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Sammanfattning  

 
I denna kvalitativa studie ombads 5 psykodynamiskt inriktade terapeuter att i skrift beskriva sin 

upplevelse av journalskrivning. Materialet analyserades med hjälp av EPP-(Empirical 

Phenomenological Psychological) metoden. Resultatet lyfter fram generella kännetecken och 

särskiljande drag inom upplevelsen av journalskrivning. Gemensamt för terapeuternas 

upplevelse är att journalskrivandet har olika funktioner. Det är ett arbetsverktyg för att 

kommunicera med andra vårdgivare, det omfattas av vissa styrfaktorer och en upplevd 

osäkerhet om journalskrivandets regelverk. Det egna journalskrivandet uppvisar en hög 

värdering av den personliga upplevelsen och känslan av att utlämna patienten i journalen. 

Däremot skiljer sig terapeuterna åt i sättet att hantera känslor av konflikt inom journalskrivandet 

vilket påverkar den egna upplevelsen av journalskrivning. Två upplevda alternativ att hantera 

konflikt presenteras. I den ena gruppen försöker terapeuterna att omforma journalen så att den 

bättre passar den egna terapeutiska identiteten. När det inte längre är möjligt uttrycks en känsla 

av att något som inte går att ersätta försvinner. I den andra gruppen ökar terapeuterna sin 

reflektion och bearbetning av de delar inom journalskrivningen som terapeuten upplever orsakar 

konflikt, vilket bidrar till en känsla av att något positivt tillförts den terapeutiska identiteten. 

 

Nyckelord: Journalskrivning, terapeut, psykodynamisk terapi, fenomenologi, EPP-metod.

  

 

Abstract  

 
In this qualitative study 5 psychotherapists with psychodynamic specialization were asked to 

reflect on their experiences concerning the writing of patient records. This material was 

analyzed using the so-called EPP-method (empirical phenomenological psychological method). 

The results show both general and distinctive features in how different therapists feel about their 

patient records routines. All agree that the process of writing patient records contains a number 

of different functions. It is a tool to communicate with other medical staff and facilities; it is 

influenced by certain control factors and also by experienced uncertainty concerning the formal 

rules related to the routines of patient records. Record routines show a high degree of evaluation 

of personal emotions and experiences together with a fear of revealing too much information 

about a patient. On the other hand, there is a substantial distinction in how different therapists 

handle their feelings of conflict related to medical records. The study presents two different 

possible ways of handling such conflicts. One group of therapists try to reshape the medical 

journal to make it better adjusted to their personal therapeutic identity. When that becomes 

impossible they express a feeling of something being lost. In the second group the therapists 

work harder with those parts in patient record routines that are causing them problems. This 

results in a feeling that something valuable is being added to their therapeutic identity. 
 

Keywords: Patient records, therapist, psychodynamic therapy, phenomenology, EPP-method. 

  



 

 2 

1. Inledning 

I likhet med all hälso- och sjukvårdsbehandling ingår det i den terapeutiska 

verksamheten att terapeuten för journal över sina patienter. Ett ökat behov av en alltmer 

samlad bild av en patients vårdhistorik, tids- och kostnadseffektivitet samt 

patientsäkerhet har bidragit till att det successivt under de senaste 40 åren tillkommit ett 

omfattande standardiseringsarbete omkring journalföring.  

 År 2008 antogs den nya patientdatalagen (SOSFS 2008:355), som ersatte 

vårdregisterlagen från 1998 och patientjournallagen från 1985. Patientdatalagen reglerar 

liksom tidigare direktiv innehållet i journalen. Uppgifter som rör patientens identitet, 

vårdbakgrund, diagnos, åtgärd och behandlingsprocess skall dokumenteras i journalen. 

Men till skillnad från tidigare lagstiftning anger 2008 års patientdatalag syftet med 

patientjournaler. Syftet är att säkerställa patientsäkerhet, information, uppföljning, 

utveckling, tillsyn, rättsliga krav, uppgiftsskyldighet och, vilket var nytt i 2008 års 

patientdatalag, forskning. Som en konsekvens av denna utveckling har mängden 

skriftlig dokumentation och användandet av patientjournaler i forskningssyfte ökat.  

  

 Vid sidan om den av Socialstyrelsen angivna reglerade dokumentationen använder sig 

de flesta terapeuter av egna minnesanteckningar som stöd för såväl sitt terapeutiska 

arbete som sitt journalarbete. Minnesanteckningar är en relativt fri form av 

dokumentation i vilken terapeuten formulerar sig i en mer eller mindre berättande text 

om sin patient. Rent historiskt kan den fria formen förklaras av journaltextens ursprung 

i kronologisk löpande dagboksanteckningar och omfattar såväl kontaktorsak, aktuell 

problematik, bakgrundsinformation som professionella iakttagelser och bedömningar. I 

sina fallbeskrivningar använder psykoanalysens fader Sigmund Freud sig av denna fria 

litterära form i behandlingen av sina patienter (Matthis, 1994). Kombinationen av 

minnesanteckningarnas relativt fria form och strikt reglerade journalanteckningar blir på 

så sätt två meningsnivåer terapeuten rör sig emellan i sitt terapeutiska arbete med 

patienten.  

 Det har argumenterats för att journalskrivandet som det anges av patientdatalagen 2008 

mer är inriktat på att identifiera, typologisera och tidsfästa misstag samt att koppla dessa 

till en person, medan de enskilda anteckningarna terapeuten gör efter ett samtal mer är 

att likna vid en analys av samtalets innehåll med syftet att förstå vad som hände, hur och 

varför (Karlsson & Nikolaidou, 2012).  Uppmärksamhet har även riktats mot 

patientdatalagens okritiska och ovetenskapliga förhållningssätt omkring sin egen 

uppgift då den präglas av en viss, ej redovisad, föreställning  av vad som är viktig och 

väsentlig information (Sarangi, 2012). Men samtidigt som det inom olika 

forskningsdiscipliner går att skönja ett stigande intresse för närvaron av 

meningsförskjutningar i arbetet med patientjournaler så har ingen hitintills närmat sig 
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frågan om meningsförskjutningar inom aktiviteten journalskrivning utifrån ett 

upplevelseperspektiv. Mitt syfte är därför att titta närmare på detta genom att försöka få 

fatt i terapeuters upplevelse av journalskrivning. 

2. Teoretisk bakgrund 

Syftet att undersöka terapeuters upplevelse av journalskrivning innebär vissa teoretiska 

ställningstaganden. Eftersom utgångspunkten är upplevelsen av ett fenomen, 

journalskrivning, så blir den metod jag använder mig av kvalitativ och deskriptiv då jag 

är hänvisad till terapeuters muntliga eller skriftliga beskrivning av hur de upplever 

journalskrivning. Vidare blir utgångspunkten ett inifrån-perspektiv från min sida fritt   

från förutfattade meningar då det är den individuella upplevelsen av journalskrivning 

jag är intresserad av. Detta medför i sin tur att jag behöver tolka det jag erfar och att jag 

således är i behov av hermeneutisk kunskap.  Dessutom är det möjligt att terapeuters 

olika upplevelser av fenomenet journalskrivning handlar om kunskapssyn och 

människosyn.   

 I enlighet med dessa inledande teoretiska ställningstaganden har val av metod fallit på 

EPP-metoden som är en förkortning av engelskans Empirical Phenomenological 

Psychological method  (Karlsson, 1995). Den största skillnaden mellan EPP-metoden 

och mer traditionella psykologiska metoder är att den representerar en annan syn på 

medvetandet. EPP-metodens utgångspunkt är fenomenologins syn på medvetandet som 

intentionalt till skillnad från en mer ”ting-lik” syn på medvetandet (Karlsson, 1999). 

När terapeuten exempelvis tänker på journalskrivning så skulle det i enlighet med den 

fenomenologiska förståelsen av medvetandet handla om ett intentionalt tillstånd då 

tanken är riktad mot aktiviteten journalskrivning.  När flera terapeuter tänker på 

journalskrivning kan man uttrycka det så att de upplever olika aspekter av fenomenet 

journalskrivning. Inom det fenomenologiska tänkandet är medvetandet alltid ett 

medvetande om någonting, oavsett om det handlar om journalskrivning, trädgårdsarbete 

eller planering av dagens middag. Medvetandet är inte skilt från det som det är 

medveten om utan förenat och i relation med sitt objekt vilket medför en icke dualistisk 

syn på relationen subjekt-objekt och en föreställning av medvetandet som aktivt 

meningsbestämmande. Därför blir det inte heller möjligt att ett enda perspektiv, en enda 

terapeuts upplevelse av fenomenet journalskrivning, skulle kunna ge en allmängiltig 

belysning av detta fenomen. Istället kan flera terapeuters beskrivning av sina 

upplevelser föras samman till en övergripande föreställning om fenomenet 

journalskrivning.    

 

 Intentionalitetsbegreppet är ett av fenomenologins grundbegrepp. Ursprungligen är det 

ett skolastiskt begrepp som fenomenologins grundare, Edmund Husserl (1859-1938), 
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övertog och utvecklade från sin lärare Franz Brentanos (1838-1917). I enlighet med det 

fenomenologiska tänkandet blir det min uppgift att försöka blottlägga de olika 

upplevelseakter och medvetandetillstånd genom vilket fenomenet journalskrivning 

framträder.  

 Grundläggande drag inom den fenomenologiska metoden är dess ambition att ställa alla 

hypoteser, teorier och förklaringar åt sidan i syfte att komma fenomenet närmare. Att 

journalskrivning kan ha olika betydelser beroende på vem du frågar kan tyckas 

självklart. En tjänsteman eller kvinna på Socialstyrelsen, en psykoterapipatient, en 

läkare eller en terapeut kan alla använda sig av begreppet journalskrivning och samtidigt 

mena olika saker. Detta medför i förlängningen vissa meningsförskjutningar inom 

begreppet. Problem uppstår om meningsförskjutningarna lägger sig alltför långt borta 

från varandra så att det skapas konflikter av olika slag.  

 

 Frågan om meningsförskjutning, tanke och vetenskaplig tolkningsfrihet och 

begreppsutvidgning har framförallt förts vidare av den franske fenomenologiskt 

inriktade filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Merleau-Ponty argumenterar 

för att problemets kärna är att synen på språket fortfarande är underordnat den 

filosofiska tradition som utgår från den franska filosofen René Descartes (1596-1650). I 

denna tradition betraktas språket som ett objekt eller som projektioner av ett förnuft, 

inte som en existens i sin egen rätt.  Konsekvensen av en cartesiansk syn på språkliga 

begrepp skulle, för begreppet journalskrivning, innebära att journalskrivning är allt och 

inget annat än det som 2008 års patientdatalag fastställer, såväl till syfte som till 

innehåll, dvs korrespondensteorin för sanning. Föreställningar eller upplevelser av 

fenomenet journalskrivning som faller utanför 2008 års patientdatalag uppfattas som 

felaktiga och korrigerbara. Konsekvensen av en cartesiansk syn på språket blir ett 

förkastade av en rad språkliga fenomen som Merleau-Ponty identifierar inom 

psykologin, lingvistiken och litterär aktivitet. Bland annat pekar Merleau-Ponty på 

språkets inneboende meningsgivande funktion, dess förmåga till dubbeltydighet och 

utveckling genom en inneboende differentieringsprocess (Merleau-Ponty, 1991).  

 

 Språket för Merleau-Ponty blir på så sätt något som kopplas ihop med den cartesianska 

traditionens syn på medvetandet, samtidigt som språket i sig självt föregår, eller snarare, 

utvidgar detta medvetandebegrepp genom sin möjlighet till intersubjektivitet. I sitt 

arbete Det indirekta språket och tystnadens röster från  1952 (Fredlund 2004)  fortsätter 

Merleau-Ponty med att argumentera emot korrespondensteorin om sanning. Detta gör 

han genom att sätta fokus på de språkliga tecknens mellanrum som den bidragande 

orsaken till uppkomsten av meningsbetydelse. Konsekvensen av Merleau-Pontys analys 

blir att meningsbetydelsen förskjuts från tecknen själva. Begreppet mening kopplas 

istället ihop med språket i sin helhet. Betydelsen av begreppet journalskrivning skulle i 
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detta fall belysas av alla användare av detta begrepp och underordnas en pågående 

förändring och omvandling. Det handlar om uppkomsten av skillnader inom någonting 

ursprungligt enhetligt. Mening avser därför hela den rörelse som uppstår då vårt 

tänkande sträcks ut i språket (Fredlund, 2004).  

3. Tidigare forskning 

Inledningsvis nämndes att det under det senaste decenniet vuxit fram ett allt större 

intresse för förekomsten av meningsförskjutningar inom vårdens och omsorgens 

journalsystem, men att ingen, än så länge, närmat sig detta utifrån ett 

upplevelseperspektiv.  

 

 Internationellt har det sedan 1970-talet bedrivits forskning som rör språk och 

kommunikation inom vården. Det går att skönja tre huvudriktningar: 1) 

samtalsanalytisk, 2) diskursanalytisk, 3) berättelsebaserad forskning. (Sarangi, 2012). I 

takt med att vården blivit mer patientcentrerad har medvetenheten ökat om en skillnad 

mellan teoretisk och praktisk kunskap i vårdsammanhang. Det handlar om ett 

medvetandegörande av vetenskaplig epistemologisk och klinisk ontologisk 

individualistisk kunskap (Freidson, 1970). En större medvetenhet om språkets betydelse 

har ökat intresset för frågor som rör kommunikation och brist på kommunikation. Detta 

har bidragit till en ökad förståelse av ämnesområdets enskilda delar och komplicerade 

samspel mellan olika nivåer, vårdgivare och vårdtagare inom en och samma kontext.       

 Flera forskare har visat särskilt intresse för relationerna mellan såväl individer som 

grupper inom en viss institutions struktur som därmed kommit att beskrivas som 

komplex och ibland, med avseende på olika förståelse av syfte och mål, inbegripen i en 

omedveten konflikt (Sarangi & Roberts, 1999; Mishler, 1984; Silverman 1987; Candlin 

& Candlin, 2002; Clarke, 2003; Peräkylä & Vehviläinen, 2003; Sarangi, 2010). 

 

  I Sverige har forskning om språk och kommunikation i vården bedrivits sedan 80-talet 

och kommit att få en samtalsanalytisk inriktning som fortfarande är tydlig. Parallellt har 

det vuxit fram ett ökat fokus på relationen mellan dokumentationen och de samtal som 

förs. I takt med en insikt om att vårdarbetet styrs av komplexa normer och perspektiv 

har det vuxit fram en metodologisk diskussion som ifrågasätter den traditionella 

teoretiska uppdelningen mellan textanalys och samtalsanalys och som välkomnat ett 

mer tvär- och mångvetenskapligt perspektiv med en praxisnära metodologi där olika 

delar av språkvetenskapen kan mötas och utvecklas ( Landqvist & Karlsson, 2012). 

Samtidigt finns det inga mer utförligt genomförda språkvetenskapliga undersökningar 

av patientjournaler vilket kan förklaras av de sekretessbestämmelser som fram till 2008 

försvårade forskningen (Allvin, 2010). Den forskning i Sverige som närmare belyst 
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relationen mellan dokumentation och de samtal som förs är den forskning som idag 

bedrivs inom äldrevården och med personer med funktionsnedsättningar (Ihrman, 

2012). Framförallt beskrivs en kontext i vilken dokumenteringen är komplex med 

många identiteter närvarande, den institutionella, den professionella och den personliga. 

Med institutionell identitet menas här Socialstyrelsens regler, föreskrifter och allmänna 

råd i gällande patientdatalag (2008:355). Med professionell identitet menas det 

professionella sammanhang som en viss vårdgivargrupp ingår i tillsammans med 

kollegor i samma yrkesgrupp och i vilken de delar vissa normer, rutiner, erfarenheter 

och kunskap kopplade till det dagliga arbetet. Med personlig identitet menas 

individuella erfarenheter utanför arbetet, liksom  de egna föreställningarna om 

personliga egenskaper. Det har i detta sammanhang hävdats att institutionell och 

professionell identitet kan komma i konflikt i samband med dokumentation och 

journalskrivning. (Karlsson & Nikolaidou, 2012). 

 

 Vid sidan om ovannämnda svenska forskningsprojekt som rör dokumentation och 

kommunikation inom vården har det under de senaste åren skrivits en rad kandidat- och 

mastersuppsatser med patientjournalen som gemensam utgångspunkt. Bland annat har 

patientjournalen belysts utifrån ett genreperspektiv (Allvin, 2010), ett textanalytiskt och 

etnologiskt perspektiv (Areström, 2013 ), dess rättsliga bärighet (Lind, 2013), dess 

begriplighet utifrån ett patientperspektiv (Olsson, 2011) samt ett användarperspektiv 

(Nilsson, 2003). Dessutom har barnlogopeders journalföring (Ekelund & Erhardsdotter, 

2012) och sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsdokumentation undersökts 

(Carlsson & Lindgren, 2010) samt den elektroniska patientjournalens påverkan på 

vårdpersonals arbetssituation (Lundkvist & Stenvall, 2005). 

 

 Forskningsområdet, språk och kommunikation inom vården, har på så sätt utvidgats 

genom bland annat en ökad insikt om språkets betydelse och komplicerade samspel 

inom en viss kontext. Utvidgningen har bland annat påverkat den kunskapsteoretiska 

och metodologiska diskussionen och medfört ett mer tvärvetenskapligt perspektiv.  

4. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att i enlighet med den fenomenologiska uppgiften studera 

och beskriva terapeuters upplevelse av journalskrivning som fenomen i syfte att 

beskriva dess meningsstruktur. Jag vill med min studie bidra med en ökad förståelse för 

den omfattande och komplexa uppgift som journalskrivning är. Att på detta sätt lyfta 

fram aktiviteten journalskrivning som en del av den terapeutiska aktiviteten på samma 

sätt som patientsamtal, minnesanteckningar, handledning och konferenser, medför att 
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jag inte begränsar den terapeutiska aktiviteten till att enbart omfatta patientkontakt. 

Frågeställningen blir i enlighet med syftet: 

 

Hur kan den journalskrivande upplevelsens meningsstruktur beskrivas 

och vilken är dess kännetecken utifrån ett fenomenologiskt perspektiv? 

5. Metod 

Mitt syfte med studien är att öka förståelsen av journalskrivning som en omfattande och 

komplex aktivitet. Det är en kvalitativ studie med empiriska sanningsanspråk. Utifrån 

frågeställningen har jag valt en fenomenologisk metod, EPP metoden, (Emperical 

Phenomenological  Psychological  method) eftersom jag avser att studera ett fenomen, 

journalskrivning.  

5.1 Undersökningsdeltagare 

Fem legitimerade psykoterapeuter har deltagit i studien, två män och tre kvinnor. Fyra 

arbetar inom landstinget, varav två även som privata terapeuter. Inom denna grupp har 

en deltagare även erfarenhet av arbete vid en S:t Lukas mottagning och en annan sitt 

dagliga arbete där.  Samtliga informanter har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt 

arbete.   

5.2 Undersökningsmetod  

EPP-metodens utgångspunkt är Edmund Husserls (1859-1938) fenomenologiska filosofi 

från början av 1900-talet i Tyskland. Ett huvuddrag inom fenomenologin är tanken på 

medvetandets intentionalitet.  Detta innebär att all subjektiv erfarenhet betraktas som 

relevant kunskap då medvetandet inte skiljs från det som det är medveten om utan 

istället ses förenad och i relation med sitt objekt.  Intentionaliteten är en 

kunskapsteoretisk utgångspunkt i det tolkningsarbete som sker i EPP-metoden.  

 Metodologiskt omfattar EPP-metoden två inslag, den fenomenologiska och den 

hermeneutiska. EPP-metodens fenomenologiska inslag omfattar två drag som används 

inom den fenomenologiska filosofin.  Det första är epoché och hänvisar till den 

fenomenologiska grundhållningen, öppenhet och förutsättningslöshet. Särskild vikt 

läggs vid undvikandet av hypoteser och förutfattade meningar. Det andra är eidetisk. 

Här handlar det om fenomenets meningsinnehåll, dess essens, ej dess faktiska 

beståndsdelar. Metodens hermeneutiska inslag är flera och hänvisar till att det inom 

hermeneutiken finns olika modeller för förståelse. Den första pekar på forskarens för-
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förståelse. En forskare tolkar alltid sitt material utifrån sin kulturella historiska horisont.  

Det andra hermeneutiska draget inom EPP-metoden är hämtat från den tyska teologen 

och filosofen Friedrich Schleiermacher (1768-1834) och hans ”förståelsens cirkel”. Det 

handlar om att varje del i ett EPP protokoll måste förstås i ljuset av dess helhet.                                                                                                                                                          

Tolkningen måste med andra ord förbindas med saken själv genom en successiv 

utvidgning. Det tredje hermeneutiska draget  härrör från den franska filosofen Paul 

Ricoeur, (1913-2005). Här är tanken att texten är att betrakta som fixerad. Distanserad 

på sitt konkreta sammanhang öppnar texten upp för andra avsikter än vad som 

ursprungligen var författarens. Detta är möjligt då texten bär på inre strukturer och 

potentiella meningshorisonter. Det handlar här om att meningsstrukturer kan ligga på 

flera nivåer och samtidigt samlas under en och samma struktur. Att förklara blir här att 

frilägga meningsstrukturer (Lübcke, 1991).  

5.3 Datainsamlingsmetod  

Samtliga informanter blev ombedda att i skrift redogöra för sina känslor, upplevelser 

och tankar omkring journalskrivning.  I instruktionen bad jag informanterna att försöka 

undvika abstrakta och generella beskrivningar och om möjligt utförligt och med hjälp 

av ett vardagsspråk beskriva en exemplifierande, konkret och detaljrik terapeutisk 

situation.  

5.4 Bearbetningsmetod  

Analysen enligt EPP metoden består av fem moment.  

Steg 1 

Protokollen läses igenom ett flertal gånger i syfte att få en första uppfattning av hur 

informanten upplever sitt beskrivna fenomen.  Redan här kan förståelsen av materialet 

börja växa fram. Samtidigt är det värt att notera att detta också kan ske senare under de 

andra stegen.  

Steg 2 

Texten delas in i enheter som markerar någon form av meningsförändring. En 

meningsenhet framträder genom att variationen i meningen eller innebörden träder 

fram. Detta blir en urskiljbar del i protokollets sammanhängande helhet. Väl värt att 

notera är att dessa meningsförändringar inte behöver följa de grammatiska 

meningsreglerna.   
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Steg 3 

Det tredje steget syftar till en fördjupad fenomenologisk analys. Informanternas 

konkreta vardagsformuleringar tolkas generaliserande för att möjliggöra den 

psykologiska mening informanten ger till fenomenet. Det handlar om att likadana fakta 

kan ha olika mening och olika fakta kan ha samma mening. Syftet här är att spåra upp 

såväl explicit som implicit mening genom vilken informanterna upplever sig leva sitt 

liv. Ett hermeneutiskt arbetssätt skall tillämpas och de transformerade meningsenheterna 

skall ses i ljuset av hela protokollet enligt den hermeneutiska cirkeln.  

 Jag ger här ett exempel på en transformerad meningsenhet, där jag går från 

informantens språk till forskarens fenomenologiskt informerade språk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 4  

I analysarbetets fjärde steg delas alla för temat relevanta meningsenheter i grupper och 

förs in under gemensamma eller enskilda teman i en så kallad situerad struktur. Denna 

situerade struktur kan beskrivas som en synopsis, en berättelse som förtydligar den 

betydelse informanten gett sitt fenomen och genom vilken hon, han lever. Detta steg 

innebär ytterligare en generalisering av de enskilda beskrivningarna.  

Steg 5  

Slutligen söker forskaren här efter gemensamma kännetecken som tydliggör vilken 

eidetisk struktur fenomenet journalskrivning har. Om samma kännetecken upptäcks i 

alla protokollen kan dessa sägas vara generella kännetecken på fenomenets väsen. Om 

några kännetecken upptäcks i endast några av protokollen kan dessa sägas vara särskilda 

Informantens berättelse: 

”Jag hoppas att det skall framgå indirekt vad som är problemen i de fall det kan vara olämpligt för 

pat att det skrivs ut för direkt.”  

Forskarens transformation: 

Tystnaden bär på en misstro att det inte går att lita på den som kan tänkas läsa 

journalanteckningarna. Förhoppningen är att det tystade språket, språket mellan 

raderna, skall kunna avkodas av den som är mest lämpad som mottagare av dess 

innehåll.  
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kännetecken (typologier) på fenomenets väsen.  Det går inte på förhand att räkna ut hur 

många gemensamma kännetecken t ex fenomenet journalskrivning omfattas av.   

 Forskaren arbetar enligt den hermeneutiska cirkeln och söker efter del och helhet i 

tolkningsarbetet. Resultatet är här att betraktas på en empirisk nivå.  Det är möjligt att 

utöver det femte steget gå vidare bortom det empiriska till en mer ontologisk nivå. Vad 

det då handlar om är vilket tänkbart fall som helst av journalskrivandet och inte endast 

faktiskt existerande journalskrivningar. Jag gör inga anspråk på att i denna studie ha 

kartlagt journalskrivandet ontologiskt.  

5.5 Genomförande 

Terapeuterna genomförde protokollskrivandet på en av dem vald plats och skickade 

därefter in dem till mig via e-post under tidsperioden december 2013 och januari 2014. 

Samtliga informanter erbjöds och tog emot ett arvode på 500 kr. Genomsnittliga 

arbetstiden beräknas, utifrån materialets omfång, ligga på 30-60 minuter. Efter att jag 

erhållit protokollet satte jag in överenskommet arvode på angivet konto.  

5.6  Forskningsetiska frågeställningar 

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för enskilda personers rättigheter i 

forskningssammanhang sätter upp fyra tvingande krav att följa, informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Informationskravet har 

jag följt när jag informerat deltagarna om syftet med studien och inom vilket 

sammanhang det är placerat. Genom att försäkra var och en av de enskilda deltagarna 

att deras identitet är skyddad och inte kommer att spridas under eller efter avslutat 

arbete och att varje detalj som skulle kunna knytas till deras identitet har transkriberats 

så har konfidentialitetskravet säkerställts.  Jag har även förbundit mig att inte använda 

forskningsresultatet i andra syftet än de av mig redovisade. Till sist har jag försäkrat 

mig om att deltagarna förstått syftet med sin medverkan.  

6. Resultat 

Det som är gemensamt för informanterna är att de alla ger uttryck för att 

journalskrivandet har olika funktioner och är ett arbetsverktyg för att kommunicera med 

andra vårdgivare. Även upplevelsen av förekomsten av vissa styrfaktorer och en 

osäkerhet omkring journalskrivandets regelverk går igen hos dem alla samt en hög 

värdering av den egna upplevelsen och känslan av att utlämna patienten i det egna 

journalskrivandet. På så sätt väcker regelverket inom dem alla en konflikt som drar in 
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den egna personligheten, självuppfattningen och lojaliteten med patienten. Däremot går 

det att dela upp informanterna i två olika förhållningssätt till hanteringen av denna 

konflikt och vilka konsekvenser det får för den egna upplevelsen av journalskrivning. 

En informant tillhör bägge grupperna.  

 I den ena gruppen hanteras konflikten genom försök att omforma journalen genom att 

ta avstånd från vissa av journalskrivningens delar så att de bättre överensstämmer med 

det egna förhållningssättet. Framförallt ger informanterna här uttryck för en vilja till att 

knyta journalanteckningarna till en upplevd arbetsprocessordning och egna upplevelser i 

mötet med patienten. Detta ger journalskrivandet karaktären av minnesanteckningar. 

När detta inte fungerar, uttrycker informanterna en känsla av att något försvinner och 

tappas bort vilket påverkar deras egen relation till journalskrivandet.  

 I den andra gruppen bidrar upplevelsen av konflikt till en ökad grad av reflektion och 

bearbetning av den egna personligheten i förhållande till aktiviteten journalskrivning. 

Detta bidrar till en ökad upplevelse av att befinna sig i en relation till aktiviteten 

journalskrivning.  

 Vad gäller könsfördelningen i de två olika förhållningssätten visade det sig att 

undersökningsgruppens män placerade sig i den första gruppen medan två av kvinnorna 

placerade sig i den andra och en ensam informant, en kvinna, i bägge grupperna. 

6.1 Gemensamma upplevelser kopplat till journalskrivning 

Det som är gemensamt för informanterna är att de alla ger uttryck för att 

journalskrivandet omfattas av olika funktioner och är ett arbetsverktyg för att 

kommunicera med andra vårdgivare. Även upplevelsen av förekomsten av vissa 

styrfaktorer och en osäkerhet omkring journalskrivandets regelverk går igen hos dem 

alla samt en hög värdering av den egna upplevelsen och känslan av att utlämna 

patienten i det egna journalskrivandet går även den igen med ett undantag. 

 

Journalskrivandets olika funktioner. 

 (1)”Journalskrivandet tänker jag mig har två funktioner, dels kommunikation med 

andra vårdgivare kring patienten, diagnos, problemformulering, aspekter av det som 

förmedlas, och dels en slags minnesaspekt – ett slags kom ihåg för ens egen skull, så att 

man ska komma ihåg vad som sägs mellan samtalstillfällena.” 

 

Vidare beskrivs dessa funktioner kopplade till en specifik plats, privat eller offentlig 

mottagning.  

 

(3)”Jag arbetar som psykoterapeut både inom landstinget och privat. Mitt 

journalskrivande skiljer sig väsentligt i dessa båda verksamheter.” 
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Journalskrivandet som ett arbetsverktyg 

Journalskrivandet upplevs som ett arbetsverktyg i kommunikationen med andra 

vårdgivare och kopplas samman med utvecklingen inom datatekniken.  Det kan kopplas 

till ett behov av att beskriva den egna förståelsen av patienten, t ex i samband med 

försämring eller inläggning, för att underlätta förståelsen för andra vårdgivare. 

 

(2) ”Journalanteckningar är ett sätt att kommunicera med läkaren och eventuellt andra 

behandlare som också är involverade. Jag brukar framförallt tänka på det när något 

speciellt inträffar som de andra behöver veta.” 

 
Journalskrivandets styrfaktorer 

Styrfaktorerna för journalskrivandet uppfattas olika av informanterna.  

 Dock framkommer en känsla av att vissa krav inom journalskrivandet som t ex 

ekonomiska hänsyn, kravet på uppkoppling mot ett datorprogram, lagstadgad tid för 

skrivandet, detaljstyrda krav på sökord och saklighet leder in det egna agerandet i en 

viss bestämd riktning. 

 

(3)”Kraven har som sagt blivit tydligare och journalen används också betydligt mer som 

ett sätt att kommunicera mellan olika vårdgivare mm. På stora hela tycker jag att det är 

positivt med mer styrning över journalskrivandet. Idag tycker jag att det finns en önskan 

om att det ska vara en mer saklig beskrivning. Kortfattat under olika sökord.” 

 

(5) ”...det är alltid förenat med dåligt samvete att journalerna sällan blir skrivna inom 

ramen för den lagstadgade tiden.” 

 

Samtidigt går det att uppfatta hos flera informanter en viss självpåtagen handlingsfrihet 

gentemot dessa styrfaktorer kombinerad med en tilltro till den egna psykoterapeutiska 

omdömesförmågan.  

 

(3)”Jag förhåller mig troligen lite anarkistisk till journallagen men jag försöker framförallt 

ha min etik som psykoterapeut som rättesnöre.” 

 

Informanterna uttrycker en positiv attityd gentemot vissa av styrfaktorerna, t ex de 

hårda riktlinjerna kring sekretess och dokumentationskraven när det gäller suicidalitet. 

Dessa krav upplevs som tydliga och trygga för såväl terapeut som patient. 

 

(3) ”Jag tycker ändå att det finns någonting bra med att tydligare dokumentera 

suicidalitet. Inte som ett måste vid varje tillfälle jag träffar patienten utan bara då det 

blivit aktuellt under en terapitimme. De sökord som ska användas har hjälpt mig, att 

tydligt skriva hur hög jag bedömer suicidrisken då patienten är i mitt rum, vad jag 

bygger detta på och vilka åtgärder som gjorts. T ex information om det stöd vi kan 

erbjuda, vart patienten kan ringa eller extra tid mm. Vilka skyddande faktorer som finns, 
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tex har barn och vill leva för dem. Vilka risker tex är impulsiv, ökad risk vid trötthet mm. 

För mig tror jag detta har hjälpt mig dels att det blir tydligare för mig men också att jag 

upplever att patienter känner en trygghet i det.” 

 

 (2) ”Jag brukar hoppa över rubriker där suicidrisk skall bedömas när jag inte upplever 

att det är någon risk men borde antagligen skriva dit det jämt som vissa gör om följer 

anvisningarna till punkt och pricka.” 

 

Journalskrivandet väcker också en känsla av att inte riktigt ha koll. 

 

(2)”Hjälp jag är fullständigt borta när det gäller vilka krav som ställs på journalföring 

idag” 

 

Upplevd osäkerhet och en negativ värdering av den egna förmågan att hålla sig 

informerad om journalskrivandets regelverk uttrycks också. 

 

(1) ”Jag känner inte till exakt vad som står i journallagen.” 

 

(4) ”Kanske är jag okunnig och dåligt informerad om vad som gäller ?” 

 

 

Upplevelse av att utlämna patienten 

Informanterna ger uttryck för att en upplevelse av ambivalens i relationen till patienten 

som hänger ihop med informantens egen oro för patienten. Ambivalensen kopplas till en 

känsla av att utlämna patienten när denna oro skall förmedlas via en journal från 

terapeuten till andra vårdgivare. 

 

(2) ”För egen del tycker jag som sagt att patientens integritet kan komma i kläm och 

personligen sätter jag då ofta den högst.” 

 

(4) ”Försöker att ha tillit till att journalen inte kommer i orätta händer.” 

 

Upplevelsen av ambivalens hanteras av informanterna på olika sätt. Man väljer t ex att 

citera patienten så mycket som möjligt, att uttrycka sig kortfattat och allmänt informera 

patienten om vad som skrivs i journalen, att anstränga sig för att ge en så levande bild 

som möjligt av patienten med hjälp av ett vardagsspråkbruk, eller genom att prioritera 

bort journalskrivandets formella krav. 

 

(5) ”Relationen till konfidenten kommer i första rummet och det gör att journalskrivning för 

oss alla sannolikt inte får samma prioritet, trots det formella krav som faktiskt finns.” 
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6.2 Särskiljande upplevelser kopplat till journalskrivning 

Upplevelsen av förekomsten av vissa styrfaktorer och en osäkerhet omkring 

journalskrivandets regelverk går igen hos alla informanter samt en hög värdering av den 

egna upplevelsen och känslan av att utlämna patienten i det egna journalskrivandet. 

 Däremot framträder två särskiljande förhållningssätt eller grupper bland informanterna  

när det gäller deras generella attityd till journalskrivandet.  

 I den första gruppen samlas de omkring en känsla av att något försvunnit i samband 

med journalskrivandet. 

 I den andra gruppen är den gemensamma upplevelsen att journalskrivandet tillfört 

något positivt och värdefullt. Noterbart är att av de fem informanterna så fördelar sig två 

i den ena gruppen och två i den andra medan den femte informanten hör hemma i bägge 

grupperna. 

 

En känsla av att något försvinner 

I den ena gruppen försöker informanterna att omforma eller förhålla sig fritt till 

journalskrivandet så att det passar bättre till det egna förhållningssättet men utan att 

skapa en ny relation till journalskrivandet. Journalen blir relationslös. Informanterna ger 

uttryck för upplevelsen att det egna arbetssättet måste ha företräde framför journalens 

givna form vilket resulterar i en omstrukturering av den sistnämnda.  Framförallt ger 

informanterna uttryck för en vilja att knyta journalanteckningarna till en personligt 

upplevd arbetsprocessordning 

 

(1) ”S:t Lukas pappersjournaler tycker jag själv är ganska opraktiska och när jag 

jobbade på S:t Lukas gjorde jag iordning en egen variant som bättre passade mina 

syften, som bestod i fler ”tomma blad” än originalet. Där förde jag in i vilken terapigång 

det var, t ex samtal nr. 7. Så jag visste var i processen jag befann mig och när jag skulle 

vara mer bearbetande och konfrontativ. Till en början var jag mer ”stödjande” och 

kartläggande, betonade bakgrund, anamnes, problemformulering och hypotesbildning. 

För att när jag fått problematiken klar för mig bli mer aktiv och klarifierande. Det 

hjälpte mig att veta vilket samtal jag var inne på. Mot slutet sammanfattade jag vad vi 

pratade om och då hade jag nytta av att läsa journalen från början till slut.” 

 

Det egna förhållningssättet omfattar även betoningen av den egna upplevelsen i mötet 

med patienten.  

 

(2) ”Jag skriver inget preciserat om vilket mål som föreligger för patienten som t,ex 

KBT-terapeuterna gör men målet för terapin och huruvida det uppnås eller inte framgår 

förhoppningsvis indirekt utifrån de löpande anteckningarna jag för från varje samtal.” 
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Att ge det egna förhållningssättet gentemot journalskrivning företräde upplever 

informanterna som en positiv kontrast till det förhållningssätt journalskrivandet upplevs 

förespråka. 

 

(5) ”Att fånga den process som uppstår när en relation till konfidenten byggs upp frågas 

inte efter i journalsystemet utan där är det en tänkt objektiv iakttagelse som 

dokumenteras.” 

 

Informanten förmedlar en upplevelse av att förbehålla sig rätten till tolkningsföreträde 

gentemot flera av journalskrivandets anvisningar. 

 

(2) ”Jag använder alltså journalen som att förmedla det jag upplever som väsentligt 

kring pat och det blir inte så mycket efter hur det bör vara antar jag.” 

 

Sammantaget ger den egenhändigt utformade arbetsprocessordningen, betoningen av 

upplevelser uppkomna i mötet med patienten och vikten av att ge det egna 

förhållningssättet företräde en inställning till journalskrivandet som starkt påminner om 

att föra minnesanteckningar. Informanterna ger uttryck för en upplevelse av att 

journalens utformning blivit alltmer oförenlig med den egna utvecklade metoden och 

arbetsprocessen.  Det som upplevs som viktigt och väsentligt för informanten att 

uttrycka ges inget utrymme inom journalskrivandets form. Journalen tystnar. 

 

(1) ”Sen började ju S:t Lukas i X med datorjournaler och det blev tyvärr ganska 

opraktiskt, eftersom man måste starta datorn, ta fram journalen, skriva etc. Efter 

samtalet. Detta tog mycket längre tid och jag gillade det sämre. Jag har nu slutat på S:t 

Lukas och återigen vant mig vid landstingets datorjournal, men den blir betydligt mer 

kortfattad än de anteckningar jag skrev på S:t Lukas. Jag skriver så lite som möjligt och 

nästan efter varje patient. Jag har sällan kvar journalanteckningar att skriva när dagen 

är slut. Jag skriver anteckningarna direkt. Så när jag går hem för dagen har jag inget 

kvar ”att ruva över.” 

 

Tystnaden bär även på en misstro huruvida det går att lita på den som kan tänkas läsa 

journalanteckningarna. Förhoppningen är att det tystade språket skall kunna avkodas av 

den som är mest lämpad som mottagare av dess innehåll. 

 

(2) ”Jag hoppas att det skall framgå indirekt vad som är problemen i de fall det kan vara 

olämpligt för pat att det skrivs ut för direkt.” 

 

En känsla av att något tillförts 

I den andra gruppen pågår ett mer aktivt arbete med att gå in i relation till 

journalskrivandet genom att hitta ett reflektionsutrymme för den egna aktiviteten. Även 

här återfinns strategier som att skriva så lite som möjligt men då som ett aktivt 
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ställningstagande och inte som ett språk som tystats. Tvärtom upplevs det 

komprimerade språket som en konsekvens av ett reflektionsarbete som har sin 

utgångspunkt i journalskrivandets föreskrifter och direktiv. 

 Informanterna tycks lägga vikt vid ett genomarbetat och reflekterande språk och 

upplever inte i lika hög grad en konflikt mellan journalskrivning och den terapeutiska 

hållning som normalt uttrycks i minnesanteckningar. Informanternas reflekterande språk 

kopplas till en upplevelse av att andra tar del av deras journalskrivande.  

 

(3) ”Det är viktigt att ha klart för sig syftet med att skriva journal, i vilken roll jag skriver 

och vem som kommer att ha tillgång till journalen.  För mig personligen är 

journalskrivandet inte så problematiskt. Tidigare tyckte jag att det var väldigt godtyckligt 

vad som stod i journalen. Vissa personer skrev mycket, och mycket av eget tyckande i 

journalen. Andra t ex terapeuter skrev oftast endast ”Samtal”, möjligen följt av 

sammanfattning då och då.” 

 

Informanterna beskriver sina positiva upplevelser av journalskrivandet som kopplade 

till ett annorlunda regelverk med tydligare och betydligt fler krav som hänger ihop med 

den ökade användningen av journaler som kommunikationsverktyg. Tydligheten är 

lugnande. Ett mer enhetligt språk underlättar kommunikation. Det upplevs som en 

positiv utveckling av informanterna. 

 

(3) ”Men att formulera korta journalanteckningar kan också hjälpa mig att försöka 

komprimera vad jag och patienten använt terapitimmen till. Att fundera på vilka team vi 

arbetar med, vilka känslor och typsituationer som varit i förgrunden. Dvs detta ”att jag 

måste” har också någonting gott med sig.” 

 

(5) ”Fördelen med journalskrivning är att man inför sig själv tvingas att formulera sin 

bedömning, sina tankar om vad detta faktiskt handlar om och vad som skulle kunna vara ett 

användbart arbetssätt. Jag har för många år sedan arbetat som familjerådgivare där det 

inte är tillåtet att skriva journal. Jag märkte på mig själv att det blev lättare att hoppa över 

välgrundade bedömningar, att inför mig själv formulera mina tankar, även om jag gjorde 

minnesanteckningar, och det kan möjligen gå ut över kvalitén i arbetet.” 

 

7. Diskussion 

Genom en metoddiskussion undersöks studiens validitet. Därefter följer en 

resultatdiskussion utifrån den tidigare forskning som inledningsvis presenterades. 

Avslutningsvis berörs frågan huruvida mitt arbete uppnått sitt syfte innan förslag på 

fortsatt forskning berörs.  



 

 17 

7.1 Metoddiskussion 

Den fenomenologiska attityden bryter mot en traditionell förklarande inställning genom 

sitt öppna förhållningssätt gentemot psykologiska fenomens meningsstruktur, dvs 

genom att beskriva fenomenet utifrån det upplevda istället för det mätbara resultatet.  

Denna metodologiska öppenhet skapade i den inledande kontakten med möjliga 

informanter vissa problem. Det visade sig vara svårt att, på grund av den laddning som 

aktiviteten journalskrivning skapar, undvika att påverka informanterna i någon viss 

riktning. Det terapeutiska arbetet är ett tidskrävande arbete.  Brist på tid, men även oro 

för att utlämna såväl patienter som sig själva visade sig också utgöra ett hinder för 

enskilda terapeuters vilja att ställa upp i en kvalitativ undersökning.  En av de tillfrågade 

informanterna kollade på egen hand upp att de uppgifter jag angett, arbetsplats och 

handledare, stämde överens genom att själv ta kontakt med dessa.  En annan av de 

tillfrågade gick in i en lång brevväxling innan beslut togs om att inte delta, på grund av 

tidsbrist.  Det var först när jag i mitt andra försök tog hjälp av en kollegas nätverk samt 

erbjöd ett symboliskt arvode på 500 kr som jag fick tag i fem terapeuter. 

    

 Ur ett fenomenologiskt perspektiv är det eftersträvansvärt för att belysa upplevelsen av 

ett fenomen att nå en så stor spridning som möjligt när det gäller 

undersökningsdeltagares kön, ålder, erfarenhet och bakgrund. Mitt urval har en ensidig 

åldersspridning och samtliga terapeuter är psykodynamiskt inriktade. Den terapeutiska 

professionen omfattas av många års studier som också innebär någon form av 

grundutbildning till t ex psykolog, läkare, socionom, präst, sjukgymnast eller 

sjuksköterska. Det är därför inte ovanligt att en färdigutbildad legitimerad terapeut 

närmar sig de femtio. Erfarenhetsaspekten skulle på så sätt kunna tänkas vara 

tillräckligt. Även könsaspekten fördelad på tre kvinnliga och två manliga terapeuter 

uppfyller kriterierna på en jämn könsfördelning. Samtidigt går det inte att bortse ifrån 

att studiens svaghet ligger i det homogena och begränsade urvalet av terapeuter. Kanske 

hade större urval, yngre och mindre erfarna eller mer kognitivt inriktade terapeuter 

beskrivit fenomenet journalskrivning på ett annat sätt. Att jag betalat mina informanter 

kan även det tala emot studiens tillförlitlighet. Arvodet skulle kunna tänkas bidragit till 

en känsla hos informanterna att stå i någon form av skuld till mig vilket i sin tur skulle 

kunna påverkat deras beskrivning av fenomenet journalskrivning.   

 

 De inledande svårigheterna att få tag i informanter förstärkte känslan att 

forskningsansatsen var dömd att misslyckas. Terapeuter drog sig för att medverka både 

på grund av tidsbrist och på grund av den känslomässiga laddning ämnesområdet har. 

Detta födde ett tvivel på att de som deltog inte riktigt skulle kunna tillåta sig att 

försjunka i sin fenomenupplevelse i konkreta berättelser. Oron förstärktes av att 
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fenomenet i sig, journalskrivning, bjuder på motstånd då denna aktivitet kännetecknas 

av en viss kognitiv processbearbetning. Även journalskrivandets lätt abstrakta 

psykologiserande karaktär som dessutom ofta förvandlas till upprepningar och rutin 

väckte farhågor om att det skulle bli svårt att få materialet tillräckligt konkret. Samtidigt 

ingår det i intentionalitetstanken att det alltid existerar en relation mellan mig och 

objektet, att det upplevda alltid ingår i ett subjektivt förhållningssätt. Det är det som gör 

att vi kan förstå varandra och dela erfarenheter med varandra. Fanns det för många 

hinder i vägen för ansatsen att försöka komma åt undersökningens fenomen, 

journalskrivningens specifika, unika delar, dess kärna, dess mening för terapeuten, 

frågade jag mig.   

 

 Det blev så småningom tydligt genom pendlandet mellan EPP-metodens tolkningsfaser, 

empirin och min egen förförståelse att undersökningens resultat gick att frikoppla från 

de enskilda personerna på så sätt att materialet både innehöll något som de hade 

gemensamt och något som skilde dem åt. Det överensstämde på ett bra sätt med hela 

intentionalitetstanken. Kanske var det kopplingen mellan arvode och en begränsad 

tidsrymd som gjorde det möjligt för informanterna att försjunka i sitt fenomen. Eller så 

var det så att de, som de gav uttryck för, hade en känslomässig, såväl positiv som 

negativ, relation till undersökningsfenomenet journalskrivning som underlättade deras 

förmedling av fenomenets meningsstruktur - trots alla yttre hinder.  

 

 I utarbetandet av sin EPP-metod har Karlsson (1995)  fastställt tre kriterier för 

validering av analysprocessen och dess resultat.  De handlar om förmågan att sätta sig 

själv och sina föreställningar inom parentes för att på så sätt komma nära och synliggöra 

den oreflekterade livsvärldsupplevelsen. De handlar också om att välja den tolkning 

som bäst överensstämmer med den mening som återspeglas i texten som helhet, vilket 

Karlsson (1995) benämner konsekvent horisontell tydning. Dessutom finns möjligheten 

att utnyttja fenomenologins ontologiska ramverk, så kallad vertikal överensstämmelse. 

Genom att jag konsekvent vinnlagt mig om en beskrivande hållning gentemot 

fenomenet journalskrivning har jag underordnat mig den vertikala 

överensstämmelsevalideringen. Jag har även genom tolkningsprocessens pendlande 

mellan informanternas texter, empiri och min egen förförståelse av journalskrivning ur 

ett terapeutiskt perspektiv försökt att hålla mig till en konsekvent horisontell tolkning. 

Att sätta mig själv och mina egna föreställningar inom parentes gick förvånansvärt lätt, 

tack vare att jag fångades av informanternas beskrivningar.  

  

 Trots att jag försökt att vara medveten om EPP-metodens tre valideringsdelar så slutar 

inte valideringsprocessen här. I överensstämmelse med den fenomenologiska 

intentionalitetstanken att vi alla har förmågan att dela en förståelse så får andra 
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fenomenologiska forskare och journalskrivande terapeuter fortsätta den pågående 

fenomenologiska valideringsprocessen som här tagit sin början.   

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att i enlighet med fenomenologisk teori studera och 

beskriva terapeuters upplevelse av journalskrivning som fenomen utifrån dess 

meningsstruktur. Vad jag framförallt med min studie ville bidra med var en ökad 

förståelse av hur omfattande och komplex en ålagd uppgift som journalskrivning kan te 

sig.  

 Genom att lyfta fram aktiviteten journalskrivning som en del av den terapeutiska 

aktiviteten på samma sätt som patientsamtal, minnesanteckningar, handledning och 

konferenser utgör delar, innebär att jag inte vill begränsa den terapeutiska aktiviteten till 

att enbart omfatta patientkontakt. Studien är den första i sitt slag i sin beskrivning av 

journalskrivande aktivitet.  

 Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv är ämnesområdet särskilt svårt då 

journalskrivning kan betraktas som en teknisk aktivitet som skapar ett avstånd till ett 

inifrånperspektiv.  Trots det har studien visat att det varit möjligt att utifrån 

terapeuternas skrivna material få in upplevelseperspektivet.   

  Resultatet har visat att utifrån en gemensam förståelsebas skiljer sig terapeuterna åt i 

sin hantering av de känslor av konflikt som de upplever i sitt journalskrivande, vilket i 

sin tur påverkar deras egna upplevelser av fenomenet. Två upplevda möjliga sätt att 

hantera dessa konfliktkänslor har presenterats.  

 Resultatet låter sig gå in i dialog med tidigare forskning som undersökt ämnesområdets, 

vård och omsorg, komplicerade samspel mellan olika nivåer, vårdgivare och vårdtagare 

inom en och samma kontext. Även med de studier som beskriver komplexa relationer 

inom en viss vårdinstitution präglade av omedvetna konflikter med avseende på syfte 

och mål kan resultatet jämföras. (Sarangi & Roberts, 1999), (Mishler, 1984), 

(Silverman, 1987), (Candlin & Candlin, 2002), (Clarke, 2003), (Peräkylä & 

Vehviläinen, 2003), (Sarangi, 2010).  

 

 Vissa gemensamma drag uppvisar också min studie med de undersökningar som pekar 

på komplexiteten i en kontext där dokumentering sker med många identiteter  

närvarande, den institutionella, den professionella och den personliga (Karlsson & 

Nikolaidou, 2012). Samtidigt har studiens fokus på den enskilda upplevelsen av 

fenomenet journalskrivning satt fokus på frågor som rör kommunikation och brist på 

kommunikation inom den enskilda individen. Att studien visar på gemensamma drag 

för terapeuters upplevelse av journalskrivning gör det möjligt att betrakta terapeuter 

som en självbestämmande grupp med en egen identitet och auktoritet och ett  
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eget regelsystem som måste hitta ett sätt att förhålla sig till olika påbud utanför den egna 

gruppen, såsom i detta fall, direktiven för journalskrivning. Kanske kan terapeuterna i 

detta avseende liknas vid människor som tvingas modifiera sitt uppväxtspråk på grund 

av att de gjort en klassresa.  Några lyckas med detta men inte alla.  

 

 Studien har också belyst individers skiftande framgång med att använda sig av vissa 

kognitiva förmågor i pendlandet mellan olika aktiviteter inom terapeutisk verksamhet. 

Fenomenologiska studier av blindas upplevelse av sin vardag, av rum, objekt och 

förflyttning har satt fokus på behovet av abstrakta, icke sinnliga kognitiva processer i 

kombination med konkreta sinnesintryck, för att kunna förstå och förflytta sig mellan 

olika sammanhang (Karlsson, 1999). Att förståelse konstitueras av kognitiva processer 

tar de flesta av oss för givet. Därför blir det spännande att lyfta fram studiens exempel 

på terapeuternas upplevelse av att deras subjektivitet gått förlorad i journalskrivandet 

när de försökt anpassa sig till en norm. Det framställs som om det skedde på bekostnad 

av den egna möjligheten att uttrycka sig på ett adekvat sätt. Kan det förklaras med  att 

förståelsen inte knöts till personliga erfarenheter? När journalskrivandet uppfattas som 

föga kontextuellt får det något stereotypt över sig. Det krävs en stor ansträngning för att 

levandegöra denna form och finna sin egen identitet i journalskrivandets värld. 

 

 Studien gör det möjligt att fundera över de två olika upplevelserna av den konflikt som 

i studien benämns dels som en känsla av att något försvunnit och dels som en känsla av 

att något tillförts. De två olika upplevelserna skulle kunna peka på den svårighet som 

finns i skiftet mellan tro och kognition samt att ett lyckat skifte möjliggör ett nytt 

perspektiv (Karlsson, 1999). Men det skulle även kunna gå att belysa de två olika 

upplevelserna av konflikt utifrån en könsaspekt. Den ena gruppen representerades av 

män medan den andra bestod av kvinnor. Skulle det kunna tolkas som att det upplevs 

mer konfliktfyllt för män att underordna sig ett auktoritärt journalsystem?   

Könsgruppernas olika tillvägagångssätt i studien kan sägas beskriva två olika strategier 

att bemästra ett regelverk vilket som helst. 

 

 Studien skulle också kunna gå in i dialog med Merlau-Pontys kritik av den cartesiska 

traditionens oförmåga att tillerkänna språket en egen existens samt dess ovilja att 

sträcka sig bortom korrespondensteorin om mening. Studien vittnar om en känsla av att 

något gått förlorat i och med ett objektifierande datoriserande journalskrivande.  I ett 

försök att behålla ett levande perspektiv skrivs detta in mellan raderna som undertext. 

Kanske kan det ses som ett försök till motstånd vilket några av terapeuterna ger uttryck 

för, ett motstånd mot ett förstelnande och fastlåsande av mening i utformningen av en 

patientjournal. 
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 Den andra gruppens terapeuter som beskriver hur de med hjälp av journalskrivandet 

upplever ett berikande av sin terapeutiska identitet kan ses som en gestaltning av 

Merleau-Ponty tal om att språket hör ihop med medvetandet inom den cartesianska 

traditionen, samtidigt som det föregår, eller snarare, utvidgar detta begrepp genom 

möjligheten till intersubjektivitet. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studien visar att det skulle kunna vara meningsfullt att koppla resultatet till andra 

studier som kartlägger professionella gruppers upplevelse av någon aktivitet inom deras 

yrkesområde som upplevs som problematisk. Förhoppningsvis kan studien öppna upp 

för ytterligare arbeten omkring journalskrivning och de psykologiska konsekvenserna 

för dess utövare, terapeuten.   
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Bilaga 1 

 

Hej  

 
Skickar här en kortfattad beskrivning av mitt uppsatsarbete inom ramen för S:t Lukas 

psykoterapiutbildning, steg 2.  

 

Jag har för syfte att fördjupa mig i journalskrivandet som fenomen. 

  

I enlighet med den metod, EPP, (psykologisk kvalitativ metod utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv) jag kommer att använda mig av i bearbetningen av 

materialet så vill jag be dig om en skriftlig reflektion av hur du tänker, känner och 

förhåller dig till det här med journalskrivning.  

 

Vill särskilt be dig om att undvika egna generaliseringar och istället vara så uttömmande 

som möjligt och gärna berätta om en KONKRET erfarenhet av journalskrivandet. I 

beskrivningen av din erfarenhet vill jag att du försöker att ange bakgrunden till din 

erfarenhet, händelse.  Inget är rätt eller fel.  

Endast jag tar del av materialet som behandlas konfidentiellt.  

 

Hälsningar  

Karin Peters  

 

 


