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Abstrakt 
 
 Studien undersöker hur psykoterapeuter påverkas av sitt  
 arbete med traumatiserade patienter. Sju psykoterapeuter på  
 tre traumamottagningar har i denna studie varit föremål för  

kvalitativa intervjuer. I mötet med det otänkbara exponeras  
psykoterapeuterna för närgångna berättelser som ofta är mycket 
detaljerade beskrivningar om mänsklig grymhet, råhet och  

 ondska. Variationer i arbetsuppgifter på traumamottagningen,  
egen handledning och egen existentiell bearbetning är några  
exempel på hur psykoterapeuterna hanterar det material de  
exponeras för i patienternas berättelser. I intervjuerna framkom  
att det kliniska arbetet påverkade det egna livet utanför arbetet.  
Trötthet, känsla av ensamhet och att inte orka med det sociala  
livet utanför arbetet är några exempel som psykoterapeuterna  
lyfte fram. Den främsta slutsats som kan dras av studien är  
att psykoterapeutiskt arbete med komplext trauma påverkar  
psykoterapeuterna både i arbetet och i det egna livet. 
 
 

 Nyckelord: Traumabehandling; Traumaterapi; Vikarierande traumatisering 
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1. Inledning 
 
Bakgrunden till mitt valda uppsatsområde relaterar till två särskilda händelser som jag på 
olika sätt kommit nära i min yrkesutövning som sjukhuspastor. Det första är färjekatastrofen 
med förlisningen av Estonia 1994. Det andra är tsunaminkatastrofen 2004, då jag tillsammans 
med många andra fungerade som krisstöd för direkt drabbade personer, både i ett akut initialt 
skede och under en längre tid. 
 
I arbetet som sjukhuspastor möter jag ofta människor i akut kris i samband med olycksfall, 
sjukdom, övergrepp och suicid. Sedan många år är jag också en av de huvudansvariga för 
PKL-gruppen (Psykosocial Katastrofledningsgrupp) på Universitetssjukhuset Örebro läns 
landsting, och arbetar kontinuerligt tillsammans med många andra att utveckla det 
psykosociala omhändertagandet i samband med stor olycka, särskild händelse eller katastrof.  
Detta har fått mig att undra över vad som händer med hjälparen i samband med de 
psykosociala insatser som görs för människor som utsatts för trauman. 
 
Denna uppsats fokuserar på att undersöka hur psykoterapeuten påverkas av patientens 
traumamaterial.  
 
2. Litteratur och tidigare forskning 
 
Vid sökning på orden psykotraumatologi och trauma på olika sökmotorer och hemsidor 
(google, msn, yahoo, PEP, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri) hittades flera studier med 
fokus på psykologisk behandling och omhändertagande av traumatiserade personer. Få studier 
fanns som var gjorda specifikt bland psykoterapeuter om hur de påverkades av långvarigt 
psykoterapeutiskt behandlingsarbete av traumatiserade patienter. Det framkom att de studier 
som är gjorda har skapat nya begrepp som Sekundär traumatiserad stress (STS) och 
Vikarierande traumatisering (VT) som ett sätt att försöka förstå den särskilda psykiska 
process som psykoterapeuter blir indragna i (Pearlman & Saakvitne, 1995, Figley, 1995). 
 
Studier av begreppen STS och VT visar att de både angränsar och avgränsar sig från varandra. 
Avgränsning av dessa begrepp i förhållande till motöverföringsbegreppet i traditionell 
psykoanalytisk teoribildning och tradition kan vara svår (Pearlmann & Saakvitne, 1995).  
 
Sekundär traumatisk stress (STS) och Vikarierande traumatisering (VT) är två nyckelord som 
skiljer ut sig från andra centrala psykoterapeutiska begrepp som motöverföring eller projektiv 
identifikation. Detta för att kunna närma sig det speciella fält som traumabehandling utgör. 
Begreppen har utvecklats för att närmare förstå psykoterapeutens situation när denne 
exponeras av patientens traumaberättelse, i synnerhet de psykoterapeuter som har som sin 
huvudsakliga uppgift att arbeta med patienter som traumatiserats (Pearlmann & Saakvitne, 
1995).   
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Sedan april 2002 finns vid Uppsala universitet en speciell enhet, Kunskapscentrum för 
katastrofpsykiatri (KCP) som har initierats av Socialstyrelsen till att vara en 
kunskapsutvecklingsenhet (socialstyrelsen, 2009, april).  KCP:s kunskapsfokus inom 
ämnesområdet ligger på omhändertagandet av den som blivit utsatt för extrem traumatisering 
(Katastrofpsykiatri, 2009, april).  
 
Vid en sökning i KCP:s egen litteraturdatabas (katastrofpsykiatri, 2009, april), påträffades 
1843 artiklar och böcker föreslagna som referenser om behandling och omhändertagande av 
traumatiserade personer. Vid en sökning på Secondary traumatic stress på samma 
litteraturdatabas blev det två träffar. Söker man på Vicarious traumatization får man inget 
resultat alls på litteraturdatabasen vid KPC. Fokus ligger på krisstöd vid allvarlig händelse 
och betydelsen av psykosocialt omhändertagande i ett tidigt skede för att förebygga PTSD hos 
drabbade individer.  Men ingenstans omnämns vad som händer med hjälparen eller 
behandlaren i samband med arbetet med traumatiserade personer eller vilka risker 
psykoterapeuter utsätts för vid långvarig exponering av patienters traumamaterial. STS och 
VT är begrepp som fokuserar på psykoterapeuters påverkan av långvarigt arbete med 
traumatiserade patienter. 
 
2.1 Studier av traumaterapeuter 
 
Få studier har hittats som fokuserar påverkan på psykoterapeuter, som specifikt arbetar med 
traumaterapi. Däremot finns det flera studier gjorda bland katastrofhjälpsarbetare som arbetat 
i direkt anslutning till traumatiska kriser och nationella katastrofer. Då handlar det om 
blandade yrkesgrupper och professioner som t.ex. brandkårspersonal, sjukvårdspersonal, 
polis, volontärer, socialarbetare, psykoterapeuter och psykiatriker mm.  
 
Creamer & Liddle (2005) gjorde en studie bland katastrofarbetare (disaster mental health 
workers) som i sin vardagliga profession var socialarbetare, rådgivare, psykologer, 
familjeterapeuter, psykiatriker och sjuksköterskor. Dessa var på olika sätt inblandade i 
uppföljningen av terroristattacken mot World Trade Center den 11 september 2001. I studien 
deltog 80 ”disaster mental health workers”. 70 % av dessa uppgav att de regelbundet i sin 
yrkesutövning, mer eller mindre, behandlar patienter med komplext trauma (krigsveteraner, 
sexuella övergrepp, incest ). I studien fick deltagarna svara på 15 frågor som mäter graden av 
STS under de senaste sju dagarna. Denna undersökningsmetod följde ”The Impact of Event 
Scale” (IES; Horowitz, Wilner & Alvarez, 1979) som har använts som mall för att mäta STS 
hos personal som arbetar med trauman. De som hade hög STS hade också de tyngsta 
uppdragen, fram för allt med traumatiserade barn. Andra som hade hög STS var de som hade 
lite klinisk erfarenhet och som var unga (de yngsta var 27 år). Däremot visar studien att 
förekomsten av eget upplevt trauma i livet inte i någon högre grad kan sättas i samband med 
STS.  
 
Wee & Myers (2002) gjorde en uppföljande studie bland ”disaster mental health workers” 
som arbetade med drabbade efter terroristbombningen i Oklahoma City 1995. I studien deltog 
34 psykoterapeuter. De utgjorde 45,9% av de tillfrågade. Frågorna var samlade under olika 
självskattningsformulär som delades ut nio månader efter bombningen. 35,5% av 
psykoterapeuterna var själva personligen drabbade av bombningen. En av psykoterapeuterna 
hade en nära anhörig som var skadad. En annans anhörig hade omkommit i attentatet.  
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Dessa hade en högre grad av psykiska stressymptom än de övriga i gruppen. 64,7% av 
psykoterapeuterna visade tecken på mild grad av PTSD- liknande besvär enligt analysen (mild 
to severe PTSD ).  93,9% av psykoterapeuterna hade någon form av stressrelaterade problem 
efter bombattentatet. 
 
Minnen & Keijser (2001) intervjuade 39 psykoterapeuter där 20 arbetade med 
traumafokuserade terapier. 19 psykoterapeuter arbetade med allmän psykoterapeutisk 
verksamhet. Förutom personliga intervjuer fick de även fylla i ett självskattningsformulär, 
SCL-90. Studien fokuserade på frågan hur psykoterapeuterna själva påverkades av sitt 
kliniska arbete i det personliga och i det professionella livet. 11 av 20 psykoterapeuter hade 
PTSD-liknande symptom som t ex flashbacks från tidigare möten med en patient. Undvikande 
beteende uppvisades i betydelsen att vilja dra sig undan sociala kontakter för att kunna vara 
ensam. Sex av de 19 övriga psykoterapeuterna uppgav att de hade liknande symptom. De 
drömde ibland om sina patienter och undvek att lyssna till personliga problem i andra sociala 
situationer. SCL-90 visade inte på någon större skillnad mellan de jämförande grupperna, utan 
båda grupperna visade på normativa värden. Det som utmärkte sig i intervjuerna var att 
traumaterapeuterna i större utsträckning än övriga terapeuter, hade förändrat sin syn på 
världen, andra människor och sig själva och känslan av grundtrygghet, tillit och intimitet. 
Slutsatsen i studien blev att ingen anledning att skapa ett specifikt debreifing program för 
traumaterapeuter fanns. 
 
Jenkins & Baird (2002) gjorde en studie bland 99 psykoterapeuter som arbetade med patienter 
som blivit utsatta för sexuella övergrepp och misshandel i hemmet (sexual assault and 
domestic violence counselors). I studien fick psykoterapeuterna svara på frågor från 5 olika 
självskattningsformulär som mäter graden av STS och VT . Syftet med studien var att jämföra 
de olika mätmetoderna med varandra. Undersökningen visade att de psykoterapeuter som 
hade egen upplevd traumahistoria mätte högre grad av sekundär traumatisk stress och 
omsorgströtthet men lägre grad av utbrändhet. 
 
Lansen (1993) utförde en undersökning bland terapeuter som behandlade tortyroffer och som 
varit utsatta för förföljelse. Via det internationella nätverket RCT i Köpenhamn 
(Rehabilitation Centre for Torture Victims), fick man in 25 svar från olika centra i världen, 
där man arbetade med tortyroffer och flyktingproblematik. I studien framgår att 2,5% av 
terapeuterna hade slutat sitt arbete på grund av för hög känslomässig belastning. 
Känslomässig trötthet och utmattning fanns hos 17% av psykoterapeuterna vid de olika 
centren. 7,5% av psykoterapeuterna hade utvecklat depression och 7% hade utvecklat 
somatiska besvär. Slutkonklusionen är att studien bekräftar att vikarierande traumatisering 
förekommer hos psykoterapeuter som arbetar med tortyroffer. 
 
Pearlmann & Mac Ian (1995) gjorde en studie bland 188 traumaterapeuter som själva 
identifierade sig som traumaterapeuter. Studien var en kvantitativ studie som undersökte hur 
terapeuterna påverkades av sitt arbete med att behandla traumapatienter (vikarierande 
traumatisering). 60 % av terapeuterna uppgav att de hade egen traumahistoria med sig i 
bagaget (80 kvinnor och 32 män). Studien visade att de terapeuter som hade egen 
traumahistoria visade på större negativa förändringar vad gäller självförtroende och i 
förtroende för andra, i självkänslan och förmågan till närhet/intimitet. Slutsatsen i studien 
visade på att de terapeuter som själva överlevt ett trauma var mer känsliga för patientens 
lidande och därför utsatte sig för större risk att utveckla vikarierade traumatisering.  
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Danieli (1984) utförde en studie bland 61 psykoterapeuter som arbetade med traumatiserade 
patienter som överlevde förintelsen. Psykoterapeuterna intervjuades för att närmare undersöka 
hur de påverkades av detta. Teman hittades som benämndes som motöverföringsteman. De 
mest framträdande var skuld, vrede, fruktan och avsky, sorg och skam. 54 av 61 
psykoterapeuter utvecklade psykiska försvar mot det känslomässiga material som de mötte i 
patienternas berättelser. Psykoterapeuterna uttryckte sin oförmåga att härbärgera starka 
känslor som kom till uttryck i terapierna. Några vanliga försvar var undvikandebeteende, 
förnekande och känslomässig paralys. Den motöverföringsreaktion som var mest gemensam 
mellan terapeuterna var vad Danieli kallade för bystander´s guilt, (stå-vid-sidan-om-skuld 
eller åskådarskuld, författarens övers). De terapeuter som kände skuld var mycket mer rädda 
för att såra patienten och undvek därför att ställa närgångna frågor om traumat, eftersom 
patienten redan hade lidit så mycket. En vanlig skuldkänsla var att man själva hade en lycklig 
och trygg barndom medan överlevare från förintelsen hade lidit så mycket. 
 
Tidigare forskningsresultat, som redovisats i denna uppsats, bekräftar förekomsten av 
Sekundär traumatisk stress och Vikarierande traumatisering hos psykoterapeuter som 
behandlar traumatiserade patienter. Lansen (1993) visade i sin studie på de allvarligaste 
symptomen som drabbade psykoterapeuter som arbetade med tortyroffer. Många hade 
utvecklat depression och flera hade lämnat sitt arbete på grund av känslomässig utmattning. 
Flera studier (Pearlmann & Mac Ian 1995, Creamer & Liddle 2005, Jenkins & Baird 2002) 
visade på förekomsten av ökad sårbarhet för STS hos de psykoterapeuter som hade ett eget 
upplevt trauma i livet. Medan en annan studie (Creamer & Liddle, 2005) inte såg något sådant 
samband. Minnen & Keijser (2001) visade på att det fanns stora förändringar i 
psykoterapeuternas personliga och professionella liv vad gällde synen på världen, andra 
människor och sig själva. Danieli (1984) fann starka framträdande motöverföringsteman hos 
de psykoterapeuter som arbetade med överlevare från förintelsen.  
  
 
2.2 Sekundär traumatisk stress (STS)  och Vikarierande traumatisering (VT) – 
begrepp och definition 
 
Psykotraumatologi har sedan 1980, då DSM-III manualen gavs ut och PTSD klassificerades 
som ett eget diagnoskriterium, utvecklats avsevärt som följd av en ökad medvetenhet om 
effekterna av långvarig psykisk traumatisering. Forskning inom området har publicerats både 
i Sverige och internationellt (Figley, 1995) .  
 
 2.2.1 Vikarierande traumatisering 
 
McCann & Pearlman (1990)  introducerade begreppet vikarierande traumatisering. De 
utvecklade en teoretisk modell för att kunna förstå de negativa processer som drabbade många 
psykoterapeuter som i sitt psykoterapeutiska arbete behandlade patienter som varit utsatta för 
incest och sexuella övergrepp som barn. Allt gick inte att förklara med enbart hjälp av 
motöverföring. I psykoanalytisk tradition handlar motöverföringskänslorna om 
psykoterapeutens alla känslor och fantasier som väcks genom relationen till patienten. Detta 
har betydelse för utvecklande av vikarierande traumatisering men är inte alltid orsaken till det. 
Vikarierande traumatisering är ett mycket bredare begrepp än motöverföring, eftersom det 
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inbegriper stora delar av psykoterapeutens kognitiva värld. Den kommer att förändras genom 
arbetet med patienternas trauma.  
”It is our belief that all therapists working with trauma survivors will experience lasting 
alterations in their cognitive schemas, having a significant impact on the therapist´s feelings, 
relationships, and life.” (s 133) Tidigare hade man försökt förstå denna negativa process med 
begrepp som utbrändhet (Burnout) med uppvisande av symptom som depression, cynism, 
leda, rastlöshet, empatisk oförmåga och modlöshet .  
 
Pearlman & Saakvitne (1995) menar att vikarierande traumatisering är en kumulativ 
transformativ negativ process som sker i psykoterapeuten. ”Vicarious traumatization refers to 
the cumulative transformative effect upon the trauma therapist of working with survivors of 
traumatic life events (s. 31).  Vikarierande traumatisering är en process och inte en enskild 
händelse man plötsligt drabbas av. Denna kumulativa transformation sker genom terapeutens 
empatiska engagemang i patienten och dennes traumamaterial. Terapeuten bevittnar och 
exponeras för patientens trauma när denne beskriver upplevda traumatiska händelser. 
Patientens berättelser om obeskrivlig mänsklig grymhet som t ex sadistiska övergrepp på barn 
och vuxna, om terror, sorg och förtvivlan ställer psykoterapeuten inför stora utmaningar i 
behandlingsarbetet. Psykoterapeuten är både vittne till det patienten beskriver i sin berättelse 
och samtidigt deltagande och indragen i det trauma som blir återuppväckt i patientens 
traumabehandling. ”Vicarious traumatization is a natural response to a very specialized kind 
of highly demanding work” (s 280). 
 
Till skillnad från motöverföring utvecklas vikarierande traumatisering inte bara i en 
terapeutiskt isolerad relation med en patient. Vikarierande traumatisering utvecklas över tid 
och genom ett långvarigt terapeutiskt arbete med många traumapatienter. Frågan är inte om 
traumaterapeuten utvecklar vikarierande traumatisering utan när och på vilket sätt, eftersom 
det beror på terapeutens egen personlighet, stil och erfarenheter och i vilken utsträckning 
terapeuten själv kunnat bearbetat egna trauman och förluster i livet (Pearlman & Mac Ian, 
1995).   
  
Pearlman & Saakvitne (1995)  menar att det är oundvikligt att terapeutens referensram  rubbas 
och förändras genom långvarig exponering av patienters trauman. Alla människor har en 
referensram (Frame of Reference) som man tar sin utgångspunkt från i sin förståelse av sig 
själv, den andre och omvärlden. Tre centrala områden betonas som utgör denna referensram: 
identiteten, synen på världen och den existentiella dimensionen (”We use the term spirituality 
broadly to encompass hope, faith, joy, love, wonder, acceptance, forgivness, gratitude, 
creativity”, sid 287). Vikarierande traumatisering gör att dessa områden påverkas djupgående. 
Den positiva självbilden (Identity) och antagandet att man själv i grunden är god rubbas. Det 
sker om psykoterapeuten i traumabehandlingen kommer i kontakt med sina egna 
sadomasochistiska impulser, sexuell upphetsning, voyeurism och hämndbegär som väcker 
skam och skuld hos terapeuten. Den positiva synen på världen att den i grunden är god (World 
View) förändras av den nya erfarenheten som inte längre stämmer överens med terapeutens. I 
den förändringen riskerar terapeuten få en allt mer cynisk, övergeneraliserad syn på världen. 
Den kan gå från grundantagande som ”Ibland gör människor hemska saker” till ” Människor 
är hemska”; från ”Föräldrar kan göra sina barn illa” till ” Föräldrar är farliga” (s 286, 
författarens översättning).  
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Den existentiella dimensionen (Spirituality) som berör tro, tillit, hopp och livets 
meningsfullhet blir ifrågasatt när man kommer i kontakt med ondskan i människan och i 
världen (Pearman & Saakvitne, 1995).   
 
Vikarierande traumatisering, till skillnad från motöverföring som är begränsad till den 
enskilda terapeutiska relationen, har en grundläggande påverkan på psykoterapeutens hela liv 
(Pearlmann & Saakvitne, 1995). 
 
2.2.2 Sekundär traumatisk stress 
 
Figley (1995) visar på en annan aspekt som psykoterapeuter riskerar utsättas för efter 
långvarig exponering av traumatiserade patienters berättelser. Om vikarierande traumatisering 
är ett sätt att teoretiskt försöka förstå de inre strukturförändringar som sker i terapeutens 
självupplevelse (frame of reference), är sekundär traumatisk stress ett sätt att försöka förstå de 
deskriptiva symptom som uppstår i psykoterapeuten. Psykoterapeuten börjar själv utveckla 
PTSD-liknande symptom (DSM-IV) vid en sekundär traumatisk stress.  
 
Sekundär traumatisk stress kan ta sig uttryck i påträngande och plågsamma minnesbilder från 
patienters traumamaterial i form av återkommande mardrömmar, tankar eller perceptioner av 
patienters trauman. Detta kan ta sig uttryck i ett aktivt undvikande beteende hos 
psykoterapeuten av patientens trauma, t.ex. genom att inte fråga specifikt om 
traumahändelsen eller genom att undvika att ställa närgångna frågor om detaljer i 
traumamaterialet (Figley, 2002).  
 
Vid sekundär traumatisk stress riskerar psykoterapeuten att utveckla ihållande symptom på 
överspändhet. Det kan ta sig uttryck i form av sömnstörningar (svårt att somna eller orolig 
sömn), irritabilitet eller vredesutbrott, koncentrationssvårigheter, överdriven vaksamhet eller 
misstänksamhet mot andra människor och svårigheter i nära relationer. Allt detta uppvisar 
stora likheter med PTSD men det finns också signifikanta skillnader. Patienten som varit med 
om ett trauma har inte själv valt detta. Men psykoterapeuten har valt att arbeta med 
traumatiserade patienter. PTSD är för patienten ett resultat av en plötslig och oväntad 
händelse som går utöver tidigare erfarenheter och upplevelser. Sekundär traumatisk stress är, 
till skillnad från PTSD, resultatet av en långvarig kumulativ process som terapeuten har valt 
att bli exponerad för (Figley, 1995).  
 
Figley (1995) menar att psykoterapi förutsätter att terapeuten är empatisk och inkännande, 
men detta gör också terapeuten sårbar för emotionell smärta. Sekundär traumatisk stress har 
fått olika namn och beskrivningar genom åren. Figley skriver om ”compassion fatigue”, som 
kan översättas med omsorgströtthet eller empatitrötthet, som ett synonymt begrepp till 
sekundär traumatisk stress. ”The STS phenomenon has been called different names over the 
years. We suggest that compassion stress and compassion fatigue are appropriate substitutes. 
Most often these names are associated with the cost of caring for others in emotional pain” 
(sid 9).  
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2.2.3 Sekundär traumatisk stress och Vikarierande traumatisering 
 
Thomas & Wilson (2004) föredrar att benämna både sekundär traumatisk stress och 
vikarierande traumatisering som traumatoida tillstånd och situationer (Traumatoid States). De 
psykoterapeuter som arbetar specifikt med traumapatienter riskerar utsättas för STS och VT.  
 
Det handlar då om en yrkesrelaterad stressreaktion (Occupationally-Related Stress Response 
Syndromes, OSRS) som inte skall placera terapeuternas reaktioner inom DSM-IV kriteriet för 
PTSD. Traumatoida tillstånd och situationer innefattar psykoterapeutens alla reaktioner och 
personliga upplevelser av att behandla traumatiserade patienter.   
 
Thomas & Wilson (2004) menar att empati är nyckeln till att förstå fenomen som kan 
beskrivas som omsorgströtthet, sekundär traumatisk stress eller vikarierande traumatisering. 
Empatisk identifikation med patienten leder till emotionella påfrestningar som kan ta sig 
uttryck på något av de ovan angivna sätten.  
 
3. Syfte och frågeställning 
 
3.1 Syfte 
 
Syftet är att få en djupare förståelse för de psykologiska processer som sker hos 
psykoterapeuter i samband med långvarig exponering av patienters traumamaterial. 
 
3.2 Frågeställning 
 
Hur påverkas psykoterapeuter av att behandla traumatiserade patienter?  
  
4. Metod  
 
Studien är en kvalitativ undersökning som vilar på en fenomenologisk grund. Enligt Kvale 
(1997) betyder fenomenologi studier av fenomen. Fenomenologin vill försöka se på det som 
sker och på vilket sätt det sker snarare än att ge svar på orsak och samband. Den 
fenomenologiska metoden vill därför försöka förstå skeendet utifrån den enskilda individens 
egen upplevelse av det skedda.  
 
4.1 Undersökningsdeltagare 
 
För att få bredd och variation i undersökningen valdes tre olika traumamottagningar på olika 
håll i Sverige. Förutsättningen var att psykoterapeuternas huvudsakliga arbetsuppgift var 
direkt relaterat till kliniskt arbete med traumatiserade patienter.  
 
Sju leg. psykoterapeuter tillfrågades och samtliga ville medverka i studien, 3 män och 4 
kvinnor.  Psykoterapeuterna var mellan 45 och 58 år gamla, och de hade arbetat inom kris- 
och traumaenheterna mellan 2 - 15 år. Alla hade erfarenhet från arbete inom psykiatri och alla 
hade en psykodynamisk psykoterapeututbildning. Två av 7 psykoterapeuter var leg psykolog 
och övriga 5 psykoterapeuter hade olika grundutbildning. Ytterligare utbildning fanns i form 
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av EMDR-utbildning (4 st), DBT-utbildning (1st), relationell korttidsterapiutbildning (1st), 
bildterapi (1 st) och kroppsorienterad psykoterapi (1 st). På mottagningarna arbetade 3 
psykoterapeuter 100% och 4 psykoterapeuter arbetar 75-80%. 
 
4.2 Genomförande  
 
Tre Kris- och traumaenheter på olika orter fick via brev med skriftlig information om studien 
(bilaga 1) en förfrågan om att få hjälp med att tillfråga leg. psykoterapeut att deltaga i 
intervjuerna. Kontaktpersonerna på de olika Kris- och traumamottagningarna arbetade som 
enhetschefer på mottagningarna och valde själva ut intervjudeltagare bland den personal som 
var knuten till arbetsplatsen. Inom ett par veckor kontaktades mottagningarna via telefon då 
förslag på psykoterapeuter förmedlades via respektive kontaktperson. Kontakt togs med de 
föreslagna psykoterapeuterna via telefon och intervjutider bokades. Psykoterapeuterna fick ta 
del av samma skriftliga information som kontaktpersonerna.   
 
Intervjuerna genomfördes på psykoterapeuternas arbetstid och i deras egna enskilda 
samtalsrum på mottagningarna. Intervjuerna spelades in på en digital diktafon av märket 
Olympus VN-3500PC. 
 
Intervjuerna inleddes med att psykoterapeuterna fick muntlig information om studiens 
bakgrund och syfte. De blev informerade om att deras uppgifter skulle behandlas 
konfidentiellt och att de digitala inspelningarna skulle sparas till dess att studien genomförs 
och uppsatsen blivit examinerad och godkänd. Därefter skulle de inspelade intervjuerna 
förstöras. Samtliga intervjuer utgick från en i förväg uppgjord intervjuguide (bilaga2). 
 
4.3 Bearbetningsmetod 
 
Analysmetoden är tematisk, vilket innebär att man strukturerar data utifrån teman som 
utarbetats från det insamlade intervjumaterialet (Langemar, 2008). Intervjuerna 
transkriberades och analyserades ”vågrätt”, vilket betyder att man analyserar alla intervjuer på 
en gång. I tematisk analys handlar det om att strukturera materialet genom att sätta rubriker 
till viktiga intervjucitat. Citaten sorteras in under teman man själv valt (Langemar, 2008). 
Bearbetningsmetoden och analysen av intervjumaterialet följer 6 punkter. 
 

1. Materialet transkriberas. Den transkriberade texten läses igenom i sin helhet så att man 
får en god överblick av materialet. 

2. Texten läses igenom där man markerar viktiga citat och nyckelord som är relevanta för 
studiens frågeställning. 

3. Nyckelorden och citaten sorteras utifrån olika preliminära teman. 
4. Med början av ett tema i taget tar man fram allt i texten som berör just det temat. 

Intervjumaterialet läses igenom lika många gånger som det finns teman. De olika 
temana kan i denna process utvecklas och modifieras något. 

5. Sedan görs en slutlig benämning av varje tema. 
6. Materialet sammanfattas med egna ord. Olika citat och nyckelord tas med som 

exempel. Detta är själva studiens resultatrapport. (Langemar, 2008) 
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4.4 Forskningsetiska aspekter, validitet och reliabilitet 
 
Den aktuella undersökningen har följt de forskningsetiska regler som är antagna av 
Vetenskapsrådet (1990) och riktlinjer författat av professor Göran Hermerén (2007), 
ordförande i Vetenskapsrådets etikkommitté.  
Reglerna utgår från forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att 
forskningen är till nytta för samhället. Individskyddskravet innebär att enskilda individer inte 
utsätts för kränkning eller skada. För att uppfylla dessa har hänsyn tagits till 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Psykoterapeuterna har i förväg informerats om syftet med studien och gett sitt samtycke till 
att medverka i studien. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att digital inspelning och 
utskrifter förvarats åtskilda från varandra. Namn och personuppgifter har kodats och förvarats 
på annan plats än rådata så att ingen information kan lämnas ut som kan kopplas till en viss 
person eller mottagning.  
 
Nyttjandekravet uppfylls genom att det insamlade materialet enbart får användas för 
forskningsändamål. Rådata kommer att finnas till hands för handledare, examinator och 
opponent fram till dess att uppsatsen blivit granskad och godkänd. Därefter kommer rådata att 
förstöras. Eftersom denna uppsats inte är forskning på högre nivå så finns inte heller kravet att 
spara rådata för framtiden. 
 
Centralt för all forskning är kravet på validitet. Med det menas trovärdighet och tillförlitlighet 
i analysmetoden (Langemar, 2008). Därför är det av stor vikt att den aktuella studien har följt 
en kvalitativ metod. Hänsyn har därför tagits till hur väl resultatet kan generaliseras till det 
område som den aktuella undersökningen omfattar.  Analysen av datainsamlingen har en 
empirisk förankring i de kvalitativa intervjuerna och ger delvis en generaliserad bild av 
uppsatsens frågeställning och syfte. Eftersom intervjuer kunnat genomföras på tre olika 
traumamottagningar i Sverige har möjligheten till kvalitativ generaliserbarhet ökat. 
Samstämmigheten med andra studier och teorier kvalitetssäkrar kravet på en god validitet. 
 
5. Resultat 
 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställning har psykoterapeuternas berättelser analyserats 
och kategoriserats under tre teman som presenteras som huvudrubriker och underteman: 
 

• Risker och svårigheter i det terapeutiska arbetet 
• Påverkan i det egna livet 
• Strategier för att hantera risker och svårigheter 

 
5.1 Risker och svårigheter i det terapeutiska arbetet 
 
Fyra underteman har framkommit ur intervjumaterialet. De sammanfattar det som 
psykoterapeuterna ser som risker och svårigheter i sitt terapeutiska arbete. 
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5.1.1 Att möta det otänkbara 
 
De sju psykoterapeuter som deltog i denna studie uttrycker samtliga att det finns stora risker 
och svårigheter som de själva utsätts för i det kliniska arbetet. Psykoterapeuterna använder sig 
själva som arbetsredskap i mötet med dem som blivit utsatta för trauman. De exponeras för 
närgångna berättelser som ofta är mycket detaljerade beskrivningar om mänsklig grymhet, 
råhet och ondska.  
 
”Vi är i skiten, det är vi alltså, det är inte nyttigt”  
 (psykoterapeut 7) 
 
Två av psykoterapeuterna uttrycker att det finns somatiska risker av att arbeta med extremt 
svåra trauman.   
 
”En annan fara som jag har sett hos många kollegor, som är riktigt skrämmande faktiskt, är 
att man sväljer så mycket av det här, av den mänskliga ondskan, att man får cancer… jag vet 
inte procentuellt, men det är ganska många av mina kollegor som har blivit drabbade av 
cancer i en eller annan form, som jag tycker är lite otäckt, att det ändå nånstans sätter sig, 
som man inte kan omsätta” 
(psykoterapeut 5) 
 
 ”All den ångest som liksom pyr in i ens porer ibland… jag tror att om man inte är försiktig 
kan man råka ut för en hel del sjukdomar, för det är så pass giftigt material man jobbar med” 
(psykoterapeut 2) 
 
Psykoterapeuter exponeras av närgångna och detaljerade beskrivningar av patientens trauma. 
En av psykoterapeuterna som arbetat längst med svårt traumatiserade patienter säger: 
 
”Förra veckan hörde jag saker jag aldrig hört förut, som gick över vad jag trodde var 
möjligt, jag mådde illa efteråt, jag fick prata med en kollega, det var något bissart och något 
så vidrigt”  
(psykoterapeut 7) 
 
”Jag måste liksom förbereda mig emotionellt att kunna härbärgera, min container måste 
vidgas för att jag ska orka stå ut med att höra hur människor kan bete sig mot varandra, det 
blir så bestialiskt, det finns inga gränser för vad människor kan göra med varandra, och det 
är smärtsamt att möta det”  
(psykoterapeut 2) 
 
Det kan också finnas en rädsla för egen reaktion vid lyssnandet till patienternas berättelser. 
Denna rädsla kan hindra psykoterapeuten från att ställa närgångna frågor.  
 
”Hur kommer jag att reagera om patienten detaljerat berättar om sin story… jag tror att det 
finns en rädsla bland oss terapeuter, och jag kan känna så själv också, att hur kommer jag att 
reagera om den här personen berättar i detalj om vad dem varit med om, vad är det för bilder 
jag kommer att möta, det är någonting man brottas med hela tiden men man lägger ofta över  
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det på att patienten kanske inte kommer att orka med, man får verkligen fundera över var 
motståndet finns i det här arbetet” 
(psykoterapeut 6) 
  
Det verkar finnas risk att hamna i samma sorts hopplöshet och maktlöshet som patienten 
befinner sig i.   
 
”Det finns en jättestor risk att du hamnar i samma maktlöshet som patienterna befinner sig i, 
i maktlösheten och hopplösheten och paralysen. Och blir du kvar i maktlösheten, 
hopplösheten och paralysen, då sliter det på dig” 
(psykoterapeut 7) 
 
”En fara är väl att man blir cyniker, att man liksom tappar tron på alltihop… ” 
(psykoterapeut 5) 
 
”Cynismen är en sån fälla också, apropå sekundär traumatisering, att man blir liksom – äh, 
skit samma, nu skiter jag i det här, ibland blir det för mycket, ibland blir det tråkigt eller 
tröttsamt”  
(psykoterapeut 1) 
 
”Jag skulle aldrig orka jobba här heltid, risken för att man skulle bli lite cynisk, att man 
skulle liksom stänga av en del av sig själv skulle vara rätt stor, för det tar ju jättemycket, jag 
är helt slut på fredagarna” 
(psykoterapeut 4) 
 
”Vad som är svårast… kanske att det blir så fokuserat på en slags problematik, att det kan 
komma en slags trötthet att inte orka höra om detta igen… man kan bli utnött på nåt sätt, 
känna att – nej, nu kommer det där igen, det är lätt att det går slentrian med att jobba på. Var 
och en får klara sig bäst han kan” 
(psykoterapeut 2) 
 
Projektiva identifikationer och affekter kan bli mycket påtagliga och konkreta i behandlingen 
av krigs- och tortyrskadade patienter.   
 
”I och med att man jobbar med krigs- och tortyrskadade så jobbar man med affekter, och 
affekter de tar sig uttryck i kroppen, så jag skulle vilja säga att vi utsätts för oerhört mycket, 
alltså det är som att jobba med psykoser, man utsätts för projektiv identifikation man kan 
känna i sin kropp ibland. Jag kan känna att det blir trångt i halsen eller jag kan känna att jag 
blir alldeles stel i kroppen för att patienten sitter med någonting som den inte kan sätta ord 
på. De kan beskriva det som en smärta att de har så ont i nacken eller att de har så ont i 
magen eller att ena armen är bortdomnad, det finns ju de som dissocierar, och det utsätts vi 
för som terapeuter anser jag”  
(psykoterapeut7) 
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5.1.2 Motöverföring 
 
Uttryck för motöverföringsskuld framkommer. 
  
”Det är klart att jag ibland kan bli väldigt, väldigt ledsen, väldigt illa berörd, tycka att 
väldigt, väldigt mycket är orättvist, där jag själv kan tycka att jag har det oförskämt bra. Det 
är på något sätt som den här patienten sa åt mig – att du har redan vunnit högsta vinsten som 
är född här i Sverige. Och han har alldeles rätt”  
(psykoterapeut 3) 
 
En annan motöverföringskänsla hos psykoterapeuten är en känsla av att vara offer och ibland 
en förövare. 
 
”Det svåra är den här motöverföringskänslan, att ibland känna sig som ett offer för 
patientens berättelser som plågar en med detaljer, det tycker jag väl i och för sig inte att jag 
mött så mycket, men däremot kan man ofta känna sig som en förövare när man plågar 
patienten med att tala om det jobbiga”   
(psykoterapeut 6) 
 
”I och med att man är aktiv som terapeut så får man också jobba med att man själv också är 
förövaren som terapeut. När du ställer frågorna så blir du förövaren” 
(psykoterapeut 7) 
 
5.1.3  Retraumatisering 

 
När en patient retraumatiseras kommer psykoterapeuten påtagligt nära lidandet.  
 
”Det som är svårt är när folk retraumatiseras, låt säga att man har kommit ur det här 
förhållandet där man blev oerhört slagen, karln har blivit dömd, hamnat i fängelse och det 
börjar se bra ut, allting börjar fixa i ordning sig – då förlorar man plötsligt sin son i en 
olycka, alltså detta ofattbara händer som inte får hända, där kan man tycka, nej men vad 
fasen, hur mycket otur ska en och samma människa få ha, det är klart att där händer ju 
någonting nytt som gör att man får göra en ny bedömning, det har hänt, det har hänt mig och 
det var tungt, det var förfärligt tungt just därför att jag kunde se det här nakna oerhörda 
lidandet” 
(psykoterapeut 3) 
 
5.1.4 Resursbrist  

 
Kris- och traumamottagningarna i Sverige har, i förhållande till varandra, inte samma 
ekonomiska eller personella förutsättningar för sitt kliniska arbete. Detta blev särskilt tydligt 
när psykoterapeuter på två av tre mottagningar uppgav att detta var en av de stora svårigheter 
man hade att tampas med. Det allra första som spontant framkom i intervjuerna om vad som 
är psykoterapeuternas svårigheter i sitt kliniska arbete, var kravet på kortare behandlingstider. 
 
”Vårt första uppdrag, så att säga, är att göra en bedömning, om man kan tänka på något sätt 
hjälpa den här personen inom en begränsad tid, det är också det som är problemet, det 
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kanske du inte känner till, men vi har en begränsad behandlingstid, den är visserligen lite 
dynamisk, men säg i snitt 15 – 20 behandlingsgånger, nu pratar jag om komplex PTSD” 
(psykoterapeut 1) 
 
”…men det är ju väldigt smärtsamt att lämna ifrån sig människor där man kanske känner att, 
jo men hade jag fått jobba på i fem år till, fyra eller tre så hade vi löst det, men det går inte 
för de resurserna finns inte” 
(psykoterapeut 2) 
 
 ”Som allt inom landsting så skall man ju spara överallt och man ska vara ytterligare effektiv 
och det blir ju en krock i det. Från ledningshåll vill man bara ha korttidsterapier i princip, 
och vad som är korttid kan man diskutera, men vi får ett ökat tryck på oss” 
(psykoterapeut 4) 
 
”Önskan från landstinget är ju att det är kostnadseffektivt, att det är kort och intensivt, men 
är det någon som är riktigt söndertraumatiserad och som har en komplex PTSD, så tar det ju 
tid” 
(psykoterapeut 5) 
 
”När man känner att det känns tillräckligt stabilt så gör vi ett avslut och så får man hellre 
rasa på nytt igen, de här gravt skadade patienterna, som har mycket dissociation, där kan det 
ju inte vara en snabb behandling, det tar år” 
(psykoterapeut 3) 
 
Kraven på kortare behandlingstider och på ökad effektivitet för att öka genomströmningen av 
nya patienter gör att en behandling ibland måste avslutas tidigare än önskvärt.  
 
”Resurserna och tiden begränsar, det är en frustration, att känna att jag skulle kunna göra så 
mycket mer men resurserna finns inte, så där blir det någonting som man som behandlare 
måste förhålla sig till, jag i alla fall, måste ta hand om mig själv, att jag inte får jobba klart. 
Jag måste förhålla mig till det, plus att jag kanske måste göra kortare behandlingar med folk 
som jag tycker behöver längre behandlingar”   
(psykoterapeut 2) 
 
”Den tid man har till sitt förfogande att knyta an, om patienten knyter an, ja då är det dags 
att avsluta, och det kan kännas lite som en stressfaktor, men mer som en smärta faktiskt, i mig 
i alla fall, vad är det för mening? Man börjar känna, undra över meningen, ok, jag jobbar 
här, jag får lön för det, jag gör mitt jobb” 
(psykoterapeut 1) 
 
Om en patient har fått en psykoterapeutisk traumabehandling så får patienten inte återkomma 
till en ny behandlingsomgång. Ibland görs avsteg från det som systemet säger. 
 
”Man försöker lösa det så gott det går även om systemet inte riktigt går ihop. Det händer att 
patienterna kommer tillbaka, men det är egentligen inget som de får, egentligen ska de inte 
det” 
(psykoterapeut 2) 
 



  
14  

 

 

”Jag kan ju inte sitta här med för långa terapier, vi har våra beting, väldigt ofta gör man sin 
del av traumabearbetningar här och sen kan patienterna remitteras till psykiatrin, och en och 
annan behandlar man nog faktiskt färdigt, bara man tar emot nya patienter så är det ingen 
som säger något, så går det inte riktigt till, och folk kan remitteras tillbaka och kan komma 
tillbaka igen efter en viss tid”    
(psykoterapeut 3) 
 
Ibland kan kravet på korta behandlingstider vara en hjälp för psykoterapeuten att vara 
effektiv.    
 
”Jag tänker inte så mycket på det, det stör mig inte i jobbet, det jag tänker är ju att man 
måste vara effektiv. Ibland känner man att man inte kommer någon vart, att man fastnar eller 
att man inte är uppmärksam på vissa saker som man borde, då kan det vara nästan bra att ha 
det här att hålla sig till. Säga – att nu har vi setts, och nu har vi försökt jobba med det här, nu 
gör vi en paus och så får du hellre se hur det är” 
(psykoterapeut 4) 
 
På den kris- och traumamottagning som inte hade kravet på korta behandlingstider fanns 
andra förutsättningar. 
 
”Vi har möjligheten att få jobba ganska länge med patienterna, ett år, ett par år i alla fall. 
Sedan finns det de som går ännu mycket längre” 
(psykoterapeut 6 
 
Av intervjuerna framgår att kravet på ökad effektivitet och kortare behandlingstider ökar 
pressen på psykoterapeuterna.  
 
”Resurserna och tiden begränsar. Det är en frustration att känna att jag skulle kunna göra så 
mycket mer, men resurserna finns inte” 
(psykoterapeut 2) 
 
”Vi brukar hålla oss till 45 minuter, men ibland drar det upp till en timme, men jag går ut 
med att vi har 45 minuter” 
(psykoterapeut 4) 
 
”En ganska stor risk med det här arbetet och som blir ganska påtagligt, är att vi brottas 
mycket med försäkringskassan, man har skärpt reglerna ganska ordentligt och patienterna är 
fullständigt förvirrade på grund av det. Vi möter så stor nöd och dem här personerna 
framstår ibland så oförmögna, funktionsnivån kan vara så låg så det är lätt att gå in och bli 
advokat för patienten, och det kanske jag ser som en av de stora riskerna… man blir en slags, 
väldigt drastigt, en Florence Nightinggale, man tar på sig för mycket” 
(psykoterapeut 6) 
 
5.2 Påverkan i det egna livet 
 
I intervjuerna framkom att det kliniska arbetet påverkade det egna livet utanför arbetet. 
Exemplen belyser trötthet och känsla av ensamhet, att inte orka med det sociala livet utanför 
arbetet och om den egna kroppen som reagerar med allvarliga sjukdomssymptom.    
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”Jag tycker att det ger mig ytterligare någon dimension, det ger mig glädje på något sätt 
ändå, att jag och mina barn har klarat sig på något sätt, och inte varit med om allt det här 
som många andra varit med om (--) jag är helt slut på fredagen (--) då brukar jag somna, och 
nu som jag bor själv, jag kan verkligen sakna någon att gå hem till och prata ur sig, jag har 
behov av att prata, när min son bodde hemma belamrade jag honom med mycket, jag behövde 
prata, viktigt någonstans att man får dumpa” 
(psykoterapeut 4) 
 
”Vissa perioder har det lett till viss, vad ska jag säga, osocialitet. När det blir riktigt tungt på 
jobbet, så då kan jag bli så där att jag orkar inte umgås med folk, jag orkar inte med den här 
vanliga sociala kontakter med småprat, jag orkar inte prata strunt helt enkelt. Så när det har 
varit riktigt illa så har jag faktiskt undvikit folk och sagt nej, jag orkar inte umgås nu, jag 
behöver vara i fred. Så jag brukar säga till när jag beter mig underligt. Men under vissa 
perioder när det är riktigt tjockt med ärenden och tunga ärenden så då kan jag bli så där, nej 
men jag behöver tid, få vara med mig själv, för mig själv” 
(psykoterapeut 5) 
 
”Jag fick besked i höstas att jag var tvungen att lägga ned, och det var med en ganska stor 
sorg, för jag blev sjuk, jag fick ett skyhögt blodtryck alltså, det var så högt att det var ett 
under att jag inte hade fått en stroke (--) jag började känna att, jag hade jobbat med dem mest 
utsatta (--) i deras värld, och jag kände att nu är jag mätt, och min hälsa då, så att säga, 
hjälpte mig på traven fast samtidigt var det en djup sorg för mig att ge upp någonting som jag 
vet jag har varit väldigt bra på, det var sorgligt (--) men jag reagerade med kroppen och det 
är det jag tror att man gör för att i och med att man jobbar med krigs- och tortyrskadade så 
jobbar man med affekter och affekter, de tar sig uttryck i kroppen” 
(psykoterapeut 7)  
 
5.3. Strategier för att hantera risker och svårigheter  
 
Följande sju underteman lyfter fram psykoterapeuternas förhållningssätt att möta, bemästra 
och förebygga risker och svårigheter. 
 
5.3.1 Variation i arbetsuppgifter på mottagningen 
 
Psykoterapeuter hade också andra arbetsuppgifter på mottagningen.   
 
”Jag handleder också, det blir liksom ytterligare på en metanivå, att reflektera över vad som 
tänks tillsammans med gruppen, det är också ett krävande ibland, men det är krävande på ett 
annat sätt. Det är kul också. Det är väl ett bra sätt att ha olika arbetsuppgifter på, särskilt i 
ett sådant här arbete” 
(psykoterapeut 1) 
 
”Jag har ganska mycket handledning och undervisning som jag är ute på. Jag utbildar 
personal inom kommun, landsting och skolor (--) men jag tycker att det är roligt med den här 
dialogen med folk ute på fältet som möter de här människorna (--) jag tycker det är 
jätteroligt” 
(psykoterapeut 5) 
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”Det är viktigt att få ägna sig åt en del annat arbete” 
(psykoterapeut 6) 
 
”Man behöver tanka på med andra uppgifter än att bara sitta i tortyrcellen och ta del av 
tortyr (--) jag föreläser ganska mycket” 
(psykoterapeut 7) 
  
Det är viktigt att inte ha för många svåra patienter igång samtidigt. 
 
”Man får inte jobba för mycket, man får inte ta för mycket patienter” 
(psykoterapeut 3) 
 
”Man kan inte ha för många sådana här tunga patienter i gång samtidigt. Vi är också 
människor, man orkar inte hur mycket som helst (--) sedan får man pussla lite, jag kan ju inte 
ha fem riktigt tunga patienter på en dag, då är det inget, varken från mig eller patienten så 
mycket kvar på eftermiddagen, så då får man varva med lite bedömningspatienter, och det 
kan vara tungt i och för sig, men då är jag inte inne med hull och hår på samma sätt som i en 
terapi” 
(psykoterapeut 5) 
 
5.3.2 Egen handledning 

 
Psykoterapeuter ansåg att egen handledning är en viktig förutsättning för att klara av arbetet. 
 
”Det finns en jättestor risk att jobba så här, en jättestor risk, så vi måste hela tiden arbeta 
med att få igång vårt tänk att kunna reflektera, att kunna tänka kring saker för att inte bli, så 
att säga, paralyserade och drunkna i hopplösheten och då måste det finnas forum för det, det 
måste finnas handledning” 
(psykoterapeut 7) 
 
”Det är en viktig bit att få bra handledning” 
(psykoterapeut 6) 
 
”Det är vikigt att ha handledning och prata om det när man inte vet hur man ska göra” 
(psykoterapeut 3) 
 
”Handledning måste man ha för att kunna hålla sig levande och orka med och ha en dialog 
med andra och få liksom möjligheten att dela historier man bär på” 
(psykoterapeut 2) 
 
Handledning är bra men innebär också ett avslöjande av egen osäkerhet och otillräcklighet.  
 
”Vi har jättebra handledning, men det är inte helt enkelt (--) det handlar väl mer om mig och 
våga fråga. Fråga och våga erkänna min osäkerhet, min okunskap, och våga blottlägga mig i 
någon mening (--) det handlar om det här att vara tillräckligt duktig och bra, göra ett bra  
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jobb, visa upp sig, även om jag tycker att det är mindre av det här än på många andra  
arbetsplatser jag har varit på” 
(psykoterapeut 4) 
 
”Det är bra att utsätta sig för handledning, så att säga, för den situationen” 
(psykoterapeut 1) 
 
5.3.3 Arbetsmiljöns betydelse 
 
Betydelsen av en god och social arbetsmiljö med tillgången till kollegial gemenskap, är ett 
viktigt stöd i psykoterapeutens dagliga arbete. 
 
”Det som är ett viktigt stöd i arbetet, är kollegor och miljön här, att det finns en respektfullhet 
och en kunskap. I och med att det är många andra som har jobbat mycket längre än mig så 
har de ju också en ökad erfarenhet, det är aldrig några problem att de inte vill dela med sig” 
(psykoterapeut 4) 
 
”Det är jätteviktigt med en öppen arbetsmiljö, ett förtroende för sina kollegor, att man vet att 
jag kan gå och prata när jag behöver det, om jag vill, och att det finns en ömsesidighet (--) att 
man ska få säga som det är åt en kollega – att den här patienten tycker jag så illa om för att 
bla, bla, bla, jag tycker att han eller hon är så äcklig.  
 
Man ska ha möjlighet att också uttrycka det som inte är rumsrent eller så terapeutiskt alla 
gånger (--) om man inte gör det blir man utbränd på något sätt eller tar slut eller någonting” 
(psykoterapeut 5) 
 
”En viktig bit är det sociala livet på arbetsplatsen på något sätt, att man känner att man har 
ett gott stöd och att det också ger någonting utöver det kliniska” 
(psykoterapeut 6) 
 
”Ibland har jag gått in till en kollega, jag har varit tvungen att formulera mig själv för någon 
annan (--) det är oerhört viktigt hur organisationen ser ut, hur omhändertagandet av 
arbetsgruppen ser ut (--) vi hjälper dem som är nyanställda, de har mentorer” 
(psykoterapeut 7) 
 
5.3.4 Att se människan och inte bara traumat 
 
Det är mötet med människan och inte mötet med traumat som är det viktiga i den terapeutiska 
relationen.   
 
”Det är en person som sitter där, det är inte bara tortyr man får in i sig, inte bara våldtäkter 
man får in i sig utan det är en människa som sitter där och som har så mycket mer (--) vad 
jag bävade för när jag kom hit så var det just mötet med den här typen av problematik, det 
handlar om tortyr och krigsupplevelser, det är ju mycket sådant (--) här är man ju på en så 
grym nivå (--) man har sett på tv kanske, man har hört om det och så, men här får jag möta 
människan som har varit med om det, vilket på ett sätt också gör det lättare” 
(psykoterapeut 2) 
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”Vi möter individer (--) inte bara trauma” 
(psykoterapeut 6) 
 
”Man behöver också se hur grundtryggheten ser ut hos personen, hur ser 
familjekonstellationen ut, hur såg livet ut innan traumat (--) så egentligen så är att jobba med 
traumat en ganska liten del i hela den terapeutiska behandlingen” 
(psykoterapeut 7) 
 
5.3.5 Metoder 
 
I fokuserad traumaterapi förekommer olika sorters kompletterande metoder i 
behandlingsarbetet.  
 
”Jag arbetar ibland med en typ av tryckmassage i syfte att försöka balansera nervsystemet, 
och så pratar jag om ibland också om den delen som är aktiv och den som är passiv, alltså 
sympaticus och parasympaticus (--) man behöver ibland balansera kroppen, nervsystemet för 
att det ska gå lättare att prata om det man varit med om, och det känner ofta människor 
också” 
(psykoterapeut 1) 
 
”Bildterapi, tycker jag är ett oerhört bra sätt att kunna mjuka upp överföringen, det blir inte 
så starka laddningar” 
(psykoterapeut 7) 
 
”Det räcker inte till med bara pratterapi, man måste ha verktyg, man måste bredda sin 
horisont, det måste finnas alternativ, också utrymme för improvisation, att den inte alltid 
behöver vara så vedertagen metod utan ibland får man utarbeta den i arbetet” 
(psykoterapeut 5) 
 
”(--) jag tror inte att det är någon tillfällighet att det är just när man jobbar med PTSD att 
man ska ha så mycket metoder, det är EMDR det är (paus), alltså du ska ha metoder och 
gärna någon form av schema och skattningschema och det tror jag är för att skydda 
terapeuten” 
(psykoterapeut 7) 
 
”Man behöver metoder här för någonstans så hjälper det en att hålla en slags svalkande 
distans till traumat” 
(psykoterapeut 2) 
 
 5.3.6 Egen existentiell bearbetning 
 
Behov finns att få reflektera över egna existentiella frågeställningar som aktualiseras i mötet 
med krigs- och tortyrskadade patienter.  
 
”Jag tycker nog att det allra viktigaste har varit att fundera kring egna existentiella frågor 
som man hamnar i. Dem behöver jag som terapeut verkligen gå igenom.  Jag menar, vad är 
det som gör människor till torterare? Är det okey att bli torterar? Varför blir man torterare? 
Blir alla torterare, eller är det vissa som inte blir det? Alltså mycket sådana här existentiella 
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frågor blir det ju också, som man jobbar med rent terapeutiskt. Finns Gud, när det tillåts, så 
att säga, att människor skadar varandra på det här sättet? För det är ju också en tillitsfråga.  
Vi jobbar ju mycket med människor som är troende, de allra flesta är ju muslimer som 
kommer hit, och då kommer ju också frågeställningarna. Hur kunde Gud tillåta det här, eller 
hur kunde mamma tillåta det här, att allt det här hände? Så det är mycket existentiella frågor 
att ta ställning till. (--) det ställde sig på sin spets när jag började jobba med krigs- och 
tortyrskadade patienter, där blev det ju verkligen att ställa det på sin spets och fundera över 
människan”  
(psykoterapeut 7) 
 
 5.3.7 Kunskap och egen fördjupning 
 
För att orka arbeta med traumafokuserad psykoterapi i längden är det nödvändigt med egen 
fördjupad kunskap.  
 
”Kunskap är också ett skydd mot retraumatisering. Det är viktigt att hela tiden hålla sig ajour 
med det som händer och det nya som kommer, ta till sig ny forskning, hela tiden vara med i 
utvecklingen, gärna skriva själv, metodutveckla. Att bara gå och harva och harva då tror jag 
inte att man orkar så länge” 
(psykoterapeut 2) 
 
”(--) man pratar med kollegor, man pratar med handledare och man pratar ändå mer och 
man funderar själv och man läser böcker, det är någon slags ständig pågående process (--) 
jag är i början av EMDR utbildningen (--) jag kanske skulle våga prova på en 
handledarutbildning, det skulle jag tycka va kul” 
(psykoterapeut 3) 
 
6. Diskussion 
 
”There is a cost to caring. Professionals who listen to clients´stories of fear, pain and 
suffering may feel similar fear, pain, and suffering because they care”.  
                                               (Figley, 1995, s 1) 
 
Under 90-talet har man mer och mer intresserat sig för hur psykoterapeuter påverkas av 
långvarig exponering av patienters traumamaterial. Det man då kunnat konstatera är att de 
trauman som är orsakade av människors ondska, är den typ av trauman som också har störst 
negativ påverkan på både offer och behandlande psykoterapeut (Lansen 1993).  Det ställer 
psykoterapeuten inför svåra existentiella frågor kring människan och hennes förmåga till 
ondska, hat och våld.   
 
6.1 Risker och svårigheter i det terapeutiska arbetet 
 
Traumaarbetet hade en stor inverkan på psykoterapeuternas personliga liv och 
psykoterapeutiska arbete. Påverkan i det psykoterapeutiska arbetet var större än väntat. 
Frustrationen över kravet på korta behandlingstider väckte känslor av otillräcklighet och 
vanmakt hos psykoterapeuterna. Att arbeta med traumatiserade patienter är både tid- och 
resurskrävande.  
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I studien verkar det som att de mottagningar som hade mindre tid till sitt förfogande för varje 
patient, hade svårare att hålla de övriga ramarna. En behandlingssession är 45 minuter, men 
kunde bli en timme. Det kunde hända att psykoterapeuten tog på sig för mycket i form av att 
agera ”advokat” för patienten inför försäkringskassan eller andra myndigheter. 
Psykoterapeuterna verkar på ett omedvetet sätt ha lättare för att kompenserar de korta 
behandlingstiderna med att agera å patientens vägnar, utöver vad som i förväg är 
överenskomna ramar. Detta speglar även den stora empati psykoterapeuterna känner gentemot 
sina patienters utsatthet. Psykoterapeuter som har en stor känslomässig och empatisk 
härbärgeringsförmåga löper också större risk för STS enligt Figley (1995).   
 
En annan risk var cynismen. Traumat är ständigt återkommande material i form av personliga 
berättelser från varje patient och därför finns också en stor risk att det blir slentrian i 
lyssnandet. Det finns en risk att psykoterapeuterna inte orkar ta in berättelserna och att fråga 
närmare om patientens trauma. Det verkar bli en emotionell utmattning, eller med Figleys 
(1995) begrepp compassion fatigue, omsorgströtthet (författarens översättning). Cynismen 
blir ett sorts psykologiskt försvar mot psykisk smärta. STS innebär bland annat, enligt Figley 
(1995), att man undviker det som väcker psykisk smärta.  
 
Risker i det psykoterapeutiska arbetet var utvecklandet av psykosomatiska symptom och 
sjukdomar. Patienternas traumamaterial beskrevs som ”giftigt material” av en psykoterapeut. 
En annan var oroad över att så många kollegor drabbats av cancer och undrade över 
sambandet mellan cancer och traumaarbetet. Att arbeta med trauman innebär att arbeta med 
affekter och med dissociation i större utsträckning än vad som annars är vanligt. Detta verkar 
medföra att psykiska trauman blir fysiskt och kroppsligt förankrat. Projektiva identifikationer 
upplevs därför ofta påtagligt och konkret av psykoterapeuterna i behandling av krigs- och 
tortyrskadade. Trots psykoterapeuternas medvetenhet om detta, kan affekterna leda till fysisk 
ohälsa, menade en av psykoterapeuterna som själv blev sjuk efter många år av arbete med 
traumapatienter.  
 
Det verkar vara av stor betydelse att de psykoterapeuter som arbetar med komplext trauma 
och som utsätts för starka affekter kan omsätta affekterna till medvetna och begripliga 
känslor, så att det inte sätter sig i kroppen.   
 
I Danielis (1984) studie bland psykoterapeuter framkom flera motöverföringsteman. Det mest 
framträdande var motöverföringsskulden. I den aktuella studien påträffades också 
motöverföringsteman. En motöverföringsreaktion var skuld- och skamkänslan över att själv 
ha det så bra när andra har det så dåligt. En annan var när psykoterapeuten kom i kontakt med 
sin egen sadistiska och masochistiska impuls och pendlade mellan å ena sidan vara förövare 
och å andra sidan vara offer.  
 
Creamer & Liddle (2005) hittade inget samband mellan eget upplevt trauma hos 
psykoterapeuten och STS, medan andra studier visade att sådan sårbarhet fanns (Jenkins & 
Baird 2002, Pearlmann & Mac Ian 1995, Wee & Myers 2002 ). Vad denna skillnad kan bero 
på har inte kunnat utläsas av resultaten från respektive undersökning. I den aktuella studien 
framkom att detta hade betydelse för en av psykoterapeuterna. Vid intervjutillfället kom en av 
psykoterapeuterna i kontakt med eget traumaminne som psykoterapeuten kunde koppla till 
egna ångestkänslor som uppstått i olika behandlingssituationer på ett påtagligt sätt.  
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Psykoterapeuten hade själv under tonåren varit hotad till livet. I intervjun görs denna 
personliga iakttagelse av psykoterapeuten, som plötsligt slås av sambandet. Kanske har ett 
eget upplevt trauma betydelse för ökad sårbarhet för STS.  
 
Men avgörande för utvecklandet av STS verkar i sådana fall ha att göra med i vilken 
utsträckning man själv är medveten om detta samband och vilka möjligheter som funnits att 
bearbeta dessa upplevelser. Creamer & Liddle (2005) kom fram till slutsatsen att det inte 
fanns något samband mellan eget upplevt trauma och förekomsten av STS. De använde sig av  
”Impact of Event Scale” (Horowitz 1979), som i första hand är utarbetat för att mäta graden 
av PTSD och inte STS. Därför är frågorna inte anpassade i första hand för behandlaren utan 
för den drabbade. Det kan vara en förklaring till deras slutsats.  
 
6.2 Påverkan i det egna livet 
 
Två psykoterapeuter uttryckte behov av att ibland få dra sig undan familj och vänner. I 
intervjuerna framkom hur viktigt det var att få tid till egen reflektion som en förutsättning för 
att orka umgås med vänner och familj i vardagen.  McCann & Pearlman (1990) visade med 
sin studie hur psykoterapeuter som arbetade med människors trauman ofta upplevde ett sorts 
främlingskap i den egna sociala kontexten. I deras studie framkom att flera upplevde 
svårigheter i umgänget med familj, vänner och arbetskamrater. Van Minnen & Keijser (2001) 
visade också på att det fanns kognitiva förändringar i synen på världen, på andra människor 
och på sig själva som psykoterapeuter som arbetade med trauman. Detta hade en 
grundläggande påverkan på det egna livet i större utsträckning hos de psykoterapeuter som 
arbetade med trauman än hos de psykoterapeuter som inte arbetade med trauman. 
 
En annan aspekt som kom fram i intervjuerna och som påverkade det egna livet var den ökade 
tröttheten. En av psykoterapeuterna beskrev sitt behov av att få prata om det man var uppfylld 
av med sina närmaste. Ofta fick de allra närmaste i den egna familjen ta del av 
psykoterapeutens egna upplevelser, känslor och av existentiella frågor som väcktes utifrån det 
egna arbetet utan att psykoterapeuten för den skull bröt sekretessen. En av svårigheterna i det 
egna livet verkar vara att inte kunna dela fullt ut det man är med om i det dagliga arbetet på 
grund av sekretessen. Psykoterapeuten blir därför mycket ensam med sina upplevelser.  
Frågan återstår, som inte framkom i denna studie, hur mycket av traumaarbetet som dumpas 
över på familjemedlemmar och vänner. Men det verkar vara ofrånkomligt att traumaarbetet 
också påverkar de människor som finns runt om psykoterapeutens personliga liv. Pearlman & 
Saakvitne (1995) gjorde en studie bland psykoterapeuter som arbetade med människor som 
blivit utsatta för våldtäkt och incestuösa övergrepp. Deras resultat visade att 
psykoterapeuterna själva upplevde det problematiskt med intimiteten och det egna samlivet. 
Sinnebilder från traumaoffrens berättelser var påträngande och gjorde sig ofta påmind i 
samband med det egna samlivet. 
 
En psykoterapeut hade drabbats av ett allvarligt högt blodtryck. Psykoterapeuten tolkade det 
som att kroppen till slut reagerade efter många års arbete med svårt traumatiserade patienter. 
Psykoterapeuten tvingades till slut att göra stora förändringar både i arbetet och i det egna 
livet. 
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6.3 Strategier för att hantera risker och svårigheter 
 
I studien framkom flera olika strategier för att motverka och förebygga STS och VT hos 
psykoterapeuterna. Samtliga psykoterapeuter som hade arbetat flera år på kris- och 
traumamottagningarna hade också tagit in andra komplementära tekniker och metoder. Det 
framkom i intervjuerna att olika metoder var viktiga för att kunna hjälpa patienten att närma 
sig sitt eget trauma. De metoder som var mest framträdande var EMDR, bildterapi, 
musikterapi, tryckmassage och hypnos. I intervjuerna framkom att psykoterapeuterna hade 
behov av olika metoder. Metoderna verkar vara olika sorters tekniker man använde sig av för 
att närma sig patienters trauman på en icke språklig nivå. Patienter med svåra dissociativa 
trauman hade inte något språk för sina upplevelser och hade därför svårt för att uttrycka vad 
man kände och vad man mindes. Många svåra trauman finns inte som kognitiva minnen utan 
mer som affekter i kroppen (Pearlmann & Saakvitne, 1995). Det verkar som att de 
psykoterapeuter som arbetar med svåra psykiska trauman arbetar också mycket med 
psykosomatik och affekter. Metoderna verkar i de flesta fall vara till för att stabilisera 
patienten så att patienten känner sig tryggad i behandlingssituationen. 
 
I studien framkom att de olika metoderna var lika mycket till för psykoterapeuten som för 
patientens skull. En av psykoterapeuterna menade att det inte är någon tillfällighet att när man 
jobbar med PTSD ska man ha så mycket metoder. Två psykoterapeuter menade att metoderna 
fungerade som ett skydd för psykoterapeuterna att kunna hålla distans till patientens trauman.  
Det verkar som att metoderna blir verktyg som kan mjuka upp de starka motöverföringarna så 
att de inte blir så överväldigande. 
 
Samtliga psykoterapeuter hade även andra arbetsuppgifter på kris- och traumamottagningarna. 
Det var en medveten strategi, att en del av uppdraget innebar att utbilda och handleda annan 
vårdpersonal i kris- och trauma inom psykiatri, landsting och kommun. Det visade sig vara 
särskilt angeläget bland de psykoterapeuter som arbetade heltid på mottagningarna att också 
ha andra uppdrag på mottagningen. Det verkade vara mycket betydelsefullt att kunna ha 
denna variation av arbetsuppgifter. Flera av psykoterapeuterna delade gärna med sig av sina 
egna erfarenheter i form av handledningsuppdrag och utbildning. Det framkom att flera av de 
intervjuade psykoterapeuterna hade behov av att få formulera sig och på det sättet kunna 
omsätta det man själv är med om i sitt arbete. Det verkar som att detta bidrar till att kunna 
upprätthålla en psykisk balans som i sin tur kan motverka utvecklandet STS och VT.  
 
De studier som finns refererade i denna uppsats har endast varit kvantitativa studier utifrån 
olika skattningsscheman, förutom Minnen & Keiser (2001) som också gjorde personliga 
intervjuer. Men fokus i deras studier har varit att mäta graden av STS och inte att studera 
psykoterapeuternas arbetsförhållanden. Det kan vara en anledning till att det inte finns några 
resultat att jämföra med. 
 
Egen handledning upplevdes som en viktig självklarhet bland psykoterapeuterna. Det 
framkom att syftet med handledningen både var att få hjälp i det kliniska arbetet men också 
som forum för avlastningssamtal. Studien visar också att handledningen motverkade 
utvecklandet av en duktighetskultur, där psykoterapeuterna gör sig oberoende av andra och  
skall klara sig själv. Men handledningssituationen kunde upplevas utmanande när 
psykoterapeuten visade sin egen sårbarhet, okunskap och osäkerhet.   
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Handledning och kollegial gemenskap angränsade till varandra. Den kollegiala kontakten 
hade ibland karaktären av handledning då man fick råd och stöd i olika kliniska ärenden. Det 
framkom också att det var viktigt att få vara öppen mot varandra med hur man mår och hur 
man har det i sitt kliniska arbete. Det var viktigt för 4 psykoterapeuter att särskilt betona 
vikten av god social arbetsmiljö med tillgången till kollegial gemenskap. Resultatet av denna 
studie visar på betydelsen av att inte arbeta ensam när man arbetar med komplext trauma och 
inte utan handledning, för att undvika STS och VT. Lansen (1993) kom också till denna 
slutsats. Psykoterapeuter som arbetar med krigs- och tortyroffer ska undvika att arbeta 
ensamma och man bör ingå i någon form av team. Lansen kom även fram till betydelsen av 
regelbunden handledning och avlastningssamtal för de psykoterapeuter som arbetar med 
trauman. Under 90-talet har handledningsgrupper utvecklats och blivit något av en 
självklarhet inom traumapsykoterapin.  
 
6.4 Metoddiskussion 
 
Denna studie bygger på intervjuer av sju psykoterapeuter på tre olika traumamottagningar i 
Sverige. Det betyder att det inte går att göra några grundläggande kvantitativa 
generaliseringar av resultaten.   
 
Beroende på intervjuarens egen brist på erfarenhet av denna typ av intervjuer har vissa 
följdfrågor inte blivit ställda. Därmed har mindre av psykoterapeutens personliga upplevelser 
uttryckts och mer av de professionella. Samtidigt ställer det stora krav på mod och öppenhet 
hos intervjuaren när det gäller att våga ställa följdfrågor och hos den som intervjuas när det 
gäller att våga prata öppet om egen sårbarhet.  
 
I analysen av intervjumaterialet framkom det att psykoterapeuterna ofta hamnande i en 
undervisande roll gentemot intervjuaren, vilket inte var syftet med intervjuerna. Genom att 
ännu tydligare hänvisa till studiens syfte hade detta kanske kunnat undvikas. Därmed hade 
kanske psykoterapeuterna istället mer personligt kunnat dela med sig av egna svårigheter och 
upplevelser av traumaarbete. 
 
Även om psykoterapeuterna redan innan intervjuerna blev informerade om studiens syfte så 
hade det varit viktigt att ännu tydligare hänvisat till detta syfte. Kanske hade man då kunnat 
undvika att bli alltför undervisande vid intervjutillfället och istället mer personligt kunnat dela 
med sig av egna svårigheter och upplevelser av traumaarbete.  
 
6.5 Slutsats och framtida forskning 
 
Den främsta slutsats som kan dras av studien är att psykoterapeutiskt arbete med komplext 
trauma påverkar psykoterapeuten både i arbetet och i det egna livet.  
 
Om psykoterapeuterna är uppmärksamma och medvetna om dessa risker samt är noga med att 
ta hand om sig själv, så kan arbetet också tillföra en hel del positiva erfarenheter i det egna 
livet (Van Minnen & Keijser, 2001).  Psykoterapeuter som arbetar med trauman behöver egen 
handledning och utbildning för att i ett professionellt sammanhang kunna ta hand om alla 
fasansfulla berättelser som traumatiserade patienter varit med om (Pearlman & Saakvitne, 
1995). 
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En annan slutsats är att begreppen STS och VT behöver användas för att kunna nå en 
fördjupad förståelse för de psykologiska processer som sker hos psykoterapeuter i samband 
med långvarig exponering av patienters traumamaterial. Begreppen behövs som ett 
komplement till motöverföringsbegreppet. En av svårigheterna med de båda begreppen är att 
de associeras till patologiska traumatillstånd som kan vara svårt att känna igen sig i. Fortsatt 
arbete behöver göras med fördjupning i fenomenen bakom dessa begrepp.  
 
För att få en mer samlad bild av hur psykoterapeuter i Sverige påverkas av långvarig 
exponering av patienters komplexa traumamaterial skulle det vara av värde att göra en 
kvantitativ studie. Några sådana studier har inte kunnat hittas. Här skulle det vara av betydelse 
att använda sig av de beprövade självskattningsformulär som finns refererade till i denna 
uppsats (Horowitz, Wilner & Alvarez, 1979) för att nå innanför det professionella skalet och 
komma närmare kärnan av psykoterapeutens tankar, känslor och upplevelser av världen, andra 
människor och sig själva. 
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Till    Örebro 
2008-12-31 
NN 
Kris- och traumamottagningen 
XX 
      

Från 
Roger Samuelsson 
Student vid S:t Lukas 
utbildningsinstitut vid 
Ersta Sköndal Högskola 

Hej! 
 
Jag börjar nu, vt-09, min femte termin på S:t Lukas Psykoterapeututbildning (steg 2) vid Ersta 
Sköndal Högskola. Ett viktigt arbete under denna termin är min uppsatsskrivning, som skall 
vara en empirisk studie, och där en avgörande datainsamlingsmetod är intervjuer inom valt 
psykoterapeutiskt ämnesområde. Det studiefält som jag har valt är Psykotraumatologi. 
Bakgrunden till mitt valda uppsatsområde relaterar till två särskilda händelser som jag på 
olika sätt kommit nära i min yrkesutövning som pastor och sjukhuspastor/själavårdare i 
Sjukhuskyrkan på Universitetssjukhuset Örebro läns landsting.  
Den 28 september 1994 förliste M/S Estonia. 852 personer omkom i färjekatastrofen.  Vid 
den tidpunkten var jag en av de ansvariga för krisgruppen i Fellingsbro, tillsammans med 
räddningstjänsten och vårdcentralen. 11 kvinnor från vårt samhälle var på personalresa och 
var med på M/S Estonia. Ingen överlevde. Vårt arbete i krisgruppen var omfattande. Det 
psykosociala omhändertagandet av drabbade anhöriga och deras familjer var påfrestande och 
fortsatte under lång tid. Det vi inte var beredda på var hur vi som hjälpare och stödpersoner 
skulle ta hand om oss själva och våra egna reaktioner i mötet med andras krisreaktioner. 
Den 26 december 2004 skakade en jordbävning under Indiska oceanen. Ca 300 000 personer 
omkom i tsunamin. 543 av de omkomna och ca 1 500 personer av de skadade, var svenskar. 
Nyårsafton var jag en av nio som ingick i en nationell PKL-grupp (Psykosocial 
katastrofledningsgrupp) som reste med ett av evakueringsplanen till Bangkok/Phuket för att 
möta överlevanden i flodvågskatastrofen. På sjukhus och uppsamlingsplatser var vi 
stödpersoner för skadade och överlevande. 
I arbetet som sjukhuspastor möter jag ofta människor i akut kris i samband med olycksfall, 
sjukdom, övergrepp och suicid. All denna samlade erfarenhet har fått mig att tänka kring vad 
som händer med hjälparen i samband med insatser för människor som utsatts för trauman. 
 
Sedan många år är jag en av de huvudansvariga för PKL-gruppen på Universitetssjukhuset 
Örebro läns landsting, och arbetar kontinuerligt tillsammans med många andra att utveckla 
det psykosociala omhändertagandet i samband med stor olycka, särskild händelse eller 
katastrof. 
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Jag har även sedan några år, en fast deltidstjänst på S:t Lukasmottagningen i Örebro där jag 
arbetar med psykoterapeutisk samtalsbehandling under handledning. 
Syftet med min uppsats är att beskriva traumaterapeuters upplevelser av att behandla 
traumatiserade patienter. Jag hoppas därför att få del av andras erfarenheter som i sitt yrke är 
leg psykoterapeuter och som behandlar patienter som varit utsatta för trauma. Därför skriver 
jag detta brev till dig, som kontaktperson för Kris- och traumamottagningen i XX, med vädjan 
om att få göra en eller några intervjuer med terapeuter som arbetar inom er verksamhet. 
Intervjuerna, som kommer att spelas in, beräknas pågå i ca 45 minuter, och kommer att ha 
som fokus terapeutens egen upplevelse och erfarenhet av sitt arbete.   
Jag kommer att följa upp detta brev med ett telefonsamtal till dig, för att höra Er respons, och 
om det är möjligt att få göra någon intervju hos er. Detta skulle betyda mycket för mig och för 
mitt uppsatsarbete.  
Kontaktpersoner S:t Lukasutbildningsinstitut: 
Rektor Björn Elwin 08-555 050 16, bjorn.elwin@ehs.se 
Uppsatshandledare Gunilla Lundqvist, gunilla.lundqvist@hotmail.com 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
 
Roger Samuelsson 
Vretgatan 4 
70363 Örebro·019-29 44 85, 070-847 36 71 
samtalshalsan@telia.com 
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INTERVJUGUIDE   
 

1. Bakgrund 
-    Ålder och utbildning 
-    Tidgare arbetsplatser 
-    Hur länge har du arbetat som traumaterapeut? 
-    Något speciellt i din bakgrund som du bedömer haft eller har betydelse för ditt arbete     
som traumaterapeut? 
 
2. Vägen in i traumafokuserad psykoterapi 
- Vad fick dig att vilja börja med kris- och traumabehandling? 
- Tidigare erfarenheter av traumabehandling i din psykoterapeutiska gärning 

 
 

3. I arbetet som traumaterapeut 
- Upplevelsen av den första tiden 
- Hur har det varit sen? 
- Någon period som varit särskilt svår? Hur var det då? 
- Hur ser en vanlig arbetsdag och vecka ut? Hur många patienter möter du? 
- Var finner du stöd i ditt arbete? 
- Vilka befinner dig närmast i ditt arbete? (kollegor, team) 
- Ser du någon utveckling i ditt arbete? 
- Utbildning? (EMDR) 
- Har arbetet förändrat dig på något sätt? 
- Handledning/fortbildning 
- Vad får dig att jobba kvar som traumaterapeut? Hur länge kan man jobba ned komplex 

trauma? Skulle du vilja jobba med annan? 
 
4. Livet vid sidan om arbetet 
- Fritiden 
- Var fyller du på dig själv? 
- Familj/vänner 

 
 


