaktorer är det t ex värderingar i förhållande till arbetets meningsfullhet och 

utformning som värderas och starkast korrelerar till arbetstillfredsställelse. 

(Kaufmann & Kaufmann 2005).  På 1980-talet började man i allt större 

omfattning inom arbetslivsforskning att tala om begreppet organisationskultur. 

Organisationskultur definieras ofta som ett system av gemensamma värderingar 

och normer och förväntningar t ex på prestation. Organisationskulturen skapas 

bl a av att organisationens grundläggare/ledare uttrycker värderingar och visioner 
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som accepteras och upprättshålls genom socialiseringsprocesser och identifikation 

mellan ledare och medarbetare. Organiskationskulturen upprätthålls genom att 

den ger medarbetarna identitetskänsla, ökar det förpliktigande engagemanget för 

organisationens  ändamål och klargör och förstärker beteenden.  

Det värdebaserade ledarskapet har stor betydelse för hur den så viktiga 

kulturförmedlingen sker och uppfattas  t e x vad gäller etiska värderingar och 

också för hur etiska koder införlivas i organisationens formella system. 

(Kaufmann & Kaufmann 2005) Exempel på mekanismer som är viktiga för 

kulturförmedlingen inom en organisationskultur är symboler, riter, ritualer, 

cermonier, jargong, myter, legener och hjältar. Att arbetstillfredställelse och 

volontärens syn på sin volontärinsats har beröringspunkter kan förstås med 

bakgrund av att den volontära situationen ofta innehåller faktorer som i mångt 

och mycket liknar en vanlig arbetssituation fastän arbetet är frivilligt och oavlönat. 

Det sammanhang man utför sin arbetsinsats i har betydelse för 

arbetstillfredsställelsen och har betydelse även om arbetet är oavlönat. Intention i 

denna intervjuundersökning är att inkludera olika forskningsområdena utifrån 

undersökningens resultat för att bättre förstå komplexiteten och peka på såväl 

eventuella som faktiska beröringspunkter inte enbart utifrån det psykoterapeutiska 

forskningsområdet men också ur tvärvetenskapligt perspektiv. Stockholms 

Stadsmission är en ideell organisation (stiftelse)  som består av fem 

verksamhetsområden; hemlöshet, ungdom och utbildning, äldreverksamhet, 

Stadsmissionens skola samt de affärsdrivande verksamheterna, där Second hand 

och Grillska huset ingår. Stockholms stadsmission är verksamt i Stockholm sedan 

mitten av 1800-talet och dess förste föreståndare var Gustaf Emanuel Beskow. 

Idag är verksamheten en del av kyrkans diakoniverksamhet. Stadsmissionen har 

idag ca 600 anställda och ca 300 volontärer verksamma i arbete. Stockholms 

Stadsmissions verksamhetsidé är "att utifrån en kristen människosyn utmana och 

komplettera samhällets insatser för utsatta grupper och individer." ”Detta innebär 

att i handling aktivt agera för att Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla." 

(ur Stadsmissionens verksamhetsbeskrivning på internet). 
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2.5 Stadsmissionens Terapicenter för unga 

I sin verksamhetsberättelse från 2008 beskriver Terapicentret för unga sin 

verksamhetsidé, klinisk verksamhet, målsättning, resultat och också det 

forskningsprojekt som bedrivs inom centret.Verksamheten är nu inne på sitt 

åttonde år och har nyligen öppnat ytterligare en enhet med särskild inriktning på 

unga män. Terapicentret betonar den goda terapeutiska alliansen som den absolut 

viktigaste prediktionen för ett gott terapeutiskt resulta och säger i verksamhets-

berättelsen att denna är det att manifesta uttrycket av de fem kliniska grundpelare 

som det kliniska arbetet vilar på. Dessa fem grundpelare innebär i  att: 1. alla som 

kontaktar centret har rätt till en psykoterapeutisk kontakt, 2. den egna motiva-

tionen är avgörande för tillfrisknande, 3. den unge kan välja att vara anonym,  

4. den psyko-dynamiska terapins självklara förutsättning är att mötet mellan två 

kan och ska ske utan inblandning eller intervention från någon tredje part och det 

terapeutiska paret reglerar själv frekvens, längd och innehåll av psykoterapin samt 

slutligen  5. uppmaningen att aktivt välja sin terapeut, genom att terapeuten avstår 

från möjligheten att välja bort patienten, är grundläggande och en uppmaning till 

att ta ansvar för sina relationer genom att terapeuten avstår från möjligheten att 

välja bort patienten. (ur Terapicentrets verksamhetsrapport 2008). Terapicentret 

som del av Stadsmissionens sociala verksamhet startade år 2001 är en del av 

kyrkans diakoniverksamhet,  och utgör därmed en del av ett sammanhang där det 

finns en uttalad värdegrund och organisationskultur  utvecklad ur en kristen 

tradition. Inom terapicentret finns en tydligt uttalad behandlingsfilosofi som vilar 

på psykodynamisk grund (ur Terapicentrets verksamhetsrapport 2008). 

Terapicentret medverkar i en forskningsstudie om psykoterapeutisk effektivitet 

och arbetar kontinuerligt med evaluering och kvalitetssäkring. En viktig 

förutsättning för verksamhetens resultat är volontärerna. Det finns idag fyra fast 

anställda medarbetare på centret fördelat på 2,75 tjänst, exkl. den nya enhet för 

unga män som är under uppbyggnad. Det finns ca trettio volontärer och en 

administratör som arbetar deltid, handledare finns anställd på konsultbasis. I 

verksamheten möjliggörs psykoterapeutisk behandling för ca 150 unga (16-25 år) 

varje år. Cirka 70 procent av de  som söker sig till Terapicentret är unga kvinnor. 
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Av de ca trettio volontärerna är merparten kvinnor, legitimerade psykoterapeuter 

med psykodynamisk inriktning. Terapicentret arrangerar regelbundet och 

kontinuerligt fallkonferenser och kompetenshöjande seminarier inom det 

psykoterapeutiska ämnesområdet. Det finns möjlighet till kontinuerlig 

handledning för de terapeuter som så önskar. Terapierna bedrivs på terapicentret i 

Stockholms innerstad. Patienterna hänvisas från skolor, landstingsmottagningar, 

ungdomsmottagningar och socialtjänst förutom de unga som söker sig självmant 

eller via föräldrar och kompisar till mottagningen. Oro, ångest, depression, 

ätstörningar och relationssvårigheter är diagnoser som dominerar hos patienterna. 

En genomsnittlig behandling är ca 40 psykoterapitimmar. (ur Terapicentrets 

verksamhetsrapport 2008). 

 

2.6 Komplex kontext 

Det är en komplex kontext volontärerna på Terapicentret befinner sig i. De har 

att bl a förhålla sig till den rådande kulturen inom organisationen med dess 

normer och värderingar, till den psykodynamiska  behandlingsfilosofin, patienter, 

ledning och kollegor men också till sin egen etik och sina egna värderingar och till 

sin profession. Samhällets syn, familj, vänner, kollegor och patienter de möter i 

andra situationer är andra påverkande faktorer. I figur 1 nedan åskådliggörs några 

olika faktorer i delar av de kontextuella sammanhang terapeuten befinner sig i.  
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Figur 1. Exempel på interagerande faktorer 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att beskriva hur volontärer, som skänker sin tid och 

kompetens som psykoterapeuter till Stadsmissionens Terapicenter för unga, ser på 

sin volontärinsats.  

 

De frågeställningar som särskilt undersökts är:: 

1.  vilka drivkrafter upplever terapeuten som centrala för volontärinsatsen?   

2.  påverkar terapeutens engagemang psykoterapirelationen? 

3.  påverkar volontärarbetet arbetstillfredställelsen? 

 

4 Metod  

4.1 Val av undersökningsmetod 

Föreliggande undersökning är en kvalitativ deskriptiv studie. Som 

undersökningsmetod har semi-strukturerad intervju valts. En intervjuguide (bil. 1) 

sammanställdes utifrån de teman som författaren ville undersöka utifrån den 

förförståelse som fanns bl a efter litteraturgenomgång. Frågeformuläret 

utformades för att användas enbart som guide och stor vikt lades vid att följa upp 

även andra frågeställningar och synpunkter som kom upp mer spontant i 

intervjusituationen.  Enligt Barker, C, Pistrang, N och Elliott, R (2002) har 

kvalitativa metoder fördelarna att: 

 de undviker förenklingar som kommer av kvantifiering, eftersom vissa 

förhållanden inte lätt kan uttryckas i siffror d v s mer komplexa aspekter av 

erfarneheter kan undersökas med färre  

begränsningar avseende data eller i de underliggande teoretiska modellerna än 

vad de kvantitativa ansatserna medger 

 de tillåter forskaren att adressera forsknings frågor som inte lätt kan 

kvantifieras, t e x mänskliga erfarnheter och upplevelser av psykologiska 

fenomen 

 de möjliggör studier av individer på djupet och i detalj 
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 kvalitativa metoder ger oftast deltagaren mer frihet att uttrycka sig än 

strukturerade kvantitativa metoder t ex genom en mer flexibel frågemetod 

som öppna frågor som ger deltagaren möjlighet att svara med egna ord och på 

sitt eget sätt 

 

 

4.2 Urvalskriterier  

Urvalskriterierna för att delta i undersökningen var att intervjupersonerna skulle 

vara verksamma som volontärer vid Terapicentret vid intervjutillfället (ingå i 

volontärsgruppen på totalt ca 30 volontärer), arbeta med minst en pågående 

psykoterapi och själv välja att delta i studien. Urvalet skedde så att en person ur 

verksamhetsledningen ställde fråga om intresse att delta i undersökningen vid ett 

volontärmöte. Fem personer anmälde sitt intresse vid mötet och intervjuades 

sedermera då de bedömts uppfylla urvalskriterierna.  

 

4.3 Undersökningens genomförande 

Intervjupersonerna kontaktades per telefon för bokning av intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes under perioden maj till juni år 2009 med hjälp av 

intervjuguiden (bilaga 1). Två av informanterna intervjuades på Terapicentret, två 

på deras privata mottagningar och en i anslutning till personens bostad.  

Samtliga informanter samtyckte till att intervjuerna bandades. Intervjuerna  

var semistrukturerade och intervjuguiden användes som stöd till intervjuerna. 

Intervjuerna pågick mellan 45-55 minuter. Intervjuerna skrevs därefter ut 

ordagrant och informationen avpersonifierades bl a genom fingerade namn.  

4.4 Bearbetning av data 

Intervjusvaren genomlästes noggrant ett flertal gånger och analysmetoden var 

tematisk, vilket innebar att materialet initialt strukturerarades utifrån de teman 

som utarbetats i intervjuguiden för att från det insamlade intervjumaterialet 

kunnat svara på frågeställningarna. Därefter sorterades resultaten in under 

nyckelord representerande respektive frågeställning. Dessa nyckelord var  
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 drivkrafter  

 psykoterapirelation 

 arbetstillfredsställelse 

Under  ”drivkrafter” sorterades resultat avseende motiv i olika aspekter samt de 

resultat som avsåg det volontära engagemangets betydelse som motivatorer som  

volontärerna lyfte fram. i intervjuerna. Under perspektivet ”psykoterapirelation” 

insorterades resultat som avsåg de resultaten som handlade om olika delar av 

psykoterapiprocessen  med har bäring på  psykoterapirelationen, t ex resultat kring 

volontärens syn på den psykoterapeutiska relationen, eget förhållningssätt, 

metodfrågor etc. Slutligen under nyckelordet ”arbetstillfredsställelse” insorterades 

de resultat som avsåg arbetssituation, kollegor, kompetensutveckling, ledning samt 

de resultat som handlade om arbetssituationen mer generellt på Terapicentret. 

Bakgrundsdata avpersonifierades och sammanställdes i en matris. Ingen ytterligare 

bearbetning av bakgrundsdata har gjorts. Detta med hänsyn till intervjuperonernas 

konfidentialitet och spårbarhetsrisker med dessa data.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet   

Begreppen reliabilitet och validitet används för att beskriva värdet av en studie; 

reliabilitet för att säkerställa frånvaron av systematiska och slumpmässiga fel och 

validitet för att påvisa att det råder en överenskommelse mellan teori och 

operationell definition av begrepp, d v s att man mäter det man avser att mäta 

med sin undersökningsmetod. När det gäller kvalitativa studier kan det vara svårt 

att tillämpa traditionella psykometriska kriterier för validitet och reliabilitet 

(Barker, C, Pistrang, N och Elliott, R (2002). Andra kvalitetsvärderande mått kan 

utgöra komplement och eller ersättning för de mer traditionella kriterierna i denna 

typ av undersökningar. T ex vikten av att beskriva den teoretiska inramningen, att 

ge en tydlig bild av intervjudeltagarna, att ge konkreta och tydliga exempel i 

resultatsammanställningen och att undvika spekulationer och tolkningar som inte 

direkt går att hänvisa till resultaten. Det är med utgångspunkt från detta synsätt 

som denna undersöknings resultat ska granskas.     
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4.6 Etiska ställningstaganden 

 

De forskningsetiska principer som gäller all humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning utgivna av Vetenskapsrådet 2002 har tillämpats för att kvalitetssäkra 

studien och vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande individskydd har följts i 

denna undersökning. 

 

Informationskravet  

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningens syfte” (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002 s. 7)  

Informanterna har både vid första telefonkontakt, vid förfrågan om deltagande 

och vid själva intervjutillfället blivit muntligt informerade om syftet med studien. 

Informanterna har blivit informerade om att de kan avstå att svara på fråga utan 

att ange skäl och att deltagandet är frivilligt.  

 

Samtyckeskravet    

”Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan”. 

(Vetenskapsrådets forskningsetiska princeper, 2002 s. 9  ) De informanter som 

deltog i undersökningen är samtliga myndiga och deltar i egenskap av 

privatpersoner och har genom sitt deltagande givit sitt samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem”. (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002 s. 12) 

Informanterna har lovats konfidentialitet vilket bl a inneburit att informanterna 

har avpersonifierats vid utskrift av intervjuerna. Personliga uppgifter om namn, 

ålder, arbetsplats och liknande har benämnts som X i utskrifterna. Muntligt löfte 

har givits till informanterna om att bandupptagningarna av intervjuerna kommer 

att förstöras efter att studien färdigställts, vilket också skett.  
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Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer  2002 s. 14) 

Informanterna har informerats om att informationen som samlats in endast 

kommer att vara underlag till denna uppsats och inte användas till andra ändamål. 

 

4.7 Bakgrundsdata om intervjupersonerna 

               

Fingerat 

namn  

Erfarenhet  Utbildning Antal år som 

volontär 

Annika >20 år Leg. 

psykoterapeut 

> 4 

Birgitta >20 år Leg. 

psykoterapeut 

> 5 

Camilla >20 år Leg. 

psykoterapeut 

> 5 

Disa >10 år Leg. 

psykoterapeut 

> 4 

Elsa >20 år Leg. 

psykoterapeut 

> 4 

 

Intervjupersonerna (volontärerna) var alla legitimerade psykoterapeuter med 

psykodynamisk inriktning. Grundutbildningarna var bl a psykolog och socionom. 

De intervjuade hade diverse påbyggnadsutbildningar t ex inom barn- och 

ungdom, bild, drama och existensiell psykoterapi. Flera av intervjupersonerna 

hade förutom volontärinsatsen för Terapicentret också andra volontära  

uppdrag t ex inom andra hjälporganisationer, kyrkan, åldringsvård och 

föreningsliv. Volontärerna gav mellan 1-8 timmar, av sin tid per vecka till 

Stadsmissionen. Det fanns både yrkesverksamma och pensionärer bland de 

intervjuade. Intervjupersonerna hade alla lång erfarenhet av psykoterapeutiskt 

arbete från såväl egen privat mottagningsverksamhet som från anställningar från 

kommunal och privat behandlingsverksamhet och landstingspsykiatri.  

De intervjuade var för övrigt aktiva personer med goda sociala nätverk.  

Några av de intervjuade var ensamstående, andra var gifta, vissa hade egna barn  

och barnbarn. Samtliga intervjuade hade deltagit i verksamheten i minst 4 år.  
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5 Resultat 

Resultaten redovisas inledningsvis med de känslord som för volontärerna i syntes 

beskrev betydelsen av volontärarbetet. Därefter är resultaten sammanställda enligt 

en indelning i följande kategorier; drivkrafter, psykoterapirelation samt 

arbetstillfredsställelse.  

 

5.1 Tre ord 

Volontärerna ombads att med tre känsloord beskriva vad volontärarbetet betyder 

för dem.  Dessa ord var:  

 

givande, positivt, utvecklande, tillhörighet, hopp, glädje, tacksamhet, en gåva,  

stimulerande, roligt, frihet, belönande, behjärtansvärt, meningsfullt, ödmjukhet.  

 

 

5.2 DRIVKRAFTER 

Att få engagera sig för något viktigt och meningsfullt var en drivkraft som lyftes 

fram som en viktig anledning till viljan att arbeta volontärt på Terapicentret. 

Förutom att skänka timmar till psykoterapiverksamheten förekom det att 

volontären var aktiv även i annan välgörenhet som t ex inom kyrkan, i andra 

hjälporganisationer och/eller i annat ideellt i föreningsliv. Undersökningen visade 

att det var särskilt viktigt för volontärerna att arbeta med unga människor då detta 

upplevdes som speciellt engagerande och hoppingivande. De intervjuade beskrev 

det som att deras arbete kändes mycket engagerande och viktigt för dem och att 

arbetet upplevdes som behjärtansvärt och meningsfullt. Samtidigt betonades 

vikten av att göra något för någon annan som en viktig drivkraft . Volontärerna 

upplevde att det fanns ett angeläget, reellt och mycket stort behov av den egna 

volontärinsatsen och att detta är något som ger mycket tillbaka och är av betydelse 

för den egna motivationen och lusten. Andra viktiga faktorer som lyftes fram var 

egennyttan, d v s att göra något bra för sig själv i ett meningsfullt sammanhang.. 

Några aspekter av denna drivkraft som lyftes fram var bl a vikten av att få känna 

sig nyttig, att få arbeta psykodynamiskt, att få arbeta med långa psykoterapier, att 

få erkänsla för sin kompetens och att få känna en tillhörighet. En av volontärerna, 
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Annika sade: ”Det här gör jag inte för att göra en god gärning, jag tycker att detta 

är så givande för mig – det tror jag är en förutsättning”. Några andra 

kommentarer var: 

 

 

”Det är en gåva att få arbeta med de här unga människorna, det känns så 

meningsfullt”  

”Jag känner en sådan tacksamhet, jag får så mycket tillbaka” 

”Jag känner hopp och stor ödmjukhet inför den här uppgiften” 

 

”Det här arbetet är så stimulerande att det är en belöning i sig”.  

”Jag känner att jag bidrar och gör nytta, det här är viktigt och behövs så väl”. 

 

”Jag vill jobba under friare former – det kan jag göra här”. 

”Det här gör jag av egoistiska skäl och jag blir stimulerad av det”. 

”Det är roligt och stimulerande att få fortsätta arbeta – det är bra för mig”.  

 

 

5.3 PSYKOTERAPIRELATION 

På frågor om den psykoterapeutiska relationen hade svaren en tonvikt på 

patientens behov och problematik.. Annika och Birgitta hade tidigare ingen 

erfarenhet av arbete med unga människor och de beskrev att de tyckte att just 

unga människor ställer särskilda krav på flexibilitet och viss anpassning av de 

psykoterapeutiska ramarna vilket de upplevde var möjligt att åstakomma inom 

Terapicentret. Volontärerna beskrev att det var vanligast   

med längre terapier (ibland längre än ett år) med en besöksfrekvens på en gång 

per vecka men också  kortare psykoterapeutiska kontakter såväl som kortare 

stödjande kontakter förekom. Ett mer aktivt förhållningssätt lyftes fram av några 

av de intervjuade som viktigt i relationsskapandet med hänvisning till att det är 

unga patienter som behöver detta. De intervjuade beskrev att det inom ramen för 

arbetet fanns goda möjligheter att påverka vilken patient man skulle arbeta med 

innan kontrakt upprättades med den unge. ”Verksamhetsledningen försöker göra 

goda matchningar mellan patient och psykoterapeut och volontären har möjlighet 

att påverka matchningen, vilket känns väldigt bra” sade t ex  Annika. 

Svårighetsgraden i arbetet t ex vad avsåg att skapa en företroendefull relation 

beskrevs som liknande tidigare eller parallella psykoterapier, samtidigt betonades 
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att det är mycket behövande patienter med stort behov av psykoterapi som söker 

sig till terapicentret. Enligt volontärerna var det vanligt med hänvisningar från 

skolkuratorer, skolpsykologer, BUP, landstingsenheter inom psykiatrin och 

behandlare inom social-tjänsten. Volontärerna lyfte på olika sätt fram 

psykodynamiska grundmetodologiska begrepp som t ex vikten av ramar, kontrakt, 

anknytning , allians, och avslut. En av volontärerna, Disa beskrev att hon tycker 

att det är mycket viktigt att det arbetas enligt det psykodynamiska arbetssättet och 

hon ansåg att detta borde lyftas fram mer av ledningen i olika sammanhang t ex i 

media eller i andra psykoterapeutiska fora. ”Det är mycket viktigare än att vi är 

volontärer”, sade hon. Inte någon av de intervjuade såg några direkta samband 

mellan det egna engagemanget och den egna rollen i psykoterapirelation men detta 

uttrycktes samtidigt engagerat i relationella termer: Camilla sade t ex ”det känns 

väldigt mycket som att man är ett viktigt stöd i vardagen för de här unga 

människorna, nästan som en mamma eller mormor” och ”det betyder så mycket 

för de här ungdomarna som kommer hit att de får komma hit och det känns så 

bra att man är viktig för dem”. Annika funderade också hon i relationella termer, 

hon sade: ”jag tror att jag är någon som lyssnar och bryr sig om, någon som kan 

hjälpa till att spegla den unges känslor, någon som blir viktig för dem.  

Birgitta upplevde inte heller att det ideella engagemanget hade någon betydelse för 

den psykoterapeutiska relationen, hon uttryckte detta så här ”alla psykoterapier 

påverkar ju en på något sätt, liksom livet i övrigt, men det är olika från patient till 

patient hur det påverkar arbetet och jag ser ingen avgörande skillnad på det viset 

här” En annan volontär sade  ”jag är nog som en klok snäll tant som har tid att 

lyssna och som bryr sig om hur det går, jag kan ju vara en del i deras liv under 

flera år i en viktig del av deras utveckling, men annars ser jag ingen koppling”.  

Disa som var den enda som mer explicit såg ett samband mellan det egna 

engagemanget och psykoterapirelationen sade: ”det här att man väljer fritt vem 

man vill arbeta här har stor betydelse för relationen, och hon fortsatter ”friheten 

i arbetet överhuvudtaget här har stor betydelse för att det blir bra kontakter, det 

och att man kan arbeta psykodynamiskt med långa terapier är otorligt viktigt för 

hur relationen blir”. Elsa hävdade mycket bestämt ”jag tror inte att alls att mitt 
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volontära engagemang har någon som helst betydelse för relationen, jag jobbar på 

som vanligt”. 

 

5.4 ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE  

 
Det sammanhang som Terapicentret utgör som mötesplats och forum för 

volontärinsatserna var något som volontärerna beskrev som en viktig drivkraft 

men också som viktigt för arbetstillfredsställelsen. På frågan om vad volontärerna 

kände till om Stadsmissionens värdegrund och vad den innebär för dem var 

svaren skiftande. Alltifrån att man kände till verksamhetens värdegrund mycket 

väl och delade dess värden till att den beskrevs i mer allmänna termer t ex som en 

humanistisk organisation med seriös inriktning. Birgitta uttryckte det så här: ”jag 

känner inte till så mycket om värdegrunden annat än att det är en seriös 

organisation med en vettig verksamhet som jag sympatiserar med”. Disa berättade 

att hon gått en introduktionsutbildning när hon börjat arbeta som volontär och 

sade: ”det är inget krav på att man ska vara aktivt troende som volontär här, det 

tycker jag är bra, annars hade jag inte platsat här”. Elsa formulerade sin syn på 

frågan om värdegrund på föjande sätt: ”Ja det är ganska viktigt faktiskt,  att det är 

en bra hållande organisation, Stadsmissionen har alltid stått för något gott i mina 

ögon, dom har ett gott rykte och är en seriös organisation, det känns viktigt” och 

hon fortsatte ”jag delar deras människosyn, det humana, respekten för individen, 

den här varma medmänskliga kontakten som jag också får uppleva när jag är där”. 

Andra betonade Terapicentrets oberoende och lovordade ledningens engagemang 

och intresse och som betydelsefullt för arbetstillfredsställelsen. ”Dom är 

fantastiska, utan dem hade de ju inte gått, det krävs eldsjälar och en stark 

ledningsfunktion i en sådan här verksamhet” sade en av volontärerna.  

Generella synpunkter som lyftes fram avseende volontärresursen av betydelse för 

arbetssituationen var ”volontärerna är en stor resursförstärkning för 

verksamheten eftersom vi är så många”,  ”volontärerna är en viktig resurs 

kompetensmässigt eftersom det finns så många som är så erfarna och väldigt 

duktiga ibland oss”, ”fördelen är att man har få patienter och väldigt stort 

engagemang ”jag förlitar mig på att ledningen är så pass kompetent så att de väljer 
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erfarna volontärer men en risk skulle annars kunna vara kvalitetsaspekten, men 

det är ju krav på att man är legitimerad så det har man tänkt på”  

”risken är ju om man inte kollar upp professionaliteten hos dem som är 

engagerade men det tror jag att man gör, det verkar så, det krävs ju att man är 

legitimerad och så får man handledning om man behöver det”  Nägra andra röster 

sa ”en nackdel är ju att det kan bli lite många volontärer och det är ju krävande att 

organisera, men jag tror inte det har varit ett stort problem” 

och  ”det är klart att det är ju en sårbarhet jämfört med att ha anställda och det 

kräver mycket av ledningen, men det tycker jag dom klarar mycket bra här, alla är 

ju så seriösa och duktiga här” Volontärerna beskrev möjligheten till handledning, 

fallkonferenser och grupp-seminarier som ett mycket viktigt och uppskattat inslag 

av stöd i det psyterapeutiska arbetet och beskrev detta som en form av belöning 

som var väsentlig för arbetslusten såväl ur socialt som professionellt perspektiv.  

Andra viktiga aspekter för arbetstillfredsställelsen var möjligheterna till fortsatt 

yrkesmässig och professionell kompetensutveckling samt att få möjlighet till 

arbete under friare former. Ledningens engagemang och lyhördhet och 

möjligheten att få påverka t ex val av patient var något som beskrevs som viktigt 

och uppskattat. Volontärarbetet beskrevs som stimulerande, roligt och 

meningsfullt och ord som tacksamhet, tillhörighet och arbetsglädje användes för 

att beskriva arbetstillfredsställelsen. Jämförelser med tidigare arbete i landstinget 

gjordes, till Terapicentrets klara fördel. ”Där känner man sig som en 

produktionsresurs som inte har något att säga till om” sade en volontär. ”Jag vill 

kunna påverka mitt arbete, det fanns sällan utrymme för det inom landstinget” 

sade en annan. En volontärterapeut som haft egen mottagning i många år lyfte 

fram det positiva med att ingå i ett kollegialt och socialt sammanhang och där få 

möjlighet att ta del av kollegors erfarenheter, ”det ger mycket att träffa kollegor” 

sade hon. En annan volontär med liknande erfarenhet uttryckte sig så här; ”det 

känns jättekul att få träffa de andra, jag har jobbat ensam i tjugo år, här får jag 

möta kollegor och det är utvecklande”. Undersökningen visade att volontärerna 

huvudsakligen upplevt positiva reaktioner från omgivningen på det volontära 

engagemanget. ”Folk tycker att det är spännande och de flesta tycker att man är 
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schysst”,  ”Man får förvånande mycket beröm”, ”vad generöst att du gör detta för 

Stadsmissionen, ”vad fint gjort” var exempel på hur volontärerna relaterade de  

positiva reaktioner som de fått. ”En del undrar hur jag har tid eller ork men det är 

ingen som är negativ alla tycker att man gör något bra ” berättade en volontär. 

”De som inte tycker att det är bra säger inget, så jag har nog bara fått höra hur bra 

detta är” säger en annan. ”Folk tycker att det är fantastiskt att man gör detta” 

säger en ytterligare en annan. Bekräftelsen från omgivningen lyftes fram som 

betydelsefull för arbetstillfredsställelsen. ”Jag trodde aldrig att jag skulle få så 

mycket uppskattning för  arbetet jag gör på Stadsmissionen. Det har jag fått och 

det känns väldigt bra men det var inget jag hade förväntat mig”.   

Undersökningen visar sammanfattningsvis att de intervjuade 

 volontärerna anser att egennytta, att få engagera sig i något meningsfullt och 

att få vara del i ett meningsfullt sammanhang samt att få göra nytta för andra 

är centrala drivkrafter för volontärinsatsen  

 volontärerna upplever sig som mycket engagerade, stimulerade och upplever 

omgivningens reaktioner som positivt bekräftande  

 volontärerna upplever arbetssituationen som mycket tillfredsställande och 

motiverande 

 volontärerna upplever inte någon uppenbar koppling mellan det volontära 

engagemanget och innehåll i psykoterapirelationen 

 

 

  

6  Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

Genom att undersökningens syfte har med informanternas förhållningssätt och 

attityd till sitt volontära arbete och till sitt psykoterpeutiska uppdrag att göra, finns 

det en risk att  informantens svar och handlingar värderas felaktigt. Denna risk har 

beaktats bl.a. genom försök till en öppen och icke-värderande attityd vid 

intervjuerna och vid utvärdering och analys av undersökningsresultaten. 

Informanterna är alla mycket erfarna psykoterapeuter med lång och gedigen  
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erfarenhet. Det finns en risk att intervjuaren, som studerar till psykoterapeut, har 

varit alltför respektfull och okritisk i inställningen till såväl informanterna som till 

det sammanhang som informanterna befinner sig i som volontärer. Denna risk 

har beaktats bl a genom att använda ett semi-strukturerat frågeformulär som stöd i 

intervjusituationen. Volontärarbete anses generellt vara en god sak i samhället. 

Det finns en risk att undersökningen är färgad av den uppfattningen och därför 

inte är tillräckligt öppen för resultat som kan gå i någon motsatt riktning. Det är 

huvudsakligen det manifesta matieralet som utgör underlag för 

resultatsammanfattningen och undersökningens slutsatser. Att ta hänsyn till mer 

latent material skulle krävt betydligt mer omfattande och djuplodande 

frågemetodik i intervjusituation. Detta är ett faktum som måste beaktas vid 

tolkning och analys av undersöknings-resultaten och begränsar till del de slutsatser 

som kan dras av intervjuerna. De intervjuade volontärerna såväl som författaren 

kan omedvetet ha påverkat varandra med egna personliga värderingar t ex att 

viljan att enbart se det goda i ideellt arbete som bidrag när samhällets resurser så 

uppenbart inte är tillräckliga, och därför förhållit sig okritiskt och icke tillräckligt 

ifrågasättande till såväl sakfrågorna som sammanhanget som Stadsmissionen 

utgör. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Undersökningen ville ge en bild av hur volontärer som arbetar med psykoterapi 

upplever sin siutation ur olika aspekter. Tre frågeställningar var särskilt i fokus. 

1.  Vilka drivkrafter upplever terapeuten som centrala för volontärinsatsen?   

 Enligt undersökningen uppfattas volontärarbetet av de intervjuade som något 

som är mycket engagerande, ger bekräftelse, känns meningsfullt, vitaliserande och 

är starkt hoppingivande. Undersökningen visar att viktiga drivkrafter för 

volontärerna var egennyttan, möjligheten att få vara engagerade i något 

meningsfullt i ett viktigt sammanhang samt att få göra något viktigt för någon 

annan. Resultaten indikerar att volontärinsatsen för psykoterapeuterna på 

Terapicentret liksom för många andra volontärer uppfattas som en handling som 

är identitetsstärkande och meningsskapande samtidigt som den ger tillgång till en 
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arena där det finns möjlighet till autentiska och ömsesidiga möten och ett forum 

för volontärinsats som uppfattas som meningsfullt. I forskning av volontärarbete 

har det visat sig att volontärer ofta har en blandning av motiv för sina frivilliga 

insatser relaterade både till egennytta och andres välfärd. För många är det inte 

helt lätt att särskilja motiven och de kan vara svårt att formulera de inre 

drivkraterna. (Jeppsson Grassman 1997). Detta ligger i linje med vad de 

intervjuade volontärerna på Terapicentret uppgav. Att unga människor upplevdes 

som särskilt hoppingivande att arbeta med var något som betonades i 

undersökningen. Detta hade också stor betydelse för den upplevda menings-

fullheten och engagemanget. Att målgruppen är unga människor som är starkt 

behövande är förstås inte oviktigt i sammanhanget ur flera aspekter. Dels är 

behovet otvivelaktigt och angeläget, vilket förmodligen gör att det är svårt att 

ifrågasätta den goda intentionen med att använda volontärresurser för såväl de 

verksamma inom terapicentret, som av andra intressenter i samhället. Målgruppen 

utgör också med sin ungdom en länk till framtiden som uppfattas som hoppfullt 

att arbeta med. Även om många av ungdomarna på Terapicentret har en svår 

livproblematik uppfattas de troligen ändå som lättare att arbeta med än än t e x 

äldre missbrukare eller hemlösa vilket gör att det är förhållandevis lätt att rekrytera 

volontärer som vill arbeta med de unga patienterna på Terapicentret. 

Undersökningen visade att just mötet med den unge patienten uppfattades som 

ett livfullt möte som var vitaliserande och gav den mer erfarne terapeuten en 

känsla av auktoritet, autenticitet, meningsfullhet och framtidstro. 

Detta kan  i sig bli en självbelönande och tillfredsställande upplevelse för 

terapeuten och bidrar sannolikt också till den starka känslan av engagemang och 

motivation som blivit tydliggjord i undersökningen. Att egennytta finns med i 

volontärarbete som en viktig komponent för engagemanget visas i 

undersökningen. Egennyttan är särskilt intressant för att den uttrycks som en så 

viktig motivationsfaktor men samtidigt manifesterad på en relativt ytlig nivå.  

Detta kan vara något av en blind fläck. Egennyttan kanske inte enbart avser  att 

tillfredsställa de egna behoven såsom att ha en meningsfull sysselsättning och 

kunna fortsätta i sin professionella gärning efter uppnådd pension eller att ges 



 
 

28 
(33) 

 

 

möjligheten att arbeta under mer flexibla arbetsformer än det ordinarie arbetet 

tillåter. Kanske är det snarare djupare existensiella behov av identitetsstärkande 

karaktär som behöver tillfredsställas. Flera av terapeuterna befann sig i en livsfas  

som generellt sett innebär omställning och förändring då det möjligen kan vara 

svårare att uppleva självförverkligande och meningsfullhet i livet på samma sätt 

som man tidigare gjort. Kanske blir då volontärarbetet ett sådant inslag i livet? 

Kanske skulle just denna frågeställning kunna bottnas djupare av 

psykoterapeuterna i sin handledning eller i diskussioner med kollegor på 

terapicentret.  Jeppson Grassman (1997) har i sin studie funnit drivkrafter för 

frivilligarbete nästan alltid är förknippade med det ömsesidiga utbytet. Det kan  

vara så att genomförandet av det existensiella projektet är drivkraften – individens 

behov att få något uträttat – att hjälpa andra och gestalta sig själv. (Jeppsson 

Grassman 1997) 

 

 2.  Påverkar terapeutens engagemang psykoterapirelationen? 

Förvånansvärt lite sades om den på terapicentret rådande behandlingsfilosofin 

som så starkt betonar det terapeutiska mötet och Terapicentrets inriktning på den 

psykoterapeutiska relationens och dess betydelse för resultatet var inte heller 

något som någon av de intervjuade volontärerna var särskilt insatta i och de såg 

inte sitt eget starka engagemang i arbetet som en påverkansfaktor av betydelse för 

psykoterapirelationen. Kanske är detta också något som kan diskuteras vidare i 

handlednings- och utbildningssammanhang på Terapicentret. En förklaring till det 

förhållandevis låga intresset för de relationella aspekterna kan vara att de 

intervjuade terapeuterna utbildats under en tid då de relationella aspekterna inte 

gavs samma intresse som i dag då den terapeutiska relationens innehåll och 

betydelse har ett allt större utrymme i psykoterapiutbildningar och också antas 

vara av stor betydelse för det terapeutiska utfallet.. Det kan också vara svårt att se 

sin egen del i något som man är så involverad och engagerad i som i en pågående 

psykoterapirelation. Som relationellt intriktad forskning visat är de  engagerade i 

en interaktion på såväl medveten som omedveten nivå. (Stenlund, G 2002). 

3. Påverkar volontärarbetet arbetstillfredställelsen? 
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 Inom Terapicentret är arbetssituationen utformad så att volontären känner sig fri 

att utföra sin profession på ett sätt som de själva anser ändmålsenligt med en 

arbetsledning som de känner stort förtroende för. Också i flera andra aspekter 

upplever de intervjuade en arbetstillfredsställelse som för många arbetsgivare 

skulle vara eftersträvansvärd men inte helt enkel att uppnå. Faktorer som särskilt 

lyfts fram i undersökningen när det gällder arbetsmiljön var arbetsmiljöfaktorer 

som t ex ett gott ledarskap, en flexibel arbetssituation, möjligheter till kollegial 

samvaro samt möjlighet till handledning och kompetensutveckling. Viktigt att 

notera är att varje psykoterapeut skänker förhållandevis få timmar till 

verksamheten och som de själva lyfter fram är de en ”sårbar” resurs. Samtidigt 

kan man konstatera att flera av terapeuterna har varit verksamma i projektet från 

det att verksamheten startade d v s i många år och förmodligen bl a p g a hur de 

upplever meningsfullheten och arbetstillfredsställelsen.. Förutom de arbetsmiljö-

faktorer som redan nämnts ovan lyfte de intervjuade särskilt fram som positivt att 

det funnits möjlighet att påverka patientval och möjlighet att arbeta med längre 

psykoterapier på psykodynamisk grund inom ramen för terapicentrets verksamhet. 

Sammanhanget uppfattades dock som bekräftande och meningsfullt såväl 

upplevelsemässigt som i form av återkoppling från människor i omgivningen. 

Arbetsinsatsen som volontär innehåller några av de viktiga påverkansfaktorer som 

skapar ett förpliktigande engagemang; synlighet,  personligt ansvar och en 

tydlighet kring vad rollen kräver (Kaufmann & Kaufmann 2005). Dessa 

påverkansfaktorer är sådana som de intervjuade volontärterapeuterna beskriver 

som viktiga för arbetstillfredsställelsen. Generellt är det viktigt att att fundera över 

i vilka sammanhang de är mer eller mindre okomplicerat att använda sig av 

volontärer och till vad man bäst använder denna typ av resurs. Vissa verksamheter 

kanske är mer lämpade för volontärinsatser än andra. Huruvida psykoterapeutens 

känsla av meningsfullt sammanhang och ett starkt engagemang kan  påverka den 

psykoterapeutiska relationen kan vara ett intressant forskningsområde att studera 

närmare i framtiden. Också studier av psykoterapeutisk effektivitet skulle med 

fokus på den psykoterapeutiska relationens innehåll kunna ge intressanta resultat 

med implikationer för psykoterapeutisk metod- och teknikutveckling Det viktiga i 
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slutänden måste vara att fler unga behövande kan få tillgång till psykoterapi av 

hög kvalitet, oavsett finansierings- och organisationsform . Att som Terapicentret, 

möjliggöra för att psykodynamisk psykoterapi kan fortsätta att bedrivas med 

erkänt goda resultat i seriösa behandlingssammanhang och på ett sätt som upplevs 

som mycket engagerande och meningsfullt är förstårs hoppingivande och viktigt i 

framtiden för patienter, behandlare och för samhället i stort och en viktig markör i 

dagens resurssnåla behandlingsklimat.. När det gäller hur vi bäst använder ideella 

resurser kontra samhällsresurser i viktiga sociala verksamheter, är det en 

ideologisk-politisk diskussion som vi alla bör delta i. 

 

7 Slutsatser  

 Volontärerna beskriver  att  egennytta, att delta i ett meningsfullt sammanhang 

och en stark känsla av att vara till nytta för andra är viktiga drivkrafter för 

volontärarbetet som  också beskrivs som utvecklande, stimulerande, 

meningsfullt, hoppingivande och engagerande. Sammantaget indikerar detta 

att volontärarbetet är identitetsstärkande för terapeuten.  

 De intervjuade psykoterapetuerna ser ingen tydlig koppling mellan sitt 

volontära engagemang och innehållet i den psykoterapirelation de befiner sig i 

tillsammans med patitenten. 

 Undersökningen indikerar att en god arbetssituation för psykoterapeuter bör 

innehålla fria och flexibla arbetsformer, goda mötsplatser, gott ledarskap, 

kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till handledning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 
   

   

    

 

Bakgrundsdata (fråga om detta sist); 

 

Volontärpsykoterapeut: 

 

Kön:  

ålder: civilstånd:      

egna barn födda när: 

 

grundutbtildning arbetat som psykoterapeut sedan: 

 

psykoterapeutisk inriktning:    

 

viktigaste orsaken till yrkesvalet: 

 

arbetar som volontär i Stadsmissionens verksamhet sedan: 

 

skänker  ...../timme per vecka egen inkomst:  

 

ordinarie arbetsuppgifter: anställd var:  

     

 

privat mottagning sedan:   

 

Inbegriper ditt ordinarie arbete att arbeta med ungdomar eller unga vuxna? 
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Psykoterapiarbetet - Psykoterapirelationen: 

 

1. Kan du berätta om vad det var som gjorde att du valde att engagera dig som 

psykoterapeut i projektet på Terapicentret? Berätta om drivkrafter och motiv. 

(när och på vilket sätt fick du vetskap om volontärprojektet?, varför göra detta) 

 

 

2. Kan du i stora drag beskriva det psykoterpeutiska arbetet på Psykoterapicentret 

(problematik, vanlig längd i terapierna, avhopp, uteblivanden, behandlingsresultat 

etc för att ge bild av den psykoterapeutiska processen och relationen) 

 

 

3. Kan du beskriva hur du ser på den psykoterapeutiska relationen i arbetet med 

unga på psykoterapicentret ? (relationens betydelse, terapeutens påverkan , 

terapeuten & patienten, interaktionen, kontexten, innehåll, process mm) 

 

 

Volontärarbetet – Ideellt arbete - arbetstillfredsställelse 

 

4. Ideellt arbete –  ev. tidigare erfarenhet – nuvarande arbetssit. åsikter om 

arbetssituationen, verksamheten, ledningen, kolloegor mm vad innebär detta? 

 

 

5. Politiskt, religiöst eller annat icke-professionellt inriktat engagemang nu eller 

tidigare i livet – beskriv värderingar & syn på vad som engagerar & hur 

 

 

6.  Stadsmissionen och dess värdegrund ? (vetskap om värdegrund & desss 

betydelse för volontärinsatsen) - beskriv 

 

7. Hur var det att få berätta om detta för mig? 

 

8. Mina egna reflektioner efter intervjun: ( stämning, kroppsspråk, undertext)  

 


