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Sammanfattning/abstract

Inledning: Arbetsrummet är något som psykodynamiskt skolade psykoterapeuter medvetet 
förhåller sig till och använder sig av på olika sätt i professionen. Syftet med den här studien var att 
belysa några psykoterapeuters tankar om betydelsen av arbetsrummets funktion och utformning. 
Frågeställningarna utgår ifrån vad utformningen på arbetsrummet har för betydelse för den 
enskilde terapeuten och den psykoterapeutiska processen. Metod: I studien användes en kvalitativ 
metod och fem legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning intervjuades. 
Resultatet visar att de intervjuade psykoterapeuterna har mycket kunskap kring betydelsen av det 
terapeutiska rummet och dess utformning. De anpassar sig efter rummets arkitektur och försöker 
få till inredningen på bästa sätt för sig och patienten. De är måna om att patienten har det bra. 
Möblerna och framförallt fåtöljerna är viktiga i arbetet. De använder sig medvetet av textilier, 
konst, belysning och naturligt insläpp av ljus samt utsikt genom fönster. Ostördheten anses 
vara det viktigaste och de byter ogärna rum. Psykoterapeuterna ser sig som en del av rummet de 
arbetar i och rummet är en del av helheten. Den psykoterapeutiska processen påverkas alltså av 
arbetsrummet. Diskussion: Den enskilde psykoterapeuten använder mycket tid till att fundera ut 
vad som fungerar bäst i ett arbetsrum inför mötet med patienten och det krävs en flexibilitet för att 
kunna möta olika patientgrupper och olika typer av verksamheter. Trots det är det något som man 
inte pratar så mycket om eller lyfter fram i det psykoterapeutiska arbetet. Det är inte ovanligt att 
man är flera som delar på samma rum, såväl terapeuter som andra verksamheter och att man därför 
tillfälligt behöver byta rum. Det finns forskning kring vårdmiljö och vårdrummets påverkan på 
läkningsprocess, men ingen aktuell forskning på det psykoterapeutiska arbetsrummets utformning. 
Det kan finnas en risk att rummet glöms eller prioriteras bort i samband med inrättandet av olika 
verksamheter inom kommuner och landsting.
Nyckelord: arbetsrum, arbetsmiljö, psykoterapi, rum.

Introduction: Primarily psychodynamic trained psychotherapists relate to and use the workroom 
in various ways in their profession. The aim of the study was to highlight some psychotherapists 
thoughts about the importance of function and design in a workroom. The questions are 
focused on how the room’s interior design is of significance to the individual therapist and the 
psychotherapeutic process. Method: The study is based on a qualitative approach and five certified 
psychotherapists with a psychodynamic orientation were interviewed. The result shows that the 
interviewed psychotherapists have much knowledge on the importance of the therapeutic space 
and its’ design. They adapt the architecture and try to arrange the interior of the room in the best 
way for themselves and the patient. Making sure the patient is comfortable. The furniture and 
especially the armchairs are important in the process. They use textiles, art, lighting and the natural 
light and different views provided by windows. To be undisturbed is considered most important 
and they are reluctant to change rooms. The psychotherapists see themselves as part of the room 
they work in and the room as part of the whole. The room thus affects the psychotherapeutic 
process. Discussion: The individual psychotherapist uses a lot of time to figure out what works 
best in an office before meeting the patient and he or she requires a flexibility to meet different 
patient groups and different types of activities. Nevertheless, it is something that one does not 
talk so much about or highlight in psychotherapeutic work. It has become common to share 
rooms with other therapists as well as other activities, leading to a need for temporarily changing 
rooms. There is research on environmental health and care room influence on the healing process, 
but no current research on the psychotherapeutic workroom design. There may be a risk that the 
workroom is forgotten or is not prioritized when establishing various health care-businesses in the 
county and municipalities. 
Keywords: workroom, design, psychotherapy, room.
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1 Inledning

Denna studie har tillkommit utifrån ett intresse för hur en psykoterapeut använder sitt arbetsrum. 
Dels är det psykoterapeutiska rummet rent konkret ett arbetsrum och en arbetsmiljö som 
ska fungera för den som arbetar där och dels brukar det vara något symboliskt som inom den 
psykoanalytiska och psykodynamiska skolan handlar om ett hållande som är stadigvarande 
och något att förhålla sig till i den psykoterapeutiska processen. Rummet säger man hör till 
ramen och om man ändrar på någonting som inte är planerat så talar man om rambrott. Det 
symboliska är också vad ett rum kan stå för som till exempel ett rum inom oss själva och det 
specifika och unika som sker mellan psykoterapeuten och klienten. Den här studien utgår 
ifrån hur psykoterapeuterna har det i sina arbetsrum. Hur man får ihop dessa delar och om det 
här är något som fortfarande är aktuellt för den enskilde psykoterapeuten. Det är till exempel 
mycket som händer inom vårdarkitekturen där det på senare tid finns en annan medvetenhet 
om arkitekturens påverkan på patienter och personal mot vad det tidigare har gjort samtidigt 
som det är många intressen som ska tillvaratas inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Många 
verksamheter ”slimmas” för att vara kostnadseffektiva och olika yrkesgrupper kan få dela rum och 
detta verkar hända inom olika typer av verksamheter inte minst inom kommun och landsting. 
Men vad händer då med det psykoterapeutiska arbetsrummet? Finns det någon aktuell forskning 
som tillvaratar psykoterapeutens önskemål och finns det några sådana önskemål överhuvudtaget? 
Rent historiskt sett finns det utarbetade teorier om psykoterapeutens arbetsrum sedan lika långt 
tillbaka som psykoterapeutens existens, men hur pass mycket av teorierna som har följt med i 
modern tid är lite mer osäkert. Finns det till exempel en medvetenhet kring varför det ser ut 
som det gör i det psykoterapeutiska rummet? Många psykoterapirum inom den psykodynamiska 
sfären ser fortfarande ut ungefär på samma sätt, två fåtöljer, ett litet bord, en schäslong och 
kanske ett skrivbord. Men hur viktigt tycker en modern psykoterapeut att utformningen av det 
psykoterapeutiska rummet är och har terapeuten själv kunnat påverka den? Hur använder sig 
terapeuten av det som finns i rummet? Hur ostörd kan en psykoterapeut vara i sitt arbete med 
patienten/klienten? Syftet med den här studien är att belysa några psykoterapeuters tankar om 
betydelsen av arbetsrummets funktion och utformning. 

2 Teoretisk bakgrund

Arbetsrummet är något som psykoanalytiskt och psykodynamiskt skolade psykoterapeuter förhåller 
sig till och använder sig av. Det är alltså inte bara ett mottagningsrum utan man använder sig av 
rummet och utformningen av rummet på flera olika sätt i arbetet med konfidenterna samtidigt 
som rummet också är psykoterapeutens arbetsmiljö. Detta till trots så finns det inte mycket skrivet 
om arbetsrummets betydelse för relationen mellan psykoterapeut och klient; något som Gullestad 
och Killingmo (2005) konstaterar efter att ha efterlyst det både hos Freud och i efterföljande 
litteratur. De frågar också efter en mer systematisk analys av personliga behov och motiv som 
ligger till grund för terapeutens utformning av sitt arbetsrum. Tittar man på Freuds kliniker 
som finns bevarade som museum både i Wien men framförallt i London så förstår man att han 
skapade de arbetsrum som han själv uppskattade, de var till exempel fyllda med antika skulpturer. 
Och vad gäller utformningen av de rummen är det nu fritt fram för våra egna tolkningar av 
dem; som bland annat Sjögren (2011) skriver om objektsförlust och att alla förluster inte går att 
ersätta som en tolkning av att Freud regelbundet gjort besök hos Wiens antikvitetshandlare. Vad 
antikviteterna betydde för Freud kan vi bara spekulera i. Det är i vilket fall tydligt att föremålen 
och de regelbundna besöken hos olika handlare fyllde en funktion för honom, något som är 
lite mer oklart när det gäller om det var för patienten eller för Freuds egen skull som han till en 
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början upphöjde divanens möjligheter. Schäslongen var viktig för Freud och är fortfarande starkt 
förknippad med honom även av de som inte känner till hans teorier. Schäslongen eller divanen 
gjorde det möjligt för det fria associerandet. Freud satt bakom huvudändan på divanen; patienten 
och Freud såg inte varandra vilket det enligt Freud (2008) fanns flera skäl till som till exempel att 
han inte stod ut med att andra människor stirrade på honom i åtta timmar och att hans omedvetna 
tankar under sessionerna skulle ge miner som i sin tur kunde påverka patienten. Tudor-Sandahl 
(1992) menar att detta med att inte ha ansiktskontakt är ett typexempel på en regel som växte fram 
ur terapeutens egna behov men som sedan utvecklades till att vara för patientens bästa. 

Crafoord (1997) talar om den psykoanalytiska platsen; om psykoanalytikerns fåtölj och att det 
ofta läggs ner stor möda på att välja en verkligt bekväm, ofta omställbar möbel som tillåter olika 
vilsamma ställningar att växla mellan. En av få som skriver praktiskt och konkret om samtalsrum 
och väntrum är Gordan (1996); han visar på vikten av att både klient och terapeut möts i en 
tillfredsställande miljö som passar båda och att redan i väntrummet så signalerar institutionen 
värderingen av sig själv. Väntrumsmiljön påverkar också hur välkomnad klienten kommer att 
känna sig. Crafoord (1997) menar att lokalen kan se ut på olika sätt men till ramhållningen och 
kontrollen över rummet hör att ingenting i princip ändras utan är så konstant som möjligt. Att 
för analysanden kommer rummet och dess utformning att flyta samman med psykoterapeuten 
och bli ett med terapeuten. Alltså menar han att det viktiga med behandlingen är att rummet är 
det samma och att inga förändringar sker i det yttre för att främja friheten för analysanden att säga 
vad som faller denne in. Elwin (2010) tar upp känsligheten i det psykoterapeutiska mötet och de 
viktiga förutsättningarna för att möjliggöra sägandet. Det alltid stängda rummet som är väl isolerat 
från utifrån kommande ljud och de givna platserna i rummet där man undviker en positionering 
där enbart det välkända och redan sagda får komma fram. 

Olsson (2008) talar om ramen som en icke-process, ett slags konstant, inom vars gränser processen 
äger rum. Och om ramen är rörlig har psykoterapin upphört att vara psykoterapi. Hon skriver 
vidare om tryggheten, att om någon tittar in, kräver rapporter om effektivitet, om en bandspelare 
sätts på, ändras dialogen eller upphör. Künstlicher (1998) talar om en plats som förvandlas när 
dörren stängs och reglerna som understryker skillnaden mellan det psykoanalytiska rummet 
och verkligheten utanför. Om ett rambrott sker uppstår en förvirring över vad som kommer 
inifrån och om vad som tillhör den yttre realiteten. Künstlicher tar också upp liknelsen med 
det psykoanalytiska rummet som en lekplats och hänvisar till bland annat Modell (1990) och 
Winnicott (2003). Han menar att den psykoanalytiska leken är ömtålig och lätt blir störd och vill 
understryka vikten av att genom ramen heliggöra platsen, alltså skapa ett rum som skyddar mot 
gränsöverskridanden och upprätthåller incesttabut för att på så sätt ge utrymme åt ett inre rum att 
tänka i. Crafoord (1999) skriver om psykiska tillflyktsorter som Ludvig Igra (1996) översatt från 
John Steiners (1993) begrepp psychic retreats. Crafoord menar att man även kan tänka psykiska 
tillflyktsorter symboliskt som formen av olika slags rum som är mer eller mindre tillslutna. Att 
man i psykoterapeutiskt arbete regelbundet ser patienter som för längre perioder kan försvinna in 
i sådana inre meditationsrum, men också att många av oss ofta passerar genom dessa rum för en 
kortare stund.  

Olsson (2002) skriver om att skapa sig en plats i den andres rum och att det gäller både för 
patienten och psykoterapeuten att göra plats för mötet. En förberedelse som behöver göras både i 
det inre och yttre rummet.



6 ( 24 )

3 Tidigare forskning

Sökning efter forskning har skett via databaserna PEP, PsychINFO, Google Books. Sökningar har 
gjorts på följande ämnesord: psykoterapi, arbetsrum, arbetsmiljö, rum och utformning samt den 
engelska översättningen: psychotherapeutic workroom design. Det har inte gått att finna någon 
forskning specifikt inriktat på det psykoterapeutiska rummets utformning, däremot finns det en 
hel del skrivet om vårdmiljö och i modern forskning talar man bland annat om vårdatmosfär, något 
som enligt David Edvardsson (2005), sjuksköterska och docent i omvårdnad kan förstås som en 
aktiv del av omvårdnaden och inte endast som subtila kvaliteter hos platsen för omvårdnaden. 
Vårdatmosfär ser man som två interagerande och sammanvävda dimensioner: den fysiska miljön 
och människors varande och görande i miljön. När det gäller vårdarkitektur så har amerikanska 
forskare skapat en motsvarighet till evidensbaserad medicin kallad Evidence Based Design, EBD. 
Forskarna anser att en av arkitekters olika roller bör vara att främja hälsa genom att skapa miljöer 
som är psykologiskt stödjande (Ulrich 1991). Ett exempel på det här är en evidensbaserad studie 
gjord vid den nya psykiatribyggnaden på Östra sjukhuset i Göteborg där man minskat behovet av 
bältesläggningar med 44 procent och tvångsinjektioner med 21 procent, detta genom att bland 
annat bygga bort sådant som kan leda till trängsel och oljud. Varje patient har fått ett eget rum, 
avdelningarna har delats upp i mindre grupper och lokalerna är ljuddämpade. Arkitekterna har 
också medvetet använt sig av det som flera forskningsresultat visat på; nämligen naturens egen 
läkande kraft, som att låta patienterna få tillgång till mer dagsljus och vinterträdgårdar (Ulrich, 
Bogren & Lundin, 2012).

I USA har en rörelse vuxit fram som kallas Planetree Hospital där målet är att ha en helhetssyn 
på patienten och till grundtanken hör också personalens hälsa och utveckling. Rörelsen återfinns 
i flera länder runt om i världen och parallellt med den hittar man PCC Patient Centered Care; 
patientcentrerad vård eller personcentrerad vård som den också kallas. Grundstenen är personens 
egen berättelse. En behandlingsplan med behandlingsmål upprättas av patient och ansvarig läkare 
eller sjuksköterska tillsammans. Personcentered Care återfinns i flera länder och i Sverige finns den 
bland annat vid Sahlgrenska akademin som under 2010 skapat ett centrum för personcentrerad 
vård (Swedberg 2010).  

Inom vården har man sedan en längre tid tillbaka i Sverige använt sig av konst som dekoration. 
Dels den mer officiella utsmyckningen men det finns också artotek på vissa sjukhus där den 
enskilda patienten kan låna en konstbild. Artotek för unga är till exempel något som man sedan 
ett par år tillbaka med framgång prövar på fyra olika sjukhus i ett samarbete mellan Region Skåne 
och Kultur Skåne. Wikström (2003) nämner i sina studier om den delikata uppgiften med att välja 
konst till offentlig vårdmiljö i allmänhet och till den enskilde i synnerhet och hänvisar också bland 
annat till en tidigare gjord studie av Kraft (1976) där det visade sig att patienterna hade synpunkter 
inte bara på vad det var för bildmotiv utan också storleken på konsten – man ville kunna se 
konsten från sin säng. Ett annat exempel som man ofta hänvisar till i dessa sammanhang är den 
studie som gjordes av miljöpsykologen Roger Ulrich (1984) där han fann att patienter som hade 
grönskande träd som utsikt behövde mindre smärtlindring och återhämtade sig snabbare och med 
färre komplikationer än de som hade en tom husvägg som utsikt. Detta visade sig bli mycket av en 
startpunkt för den moderna forskningen inom vårdarkitektur utifrån att det faktiskt går att mäta 
effekterna av den fysiska miljöns betydelse (Fröst, 2013).

Arkitekten Fridell (1998) frågar sig i sin avhandling om ett äkta mellanmänskligt möte (Buber 
1923) kan komma till stånd och utvecklas oavsett i vilken omgivning man befinner sig i? 
Hon besvarar själv med att hennes övertygelse är att den fysiska vårdmiljön kan stödja vårdens 
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möten som mellanmänskliga möten – men däremot inte garantera att de kommer till stånd. 
Den övergripande frågeställningen i samma avhandling är om det är möjligt att den fysiska 
miljön kan utformas och gestaltas för att bättre kunna samspela med patient och personal och 
vara till stöd i personalens arbete med patientens förändringsprocess – läkningsprocess – under 
sjukhusvistelsen? Utformningen av rum, väntrum och korridorer har stor betydelse för vårdens 
kvalitet konstaterar Edvardsson (2005) i sin avhandling. Patienternas berättelser i studien visar att 
både patienterna själva och den utförda vården påverkas av omgivningen. Peter Fröst, adjungerad 
professor i arkitektur vid Chalmers tekniska högskola blev intervjuad i Sveriges Radio, P1 (2013) 
om den psykiatriska vårdens arkitektur. Han bekräftar att den evidensbaserade design som startat 
i USA och som funnits i några decennier också börjar få tillämpning i det svenska byggandet 
av nya sjukhus och som nu står inför stora investeringar. Fröst säger att man vet att tillgång 
till natur och dagsljus är viktiga både för patienter och de som arbetar i vården och då med ett 
arbetsmiljöperspektiv. Annars är insikten om vårdmiljöns och arkitekturens betydelse för läkandet 
ingen nyhet utan snarare något som fått stå tillbaka i samband med funktionalismens genombrott 
och istället har den medicinska tekniken och nyare behandlingar fått ta större plats, men nu är den 
alltså tillbaka men med kravet om evidens. Forskningen har således kommit att bli en viktig del av 
vårdarkitekturen samtidigt som det är mycket att ta hänsyn till vid byggandet av sjukhus apropå 
Psykiatrins hus i Uppsala och Psykiatrihuset i Lund som båda invigdes 2013 samt nya Karolinska 
sjukhuset som håller på att byggas och väntas vara klart 2016–2017.  

4 Frågeställningar

Studiens frågeställningar är tre; Hur beskriver psykoterapeuten sin fysiska arbetsmiljö? Vad 
upplever psykoterapeuten som viktigt beträffande arbetsrummet i relationen till patienten? På 
vilket sätt upplever psykoterapeuten att arbetsrummet har betydelse för den psykoterapeutiska 
processen? 

5 Metod

Studiens syfte var att belysa några psykoterapeuters tankar om betydelsen av arbetsrummets 
funktion och utformning och bedömningen var att en kvalitativ metod var lämplig för att besvara 
frågeställningarna. Utifrån att det inte gick att finna någon specifik forskning i ämnet valdes en 
explorativ form av intervju som är mindre strukturerad i sitt innehåll. 

5.1 Undersökningsdeltagare
Grundtanken var att intervjua psykodynamiskt utbildade psykoterapeuter med en längre erfarenhet 
som behandlare. Intresset har först och främst varit att ta del av psykoterapeuters erfarenheter för 
att få deras individuella beskrivningar av vad de upptäckt är av betydelse i det egna arbetet. Viktigt 
för studien var att de hade erfarenhet av att ha arbetat på flera olika ställen eller bytt rum flera 
gånger och en fördel var, men inte nödvändigt att de medan studien genomfördes också arbetade 
som psykoterapeuter på mer än ett ställe. Detta för att de själva skulle kunna göra en jämförelse 
mellan sina olika kliniker. Via personliga kontakter gjordes förfrågningar om att delta i studien och 
sammanlagt tillfrågades sex personer per telefon eller via mejl och av dessa var fem positiva till att 
delta. 

Fem psykoterapeuter deltog i studien och av dessa var två kvinnor och tre män. Två av de 
intervjuade var socionomer och tre var psykologer. De är alla över 50 år och har minst 20 år i yrket 
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som behandlare. Fyra av fem arbetar dels med behandling inom offentlig verksamhet och dels 
privat med enbart psykoterapier. En arbetar enbart privat med psykoterapeutisk behandling. Alla 
fem arbetar med både längre och kortare samtalskontakter. Samtliga av de intervjuade har haft ett 
flertal olika rum genom arbetsåren och har arbetat både inom offentlig och privat verksamhet. 

5.2 Undersökningsmetod
För att samla in information valdes en kvalitativ ansats för att få ett nyanserat och rikligt material 
från ett fåtal informanter. Fokuset låg mer på det säregna och unika än att hitta något representativt 
och genomsnittligt som avsikten är vid en kvantitativ metod. En intervjumanual användes istället 
för frågeformulär, detta för att det inte skulle finnas för stor styrning utan att de synpunkter som 
kom fram var ett resultat av undersökningspersonernas egna uppfattningar (Holme & Solvang 
1997). Fördjupning skedde utifrån informantens specifika erfarenhet och utifrån hur vår dialog 
gestaltade sig. Resultatet av materialet redovisas genom utvalda citat vilket Kvale och Brinkman 
(2009) menar är det vanligaste sättet att presentera intervjuundersökningar. Det ska på det sättet 
ge läsaren en tydligare bild av intervjuns innehåll och ge exempel på det material som använts 
samt ge en bild av den personliga interaktionen i samtalet. Vad gäller reliabiliteten på studien så är 
materialet återgett så ursprungligt som möjligt från psykoterapeuternas egna berättelser av deras 
personliga erfarenheter om rummets betydelse. Dock med den nödvändigheten att presenteras 
kortfattat och i form av citat och inte i sin helhet. 

5.3 Datainsamlingsmetoder
En kortfattad presentation av den planerade studien mejlades ut tillsammans med en intervjuguide 
(se bilaga) till respektive informant en eller ett par dagar innan intervjun och intervjuerna 
genomfördes på respektive klinik. De frågeområden som avsågs var hur utformningen av den 
enskildes arbetsrum såg ut och vilken betydelse utformningen har som arbetsrum och som 
arbetsmiljö samt psykoterapeuternas upplevelse av rummets påverkan på patienten och den 
terapeutiska processen. 

5.4 Bearbetningsmetoder
Bearbetningen av materialet började med att intervjuerna skrevs ut ordagrant för att sedan 
läsas igenom för att fånga olika teman i svaren. Text som ansågs relevant för frågeställningarna 
markerades och sammanställdes under tre olika rubriker. Det framkom också ett nytt tema som 
från början inte fanns med i intervjuguiden och det fick en egen underrubrik. 

5.5 Genomförande
Som undersökningsmetod för studien valdes en kvalitativ intervjumodell. Intervjun var 
halvstrukturerad med möjlighet för varje informant att prata fritt utifrån intervjufrågorna och 
svara med egna ord. Intervjuaren ställde ibland fördjupande frågor för att få något ytterligare 
förtydligat eller undvika missförstånd samtidigt som informanterna hade möjlighet att stanna upp 
vid ett ämne för att ge en bredare tolkning av en frågeställning. Intervjuerna pågick mellan 45–60 
minuter och ljudupptagningen gjordes med hjälp av en minidisc-spelare för att kunna skrivas ut 
ordagrant. Intervjun startades med att informanten fick beskriva hur arbetsrummet såg ut och i 
fyra fall av fem satt vi också i det rummet som man arbetade i. Idén med att börja intervjuerna 
med att de beskrev sina respektive rum var att man på det sättet skulle kunna fokusera på rummet 
och utformningens eventuella betydelse. En av intervjuerna genomfördes i ett annat rum än 
psykoterapeutens egen klinik vilket kan ha påverkat resultatet i studien. 
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6 Forskningsetiska frågeställningar

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet 2005) ska forskningen uppfylla forskningskravet – att utföra viktig och 
kvalitativ forskning och individskyddskravet som innebär att informanter inte får komma till skada. 
Individskyddskravet förtydligas i regler med krav på information, på samtycke, på konfidentialitet 
samt på hur forskningsmaterialet får nyttjas. Informations- och samtyckeskravet uppfylldes genom 
att informanterna var insatta i vad intervjuerna skulle användas till. Konfidentialiteten beaktades 
genom att materialet har redovisats på ett sätt som skyddar informanternas identitet. Studien 
genomfördes med diskretion och uppfyller kravet på anonymitet, sekretess och tystnadsplikt enligt 
Vetenskapsrådet (2011). Under resultatredovisningen har citaten varsamt redigeras för att värna om 
informantens utlovade anonymitet. Inga namn har varit synliga så att utomstående har kunnat ta 
del av dem och materialet har endast använts till den här studien.  

7 Resultat

Informanterna hade alla lång erfarenhet och verkade veta hur de ville att ett psykoterapeutiskt 
arbetsrum skulle vara för att det skulle bli så optimalt som möjligt. De hade alla suttit i rum 
som varit sämre på olika sätt. Det var tydligt att rummet var ett arbetsredskap samtidigt som det 
kunde vara svårt att sätta ord på det. Terapeuterna som intervjuades hade en flexibilitet kring olika 
patientgrupper och man använde sig av de kunskaper man samlat på sig genom åren utifrån olika 
verksamheter. Det terapeuterna först och främst lyfte fram var inte inredningen eller arbetsmiljön i 
rummet även om den ansågs viktig, utan ostördheten och kontrollen på ramarna och att man som 
terapeut behövde ta ansvar för sitt rum. Vid en analys av materialet gjordes tre olika indelningar 
utifrån frågeställningarna: Hur beskriver psykoterapeuten sin fysiska arbetsmiljö? Vad upplever 
psykoterapeuten som viktigt beträffande arbetsrummet i relationen till patienten? På vilket sätt 
upplever psykoterapeuten att arbetsrummet har betydelse för den psykoterapeutiska processen? 

7.1 Hur beskriver och upplever psykoterapeuten sin fysiska arbetsmiljö?

7.1.1 Att förhålla sig till rummets arkitektur.
Alla fem verkade gilla sina arbetsrum och tyckte att de hade en någorlunda bra arbetsmiljö. De 
hade alla kunnat påverka inredning och val utav möbler och hade också gjort det av olika hög grad. 
Vid intervjuerna framkom det att alla hade tänkt till om sitt arbetsrum för att få till inredningen på 
ett bra sätt. Det fanns också en medvetenhet om vad som var mest specifikt för just deras rum; som 
storleken på rummet, högt i tak eller mycket fönster – alltså byggnadens arkitektur som man själv 
inte kunde göra så mycket åt utan måste förhålla sig till. 

”Det känns som ett inneslutet rum i det större på vårdcentralen, det är ett rum för sig själv 
och det är väldigt viktigt ...”

”Det är ett stort rum och man kan säga att det är nästan uppdelat som ett samtalsrum och 
en mer skrivbordsdel ...”

”Det här rummet är både kontor, ett rum för vuxenterapi, för ungdomar och för barn ... det 
är multipelt.” 

”Det som är speciellt med det här rummet är att det är så mycket fönster ...”
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”Det är ju ett jättestort rum för att vara ett arbetsrum, det är ju nästan lika högt som det är 
stort på golvytan, med ett jättestort fönster ut mot en gata som bullrar lite störande ibland.”

7.1.2 Psykoterapeutens arbetsmiljö. 
Alla fem hade engagerat sig för att få till det på bästa sätt i arbetsrummet; som till exempel 
placering och val utav möbler. Alla hade själva till viss del kunnat påverka inredningen. De hade 
varit noga med vad de valt för typ av stol för att sitta bra och inte få fysiska besvär som till exempel 
ryggproblem eller som en av de intervjuade som hade suttit fel i en fåtölj och fått problem med 
sina ena arm. De pratade om oro vid en eventuell flytt av verksamhet eller hot om flytt om det 
så bara var till en annan korridor och att den ovetskapen påverkade arbetet. En pratade om 
erfarenheterna av en flytt där fördelningen av rummen påverkat relationen terapeuterna i mellan. 
Någon behövde dela rum med andra terapeuter och då hade man fått restriktioner om att rummen 
inte fick vara för personliga.  

”Jag har nog påverkat det mesta utom skrivbordet, placering, alltihop.”

”Jag har ju förstört min ena arm, jag satt i åratal helt fel och alldeles snett. Det är det 
första jag går igenom när jag börjar ett nytt jobb, hur jag sitter, vad det är för stol, hur är 
dataskärmen ...  alltihopa.”

” ...så hade vi här ett krig om vem som skulle vara var alltså, dom där ljusa rummen som är 
där mot gatan och dom som ska sitta på den här sidan som vetter mot gården ...” 

”Ja, fast det är en skillnad nu i och med att vi delar rum, vi har ju fått lite 
förhållningsorder, det får inte bli för personligt utan vi måste vara beredda på att det även 
är en tredje person som behöver använda det.”

”Förra året var det snack om att den här korridoren skulle stängas där jag sitter ... jag skulle 
flytta till ett stort och bra rum med utsikt mot vattnet men med ett herrans liv utanför ... 
jag var jätteorolig, det här pågick över ett halvår ... och jag kände hur terapin påverkades av 
den här oron var jag skulle sitta ...”

7.1.3 Jämförelser med andra rum
Alla hade erfarenheter av att sitta i olika typer av rum och verksamheter. Och att oftast ha fått lösa 
miljöfrågan själva för sig och patienten. Erfarenheter av vilken storlek på rum som upplevs som 
optimalt, till val av möbler och konst att knyta an till. Balansen mellan det neutrala rummet och 
det som kan bli för personligt, som kan upplevas för kliniskt eller för mysigt. Någon pratade om 
det positiva i att ha fått tänka utifrån val av färger och möbler redan under utbildningen. 

”Bland de rum som jag haft, så ett för litet rum tycker jag inte om, det blir för tight på 
något sätt, skönt med lite utrymme, sedan ska det inte vara för stort naturligtvis.”

”Jag jobbade på vuxenpsyk i många år, men jag tror att vi även där hade någon tavla, men 
det var lite mer ett kliniskt rum, egentligen väldigt neutralt så jag känner att jag själv trivs 
bättre om det är något som man kan knyta an till ...”

” ...det var lite spännande att vi fick ett personligt förhållande i att vi själva fick välja ... jag 
fick egentligen från start i min utbildning också ett ansvar för miljöfrågan ... ”
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”Jag har suttit i många olika rum ... det får vara respektabelt om man säger så, det behöver 
inte vara mysigt, det behöver inte vara så vackert, men det behöver vara respektabelt ... här 
samtalar vi på ett speciellt sätt.”

7.1.4 Att bidra med något eget 
Fyra av fem psykoterapeuter hade själva tagit med något till arbetsrummet. Att bidra med något 
eget verkade inte vara självklart eller enkelt, samtidigt som det uttrycktes som något positivt av de 
som hade gjort det. Terapeuten som inte hade tagit med något själv var mer tveksam till att göra 
det, men skulle kunna tänka sig att ta med en blomma. Att ta med växter var att tillföra något 
levande till arbetsrummet och ett ansvar som krävde skötsel och kunde bli mer symboliskt än vad 
man kanske hade tänkt. Ingen av de intervjuade hade fotografier på familj eller husdjur. 

”Träfiguren är från min pappa, souveniren har jag fått av min man, tavlan kommer från 
mina föräldrar ... det är ju ingen som vet om det .... jag vet om det.”

 ”Det är en blandning av våra grejer (delar rum) ...  flera av tavlorna är mina så det känns 
som en bra mix helt enkelt.”

”Växter ... det är ju i regel man själv som väljer och om man sköter dem så är det man själv 
som får göra det, det blir personligt på ett sätt utan att vara det allra mest personliga.”

”Man får ju vara försiktig med vad man så att säga presenterar ... en del har ju tagit med 
sig stenar, det är ju inte så dumt. Man skulle mycket väl kunna ha en blomma som man 
tagit med sig hemifrån men det har inte jag…”

7.2 Vad upplever psykoterapeuten som viktigt beträffande 
arbetsrummet i relationen till patienten?

7.2.1 Möblerna 
Möblerna och framförallt fåtöljerna visade sig vara viktiga i arbetet. Alla hade också själva valt ut 
stolarna som de och patienterna satt i och framförallt hade psykoterapeuterna varit måna om hur 
patienterna hade det. Terapeuterna hade ganska så bestämda tankar och uppfattningar om vad 
som borde vara det bästa utifrån erfarenheter och olika teorier som till exempel att fåtöljerna var 
omslutande och stod för ett hållande. Man valde noga efter material och färg, mjukhet och möjlighet 
att röra sig i stolen. Det var specifika önskemål som kom fram och som verkade vara väldigt unikt för 
just terapeutarbetet. Att fåtöljen inte var för hård eller mjuk, att man satt lagom upprätt. Det skulle 
kännas avslappnande men samtidigt ge stöd. Fyra av de intervjuade tog upp att de har eller har haft 
laminostolar* och hade också synpunkter på varför de gillade eller inte gillade den.

”Man sitter lite mer upprätt och dom här är mjuka och man kan sätta sig på sidan och 
man kan flytta sig i dom, man sitter inte fast i dom.”

”Alltså jag tänker på Ungdomsmottagningen ... så var ju den här stolen bra för man 
kunde sitta med benen över armstödet, det är lite svårt att göra i en Laminofåtölj ... som 
ungdomar dom sitter på ett annat sätt och dom rör sig på ett annat sätt.”

 ”Patienten väljer var den vill sitta och ibland väljer patienten att sätta sig i soffan och då 
sätter jag mig i en av stolarna ...”

* En namngiven viss typ av länsstol, designad av Yngve Ekström
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” ...dom har blivit fullständigt förstörda där man har händerna för att det blir för kladdigt 
och äckligt och det går sönder helt enkelt så det är väldigt viktigt att man har trä där man 
har händerna ...”

”Att ha en stol som är lite mjuk, att ha stolar som är lite omslutande ... jag tycker om dom 
här stolarna väldigt bra.”

7.2.2 Placering av möbler, dator 
Placeringen av möblerna var noga genomtänkt hos alla om det så var fåtöljer som skrivbord. 
Man anpassade möbleringen efter arbetsrummets storlek, efter närhet/avstånd till patienten 
samt för att få ihop två så olika delar som sittgrupp och kontorsdel. I alla arbetsrum fanns det 
ett litet bord mellan fåtöljerna eller mellan soffan och fåtöljerna. Att ha kontorsdel på rummet 
sågs av alla som något man var tvungen att förhålla sig till och alls inget självklart. I en av 
verksamheterna kunde det också vara en fördel eftersom det blev en mer konkret kontakt med 
verkligheten utanför. 

”Man kan nästan säga att det är här då runt bordet som är det terapeutiska rummet och så 
ser vi båda den andra delen utav det som patienten också tar del av journaler, tidbokning. 
Jag har inte tänkt på det men jag tycker det är bra att det finns någonting riktigt, en 
verklighet som vi båda sitter i och som vi båda tar kontakt med och som man måste ha 
kontakt med.” 

”Helst ska det ju vara en avdelning mellan där jag sitter och skriver ... för att det inte 
ska störa och nu är det ganska rörigt här och det kan vara ännu rörigare, men en slags 
avvägning mellan det personliga och det avskalade ...”

”Det som jag funderar på ibland det är avståndet mellan stolarna. Jag har ju ganska långa 
ben ... här går vi inte på varandra med benen, jag kan ha benen så här och dom kommer 
lite under bordet och det blir ingen kollision, i det gamla rummet kom jag för nära ibland 
med mina ben och det kändes aldrig riktigt bra, det var svårt att ha ett bord i mellan ... det 
var aldrig riktigt bra, det känns otroligt bra att ha ett bord i mellan ...”

7.2.3 Konst och utsmyckning
Att välja konst och utsmyckning verkade vara en svår balansgång. Dels att välja något som man 
själv trivdes med, men inte var för personligt. Och dels ville man också gärna att utsmyckningen 
skulle stimulera samtalen, men samtidigt inte väcka för mycket. Alla hade själva valt ut eller 
gett sitt godkännande till vad de ville ha för utsmyckning av sina arbetsrum. I de offentliga 
verksamheterna hade man möjlighet att välja konst från särskilda konstavdelningar inom 
landstinget. Fyra av fem hade också själva bidragit med något till rummet, tavlor, bilder och olika 
föremål. Flera hade erfarenheter av reaktioner på konsten även om det inte var så vanligt; om det så 
var patienter, kollegor eller som en av dem som berättade om reaktionerna från en tolk. 

”Den tavlan innehåller ju färger som jag själv tycker om ... den kan man fantisera om 
ganska mycket, se olika bilder, olika symboler och den är inte så tydlig det finns utrymme 
för patienten att försvinna in i den en stund under samtalet.”

”Jag tänker på en patient som inte vek undan med blicken på hela tiden men på slutet 
kunde han titta ut i rummet fritt och kunde kommentera tavlan där ...”
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”Vi bytte i väntrummet några tavlor och våra patienter sitter på bestämda platser ... en 
patient blev väldigt orolig och blev tvungen att flytta sig och hon la in väldigt mycket av sig 
själv och sina egna erfarenheter.”

”Det var en tolk som reagerade våldsamt på den tavlan och nästan med utfall gick på mig 
och undrade hur jag kunde ha en så förfärlig tavla på ett sådant här rum.”

”Det där är ju en vinterbild i stort sett utan människor, den är lekfull på ett plan, men den 
är kylig så där att det är mycket man funderar över vad man kan ha i ett rum ... det var en 
patient som berättade; att den där ger ju inget hopp ...”

7.2.4 Fönster
Fönster fyller i allmänhet flera olika funktioner. Det ger ett naturligt insläpp av ljus, en utsikt mot 
något och en möjlighet att öppna för att vädra och få in luft. En möjlighet för patienten att se 
naturens olika skiftningar eller en stadig tegelvägg men också en möjlighet för terapeuten att kunna 
släppa in syre till rummet då patienten upplever rummet som för varmt eller kvavt. Här kom också 
psykoterapeuternas egna behov fram tydligt. En av terapeuterna valde till exempel att alltid sitta 
mot fönstrets riktning för att själv kunna stärka sig av ljuset och växtligheten utanför fönstret under 
samtalet. Tillgång till utsikt kunde alltså både ge patienten och psykoterapeuten möjlighet till 
någon form av vila under samtalets gång.

”Fönstret är ju en öppning ut och luft, men jag har nog oftast stängt om jag inte tänker på 
det, men det finns ju personer som kommenterar: ”Kan du inte öppna fönstret det är ju för 
varmt här inne?”

”... det är en öppning till världen på något sätt, utifrån ett fastlåst läge ska det finnas en 
utväg ut ur samtalet, rummet ska vara så beskaffat att du som patient ska kunna titta ut, 
dom tittar ju ut ...” 

”Utanför är det en motorväg så jag kan inte ha fönstren öppna under samtalet, det tror jag 
att jag hade haft annars.”

”Rimligtvis måste det ju ... om man tittar ut och ser träd och växter och himmel göra 
skillnad eller om det är en trafikerad led eller ett hus mitt emot att det gör någonting mer 
eller mindre med olika människor men jag tror att det betyder

” ...någonting faktiskt även i det här sammanhanget och även för mig då som sitter hela 
dagarna och har samtal att man också kan se växtlighet, följa naturen ...” 

” ...så det är skönt att kunna se något annat, jag föredrar det, det blir för ensidigt på något 
sätt att bara se patienten och en vägg i 45 minuter ...”

7.2.5 Psykoterapeutens perspektiv på rummets utformning
Det visade sig att arbetsrummen inom den offentliga verksamheten innehöll flera olika 
funktioner och ofta var rummet dessutom en del av en större verksamhet, en klinik inom 
kliniken. Inte sällan blev det psykoterapeuten själv som fick inreda arbetsrummet och se till 
vad som kunde behövas för att det skulle bli så optimalt som möjligt för alla parter. En av 
de intervjuade tyckte att det kunde bli lite väl mycket fokus på rummets utformning. Att 
terapeuterna kunde bli lite för pjoskiga med detaljer. En annan ville särskilt understryka att 
terapeuten i sitt arbete blev en del av arbetsrummet och därför behövde ta ansvar för det 
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eftersom patienten kommer att använda sig av det på olika sätt. Om psykoterapeuten var 
bekväm med arbetsrummet var möjligheten större till att fokusera på själva mötet.

”Ibland kan jag tycka att terapeuterna är lite för pjoskiga, ibland får jag intrycket om 
det inte har större betydelse för terapeuten än vad det har för patienten ... när det gäller 
förändringar, kan man ju jobba med så att det inte är någon katastrof om patienten 
reagerar ... då får man ju som terapeut vara beredd att ta det ansvaret.”

”Det är klart att det hänger ihop ... för hur rummet ser ut handlar ju om mig, det är ju ett 
sätt att presentera mig själv för patienten utan att jag säger någonting. Det känns som att 
jag kan ta mig förbi en del hinder och motstånd i terapin om jag känner mig tryggare och 
då tror jag patienten också känner sig tryggare i rummet, vi speglar ju varandra.”

”Men det är nästan så att jag tänker att det har mer betydelse för terapeuten att man 
känner att jag trivs i det här rummet, det här rummet gillar jag, det gör någonting med en 
själv.”

”Att man är ett med sitt rum, vet hur det ser ut, att man vet om det är slarvigt eller känner 
det väl och tar något sorts ansvar för det och förstår att den andre kan använda sig av det 
på olika sätt.”

7.2.6 Vikten av ostördhet.
Utformningen av arbetsrummet ansågs som viktigt i arbetet med patienten; att man hade 
tänkt till vad gäller möblering, belysning, utsmyckning och att rummet var skyddat från 
utifrånkommande ljud. Och just ostördheten verkade vara något som alla poängterade som 
det mest betydelsefulla för relationen mellan psykoterapeut och patient. Att inte samtalet 
blev stört. Det var viktigt att rummet stod för en trygghet och att patienten var skyddad av 
ramarna. Psykoterapeuterna ville att patienterna skulle känna sig fria och inte vara oroliga över 
att det läckte ljud, varken utifrån eller inifrån. Förutom relation och ramar så var det också en 
arbetsmiljöfråga för terapeuten. 

”Och det kommer inte och går folk ... (personal på vårdcentralen) som i början gick dom 
in fast det var röd lampa men nu respekterar dom det, så det här att det är ’privacy’ är 
jätteviktigt. Vi ska inte bli avbrutna på något sätt utan det ska vara fullständigt tryggt här 
inne ... jag har nog jobbat lite med det.”

”För mig symboliserar rummet den idealiserade drömvärlden, här inne kan allting hända 
och då ska det vara stängt och då ska det vara tyst och ingen ska komma in och avbryta.”

” ... det enda och som också är det viktigaste är att man sitter ostörd ... att jag har kontroll 
på ramarna det är det viktigaste sen egentligen hur rummet ser ut ... man kan sitta på 
många olika ställen det är det inre rummet man skapar och ostördheten är det exklusiva ...”

”Tystnaden är för mig väldigt viktig och i det gamla rummet var det en korridor utanför 
och man hörde folk prata ibland och skor som klapprade ... jag är väldigt känslig för ljud, så 
det uppskattar jag att det är tyst.”

”Rummen måste vara ljudisolerade ... det är jätteviktigt att det är en miljö där man kan 
känna att det inte läcker ut eller läcker in.”
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7.3 På vilket sätt upplever psykoterapeuten att rummet har 
betydelse för den psykoterapeutiska processen? 

7.3.1 Om att byta rum, ett rambrott.
På vissa arbetsplatser var det mer vanligt att tillfälligt byta arbetsrum och oftast handlade det om 
att man delade rum med någon annan psykoterapeut. Ingen av terapeuterna var positiva till att 
tillfälligt byta rum och man undvek att göra det. Man såg det som ett rambrott. Sedan var det 
oklart vem som blev mest störd av rambrottet, om det var patienten eller psykoterapeuten, men 
man upplevde att processen påverkades på något sätt. Terapeuten såg sig som en del av rummet i 
arbetet med patienten samtidigt som patienten i sin tur kunde ha laddat rummet med trygghet. 
Det var också olika känsligt för olika patienter och något som terapeuterna brukade väga in i 
samband med ett byte. 

”Det är ju inte alla patienter jag skulle flytta ... jag har ju tänkt till vem det är för det är ju 
framförallt för dem det är ett rambrott att plötsligt byta rum och jag undviker det.”

”Att byta rum det gör inte jag, det händer att jag gjort det någon gång och patienten säger 
att det spelar ingen roll ... men för mig har rummet stor betydelse ... för barn till exempel är 
det så laddat, dom laddar ju en liten skitsak och det gör ju vi vuxna också fast vi gör det på 
ett annat plan ... vi pratar inte om det.”

”Det är en väldigt central fråga för mig att ha ett rum och tillgång till rummet, jag 
är en del av det rummet ... det är svårt att fånga men jag tror att  det står för någon 
grundläggande utgångspunkt i det psykoterapeutiska arbetet ... alltså något väldigt konkret.” 

”Jag är lite ambivalent ... jag skulle kunna experimentera förstås om jag är trygg i mig själv 
som terapeut så kanske jag har lättare för att byta rum men det handlar ju om patienten i 
vilket skede han eller hon är i.”

7.3.2 Om att ha schäslong 
När det gäller schäslong var det ofta en säng eller en soffa som användes och inte den klassiska 
modell som en gång var ursprunget till divanen. Det var bara en av psykoterapeuterna som 
kontinuerligt använde sig av det och som också hade fördjupade teoretiska kunskaper i 
användandet av schäslong som redskap. De andra var positiva till det och tyckte det var bra om 
möjligheten fanns vilket visade sig vara svårt att få till i vissa arbetsrum på grund av storleken på 
rummet. Det var en av de intervjuade som hade möjlighet att ha schäslong/soffa även inom den 
offentliga verksamheten. Det positiva med att arbeta med schäslong som verktyg var att man såg 
det som en möjlighet för patienten att vara mer avslappnad och närmare sina känslor samtidigt 
som det inom andra verksamheter behöver vara något som är mer hållande som en stadig fåtölj.

”Det är ju en soffa också som gör att patienten kan lägga sig ner, men det är inte så ofta ... 
det är någon gång ...”

”Jag tror att patienterna är för dåliga inom psykiatrin ... det blir för regressivt, man 
kommer mycket närmare sina känslor, mycket mer.”

”Det är viktigt att få välja att ha en säng i rummet så att säga ... jag tror ju utifrån egna 
erfarenheter att man slappnar av allra mest om man liksom ligger i en säng och en liten 
kudde, det maximerar möjligheten till avslappning.”
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7.3.3 Belysning och färg
Förutom ljuset som kom utifrån så försökte man ofta få till ljus i arbetsrummet genom att använda 
sig av flera olika lampor i rummet som var placerade som punktbelysning över till exempel 
skrivbord och sittgrupp och två av de intervjuade nämnde också att de tände levande ljus ibland. 
Man gjorde ofta en bedömning när det passade att ha det mer upptänt eller när man kunde ha en 
mer dunklare belysning – olika sätt att skapa trygghet; för upplevelse av kontroll eller som redskap 
till avslappning. Två av terapeuterna använde sig också mer medvetet med att tillföra färg till 
arbetsrummet genom textilier, tavlor och annan utsmyckning. 

”Och jag har naturligtvis tagit hit mina färger ... jag gillar ju orange ... det är ljuset och 
solen för mig. Speciellt på vintern när det är grått och trist och det gröna trädet är utan löv, 
så får man ju hitta på någonting med färger som gör att det blir ljus här inne ändå.”

”Levande ljus brukar jag tända nu på höstarna, men det är en patient som reagerat på det 
och inte tycker om det ... hennes reaktion var att det signalerade fara på något sätt.”

”När det blir mörkt då brukar jag ha tänt dom här tre lamporna och då kan det bli ganska 
mörkt här och när det är välkända patienter så kan jag ha det så och jag kan även tända 
ett levande ljus, det kan jag göra ibland när det blir lite mörkt. Om det är en ny patient så 
tänder jag i taket ... då är vi inte där ännu kanske, lite mer regressiva som det kan bli med 
lite mer dunklare belysning. Belysningen modererar jag med.”

7.3.4 Utifrån teori
De intervjuade verkade utgå ifrån psykodynamiska teorier ihop med egna erfarenheter och som 
man sedan tolkade utifrån varje unik specifik situation. Som att använda sig av sig själv och kunna 
bedriva terapi där man för tillfället befann sig, att platsen var sekundär samtidigt som det var ett 
redskap. Att man hade användning av arbetsrummet och rummets inredning och att det var olika 
från patient till patient och mellan olika verksamheter. Det var en som efterfrågade forskning om 
miljöns påverkan inom det psykoterapeutiska. En annan var tacksam för stödet från en amerikansk 
analytiker angående rummets betydelse för patienten och i sin tur processen. 

”Jag tänker på en av mina lärare han sa att: ”man ska kunna bedriva terapi på en pinnstol 
i öknen.” 

”Tänker alltså att möbleringen ska stötta samtalet, ibland regression ibland inte, trygga, att 
den ska trygga ... jag tror det är väldigt viktigt att jag kan välja något mer regressivt och lite 
mer uppmanande.”

”Mer av erfarenhet att det är bra att man sitter liksom utmed en vägg och stolarna lite snett 
mot varandra och ett litet bord ... det brukar man säga är den optimala samtalssituationen.”

”Vi hade besök av en amerikansk analytiker som pratade om rummets betydelse för 
patienten och det gjorde mig mycket starkare i detta hur viktigt det är med förhållandet 
mellan rummet och psykoterapeuten ...”

”Det finns ju olika skolor, att det ska vara neutralt för att befrämja överföring till exempel, 
sedan är det ju Freud, Gordon ...”

”Det finns ju studier när det gäller sjukhusmiljö ... att om man har utsikt mot naturen att 
det är något läkande i det, jag har inte läst någonting om det när det gäller psykoterapi ...”
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7.3.5 Rummets betydelse – det symboliska
Psykoterapeuterna hade en tydlig uppfattning om det symboliska och det existentiella värdet 
på arbetsrummet. Att det var allt annat än ett enkelt arbetsrum. En jämförde rummet som en 
metafor för livmodern – själva varandet och det omedvetna. Rummet som en symbol för livet och 
det utmätta – en hjälp till att kunna hantera begränsningen. Vikten av att som terapeut ha ett 
förhållande till sitt rum, en kunskap att förmedla till studenter och blivande psykoterapeuter. Att 
psykoterapeutens förhållande till rummet i förlängningen har en betydelse för processen.

”För mig är det en metafor för livmodern ... det som ger liv är själva varandet, det är ju inte 
görandet, det är varandet, det är rummet, det är platsen man är på ... själva varandet, jag 
är ... det är rummet, så det är väldigt viktigt alltså ...” 

”Rummet ger gränser om vad som ska ske ... som t ex klockan där ... livet är det utmätta 
rummet ... hanterandet av begränsningen ... det som oftast är problemet ...” 

”När det gäller utbildningsfrågor brukar jag säga att; du får gå och sätta dig i rummet ett 
tag för att känna in ditt rum som du ska jobba i för du behöver ha ett förhållande till ditt 
rum som terapeut. Alltså ... jag är väldigt angelägen om att man upprättar ett förhållande 
till sitt rum.”

7.3.6 Patientens upplevelse av rummet  
Vad visste psykoterapeuterna då om patientens upplevelse av arbetsrummet? Det visade sig att det 
var sällan som patienter kommenterade rummets inredning eller utseende. Två av de intervjuade 
hade ovanliga rum, högt i tak och/eller mycket fönster och det visade sig att de var mer vana vid 
att rummen kommenterades även om det inte var speciellt ofta som det hände. Det gick också 
som terapeut att själv kommentera inredningen eller fånga upp en tråd i samtalet som verkat kretsa 
kring miljön i rummet men som inte riktigt blivit uttalat. Det var  svårt att få veta om eller hur det 
enskilda rummet påverkade patienten eller på vilket sätt patienten använde sig av arbetsrummet 
och rummets inredning, men att rummet var med och påverkade var något som terapeuterna 
verkade räkna med som en del av helheten.

”Det känns som att patienterna tycker om det och det är flera som kommenterat det; ”vilket 
rum ...” på ett väldigt positivt sätt.”

”Patienterna dom säger inte vad dom tycker riktigt ... så då får man hjälpa till i så fall om 
man vill plocka in miljön och prata om den, för den har betydelse, den väcker ...”

” ...det är ju lite speciella patienter vi har ... de är så inne i sig själva ofta så det kan ta 
lång tid ... den tavlan där till exempel är ju ganska färgstark och jag har en patient som 
kommer en gång i veckan och plötsligt tittade på den: ”är den ny?” ... alltså det kan komma 
plötsligt.”

”Det som är väldigt intressant med det här rummet är att patienten som sitter där tittar 
väldigt mycket ut ... en grön rehabilitering med himlen och skogen utanför ...”

”Det är säkert så att någon patient har en plats som den håller till på och som jag inte 
känner till i rummet, som i mattans mönster om du förstår vad jag menar ... det märker 
man om man har rört något och patienten säger: ’Va, är det ändrat?’” 
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7.3.7 Väntrummet 
Ett nytt tema som kom fram i resultatet var väntrummet. Det var något som engagerade alla fem 
av de intervjuade och man hade tankar och åsikter kring hur man skulle kunna utforma rummet 
på ett bättre sätt. Det fanns en omsorgstanke om att patienterna hade det bra i väntrummet och 
man såg också väntrummet som en förlängning av terapirummet. Som att det hände saker där ute 
som påverkade terapin men att man som terapeut inte kunde skydda ramarna i väntrummet. En 
av terapeuterna önskade också att patienterna inte satt precis utanför rummet för att kunna ha en 
beredskap inför mötet med patienten. 

”Det är klart att det hade varit bra att ha ett eget litet väntrum ... jag tycker det är viktigt 
att personen i lugn och ro får sitta ner en stund och samla sig ... att man får lov att samla 
sig både före och efteråt, kanske gå och sätta sig en stund innan man rusar ut i verkligheten 
igen, att väntrummet är det här mellanrummet.”

”Jag kan tycka att det är bättre om de sitter i stora rummet, för här kommer jag direkt ut 
till dem ... alltså jag hinner inte samla ihop mina anletsdrag ...” 

”Det gör något med mig också att jag går ut och hämtar dom i ett väntrum som man själv 
tycker om och det känns som att där kan dom må bra ... det kan jag stå för så att säga det 
väntrummet ...”

”På vissa ställen finns det ju väntrum som är nästan som korridorer ... och man sitter 
väldigt tätt och man sitter kanske då på en rad så här och man ser in i en vägg mittemot 
och när man då går i terapi så kommer man ju samma tid och samma vecka och det gör de 
andra också.”

”Här har vi ju ett stort väntrum och det är viktigt att inte flytta om grejerna för det 
är nästan så att patienterna reagerar mer om vi flyttar om i väntrummet än här, i 
terapirummet kan man ta hand om det tillsammans med terapeuten och prata om det. I 
väntrummet är man själv ...”

”Det är ju så mycket som händer där ute med alltså, hur det ser ut och vad man bjuder in, 
miljön är ju där också.”

8 Diskussion

8.1 Metoddiskussion
Det fanns en grundtanke i studien med att de valda informanterna alla skulle ha lång 
yrkesbakgrund för att deras egna individuella erfarenhet skulle bli tydligt i resultatet. Att vars 
och ens individuella jämförelse med olika typer av arbetsrum skulle komma fram.  Erfarenheten 
och kunskapen fanns där men det var ibland svårt att urskilja den teoretiska kunskapen från den 
upplevda. Det verkade som att det blivit en sammansmältning och integrering som tillsammans 
skapat en självklarhet och därför kunde göra det svårt att sätta fingret på. Hade intervjuerna 
gjorts med både nyutbildade och de med längre erfarenhet kanske resultatet skulle blivit tydligare. 
Likadant hade svaren förmodligen blivit annorlunda när det gäller frågor kring arbetsmiljön. Nu 
var det så att samtliga av de intervjuade i stort sett verkade trivas med utformning, möblering och 
med hur de lyckats använda arbetsrummets arkitektur. Här får man anta att någon som är nyare i 
yrket kan ha sämre möjlighet att påverka inredningen och/eller val utav rum och inte heller hade 
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haft samma säkerhet i vad det är man söker efter. Dock hade en större erfarenhet av intervjuteknik 
hos författaren troligen fördjupat och förfinat intervjuerna mer och på så sätt stärkt både validitet 
och reliabilitet hos resultatet. Frågeställningarna skulle också kunnat ställas utifrån en tydligare 
jämförelse mellan till exempel att arbeta på en mottagning inom kommun/landsting och en mer 
renodlad psykoterapimottagning. 

8.2 Resultatdiskussion
Hur viktig tycker då den enskilde psykoterapeuten att arbetsrummets utformning är? Resultatet 
visar att informanterna besitter mycket kunskap även om den inte är så uttalad när det gäller 
betydelsen av det psykoterapeutiska rummet och dess utformning. Det är en kunskap som 
terapeuterna verkar mer eller mindre ovana att tala om och kanske just därför blir den så otydlig. 
Det är ingen utomstående som har direkt insyn i det som sker mellan psykoterapeut och klient, 
vilket inte är okänt på något sätt men att användandet av arbetsrummet ofta blir något som lämnas 
till varje enskild terapeut att lösa på bästa sätt är något annat. Som att varje terapeut får se till att 
ordna det för sig och den patient de ska träffa och får ta hänsyn till hur rummet ser ut och försöka 
nyttja det på bästa sätt. Litet eller stort rum, mycket fönster eller högt i tak. Man väljer stolar efter 
om det är ungdomar man oftast träffar, om det är patienter med erfarenheter av svåra trauman 
eller har olika psykiatriska diagnoser. Det betyder olika saker om det är fönster mot ett natur- eller 
grönområde eller om det är ett fönster som vetter ut mot en bullrande gata. Inom den offentliga 
sektorn hade de intervjuade psykoterapeuterna ingenstans att vända sig för att få råd och stöd i 
utformningen av arbetsrummet utan fick lita till sin egen förmåga. 

Fåtöljerna verkade vara det som var viktigast när det gäller inredningen och engagerade också alla 
fem av informanterna. De hade bestämda tankar om vad som krävdes av en fåtölj för att den skulle 
vara bra och de kunde också beskriva sina fåtöljer och varför de var så nöjda med dem. Ordet 
lagom kom ofta upp. Man använde sig av begrepp som omslutande och hållande när man talade om 
fåtöljens funktion och tänkte då främst på patientens eventuella behov. Den fick inte vara för mjuk 
eller för hård och man skulle sitta lagom upprätt. Samtidigt är stolen terapeutens arbetsmiljö och 
ska stötta terapeutens fysik alla timmar i stolen. Lägger man också till den gemensamma process 
som sker mellan terapeut och klient så kanske man får anta att även terapeuten kan vara i behov av 
en stadig fåtölj. Användandet av schäslong var inte lika självklart även om alla var positiva till det 
som sådant. En av dem hade även möjlighet att använda sig av det inom den psykiatriska vården 
samtidigt som det inte blev så många tillfällen till det på grund av patientgruppen. Sedan verkade 
det vara så att de flesta arbetsrum var för små för att få plats med både sittgrupp och schäslong när 
man hade kontorsdelen att ta hänsyn till – något som oftast är nödvändigt inom sjukvården till 
exempel. 

Ingen av informanterna var positiva till att ha kontorsdelen ihop med samtalsrummet, men hade 
anpassat sig till det. En av terapeuterna inom den psykiatriska vården kunde också se en vinning 
med det genom att det blev något konkret för patienten att förhålla sig till, som en förberedelse 
för att kunna befinna sig i den verklighet som existerar utanför rummet. Och just placeringen av 
möblerna verkade vara något som alla engagerade sig i och försökte få till som att dela upp och 
gruppera möblerna för att få utrymme för benen till exempel. Och vad är det som gör att man vet 
vilket avstånd som är bäst som en av terapeuterna som tog upp det här med att hitta något som är 
optimalt för båda parter? Och i alla arbetsrummen hade man ett bord mellan sig och patienten. 
Man använde sig av lampor och färger i rummet för att skapa något som var både behagligt och 
funktionellt. Man modererade med belysningen för att skapa trygghet, som hjälp till avslappning 
eller känsla av kontroll. Ibland tände man levande ljus. Att välja konst och utsmyckning verkade 
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vara en delikat uppgift där terapeutens personliga smak blev tydlig i arbetsrummet. De som 
även hade tagit med sig något hemifrån hade på ett symboliskt sätt också fört med sig familjen 
eller olika semesterminnen till rummet. Och att sedan konsten förhoppningsvis skulle stimulera 
samtalet och varken vara för dominant eller osynlig – hur visste man det? Och vad betyder det? 
Det var ju också konsten som det reagerades mest på från patienternas sida. Inom kommuner och 
landsting i Sverige brukar det finnas särskilda konstavdelningar som förser verksamheterna med 
konst, men det verkar otydligt vad det finns för kunskap om vad som fungerar bäst i den här typen 
av arbetsrum.

Väntrummet var något som lyftes fram av de intervjuade och man hade en tanke om att det var 
en förlängning av det terapeutiska rummet. Och att väntrummet också var något som man hade 
ansvar för som terapeut samtidigt som man inte kunde ta hand om det som hände där ute. Det 
var en av terapeuterna som talade om sårbarheten hos vissa patienter, att det var mer problematiskt 
med förändringar i väntrummet eftersom man då inte kunde ta hand om det tillsammans. 
Terapeuterna var i princip nöjda med sina arbetsrum, men det var inte alls på det sättet med 
väntrummen. Man hade heller inte samma möjlighet att påverka då man delade väntrummet med 
andra terapeuter eller med annan verksamhet. Det var också i vissa fall något som inte var lika 
prioriterat av utrymmesskäl. 

Terapeuterna såg till att de själva trivdes och verkade också tycka att de gjorde det. Vad patienterna 
tyckte om rummen visste man inte förutom att man kunde få någon enstaka reaktion någon gång. 
Och frågan är om man inte kan dra den slutsatsen när det gäller de intervjuade terapeuterna, 
att de själva först och främst var i behov av att trivas i arbetsrummet. Man var själv en del av 
rummet. En av de intervjuade talade om vikten av att ta ansvar för sitt rum. Om det var stökigt 
eller övermöblerat så tog terapeuten ansvar för det. Det gör något med mig som terapeut och 
det gör något med patienten. Man behöver ha ett förhållande till sitt rum. Terapeuten är inte 
en främling i rummet utan rummet hjälper terapeuten i sitt hållande. På det sättet behöver 
terapeuten känna sitt arbetsrum. Något som alla de intervjuade tryckte på var ostördheten, att 
skydda rummet från utifrånkommande ljud. Att inte samtalet blev stört var viktigare än rummets 
utformning. Här kommer det symboliska in med ramen som skyddar mot gränsöverskridanden 
och den ömtåliga psykoanalytiska leken som lätt blir störd som bland annat Künstlicher (1998) 
lyfter fram. Arbetsrummet som en del av ramarna, som sätter gränser, som skyddar, som är livet 
och själva varandet, men som också kommer att brytas; som att flytta på något i rummet, byta ut 
ett föremål eller byte av rum. Ingen av de intervjuade var positiva till att byta rum om man absolut 
inte måste. Och om terapeuten är en del av arbetsrummet borde det göra något med terapeuten 
själv, som att något av en självklarhet rubbas i samband med ett byte och en osäkerhet kan 
komma in. En osäkerhet som kanske inte behöver vara dålig för den psykoterapeutiska processen 
men som behöver tas om hand av terapeuten. En av terapeuterna vittnade om en oro som denne 
hade upplevt inför att eventuellt behöva flytta till en annan del av verksamheten och att arbetet 
påverkades av ovetskapen av att inte riktigt veta hur det skulle bli. En annan berättade om oron 
mellan kollegor när de flyttade en hel verksamhet till en annan byggnad och fördelningen av 
rummen blev väldigt olika. De olika exemplen verkar handla om en begränsning i att själv kunna 
påverka sin arbetsmiljö.

Det som alltså kom fram i studien var att kunskaper om utformningen av arbetsrummet var viktigt 
för att kunna använda det så optimalt som möjligt i det terapeutiska arbetet. Och tillsammans med 
arbetsrummet lyfte man också fram väntrummet som något som hörde till och som man tyckte 
var en förlängning av psykoterapirummet, och sedan slutligen att ostördheten i de här rummen 
var något som man upplevde som det mest betydelsefulla för den psykoterapeutiska processen. 
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Samtidigt då som psykoterapeuten tillsammans med klienten har ansvaret för det som sker i 
rummet. Som en av terapeuterna sa att: ”Det är det inre rummet man skapar och ostördheten är det 
exklusiva ...” och när det gäller inredningen och möbleringen som verktyg: ” ...möbleringen ska stötta 
samtalet, ibland regression, ibland inte, trygga, att den ska trygga ... jag tror det är väldigt viktigt att 
jag kan välja ...”. I grundutbildningen i psykoterapi och i samband med samtalsmetodik brukar 
samtalsrummets inredning ingå som ett kortare inslag. Men utöver det verkar det inte finnas så 
mycket fördjupning i arbetsrummets betydelse trots att det verkar krävas en större förmåga till 
flexibilitet hos terapeuten i samband med olika patientgrupper och olika typer av verksamheter och 
studien visar att terapeuten verkligen kan ha nytta av kunskaper kring utformningens betydelse. 
Det verkar också som att man delar rum med andra terapeuter och ibland också med en helt 
annan verksamhet. Det psykoterapeutiska arbetet är ju en typ av verksamhet som det inte är så 
enkelt att jämföra med andra arbetsgrupper varken när det gäller mångfalden eller det symboliska 
användandet av arbetsrummet, men frågan är om det är någon som är intresserad av att titta på 
arbetsmiljön för psykoterapeuter. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning
Arbetsrummet som redskap och som en del av ramen verkar vara en kunskap som är integrerat 
med en erfaren psykoterapeut. Det är en tyst kunskap som man inte pratar om. Samtidigt som 
det används mycket tid till att fundera ut vad som är bäst oavsett om det är vilken konst man 
väljer, stolarnas placering eller väntrummets vara eller icke vara. En av de intervjuade terapeuterna 
brukar ha det som ett viktigt utgångsläge när det gäller studenter ute i praktik. Att studenterna 
först måste känna in rummet för att ha ett förhållande till det som psykoterapeut innan de tar 
emot patienter för första gången. Får man med sig en sådan start i yrkeslivet så borde det bli en 
större möjlighet till insikt om rummets användningsområde. Det finns forskning på vårdrummets 
utformning och dess betydelse för vårdens kvalitet. Och en kunskap om att den fysiska vårdmiljön 
kan stödja vårdens möten.  Men det finns ingen specificerad forskning på det psykoterapeutiska 
rummets utformning. Risken borde bli att det terapeutiska rummet blir åsidosatt och inte lika 
viktigt när man planerar för olika verksamheter till exempel inom landsting och kommun. Sedan 
var ju väntrummet något som terapeuterna ville lyfta fram som en viktig del i det terapeutiska 
arbetet men som inte var lika prioriterat i någon av de olika verksamheterna och här borde det 
finnas en hel del att titta närmare på.
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Bilaga

Intervjuguide:

Rummets utformning:
Beskriv ditt arbetsrum; möbler, lampor, ev konst, färger, ljus, fönster, växter osv.
Är du nöjd med ditt arbetsrum? För- och nackdelar? 
Hur viktigt är rummets utformning tycker du?
Hur hjälper/hindrar rummets utformning dig i ditt arbete? 
Har du bidragit med något eget till rummet som t ex möbler el utsmyckning?
Konst på väggarna; hur har du valt motiv?
Objektens betydelse – det symboliska?
Stöd utifrån någon teori?

Arbetsmiljön:
Är det en bra arbetsmiljö för dig? Hur sitter du? Bra ljus och inte störande ljud osv?
Hur mycket kan du själv påverka din arbetsmiljö?

Patientens upplevelse av rummet:
Vad har du för erfarenheter när det gäller patienters reaktioner på rummet?
Funderingar kring rummets påverkan på patienten och den terapeutiska processen.


