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Sammanfattning/abstract 
Eye Movement, Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en evidensbaserad 
behandling som framförallt erbjuds patienter med Post Traumatiskt Stressyndrom 
(PTSD) i Sverige. Psykoterapeuter som arbetar med dessa svårt traumatiserade 
patienter kan vara utsatta för allvarliga hälsorisker. Syftet med studien är att 
undersöka hur EMDR-utbildade psykoterapeuter upplever sitt behandlingsarbete 
med traumatiserade patienter, avseende psykologiska risker och skyddsfaktorer för 
hälsan. Undersökningen gjordes genom semistrukturerade intervjuer av sex 
EMDR-terapeuter enligt kvalitativ metod. Med hjälp av tematisk analys har teman 
gällande exempelvis arbetsbelastning, handledningsbehov och 
framgångsupplevelser av EMDR-metoden kunnat skönjas. Undersökningen visar 
att flertalet av psykoterapeuterna har upplevt risker i form av upplevd psykisk 
stress med arbetet, men att de också funnit robusta, skyddande och stärkande 
faktorer i såväl arbetssituationen, som i privatlivet.      

 
Eye Movement, Desensitization and Reprocessing (EMDR) is an evidence based 
treatment that is offered primarily to patients suffering from Post-Traumatic 
Stress Syndrome (PTSD). Psychotherapists who treat these severely traumatized 
patients are at risk for further health concerns compared to other therapists. This 
essay aims towards examining how EMDR- therapists perceive the risks that 
EMDR-therapy with traumatized patients can affect the therapist, and the 
protective factors that makes the treatment possible to continue with. The study 
was conducted through semistructured interviews with six EMDR-therapists, 
based on a qualitative method. With the help of thematic analysis, themes such as 
workload, need of guidance and successful experiences concerning EMDR has 
been found. The study also shows that many of the informants has experienced 
risk factors such as mental stress concerning work, but also robust, protective and 
strengthening factors at the work place and in private life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: EMDR, PTSD, skyddande faktorer, riskfaktorer, trauma, EMDR-
terapeut 	   
 
Keywords: EMDR, PTSD, protective factors, risk factors, trauma, EMDR-
therapist 	  
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1  Inledning 
Eye Movement, Desensitization and Reprocessing (EMDR) har sedan 2007 
internationell evidens som effektiv behandlingsmetod vid Posttraumatiskt 
Stressyndrom (PTSD)(Socialstyrelsen, 2007). Enligt Kunskapscentrum för 
katastrofpsykiatri (2014) i Uppsala, förekommer PTSD hos mellan 94 000 och 280 
000 personer i Sverige. Antalet vårdplatser i den specialiserade psykiatriska vården 
för denna patientkategori har ändå, under åren 2001-2012, minskat från 5218 till 
4384. Efterfrågan på evidenssäkrad PTSD-vård är sålunda mycket stor. Tillgången 
på utbildade EMDR-terapeuter, som skulle kunna tillmötesgå en del av denna 
efterfrågan, är dock begränsad. Detta får som resultat att arbetsbelastningen på de 
utbildade och verksamma blir mycket tung. Enligt Royle & Kerr (2010) kommer 
många av de nyutbildade inte igång med att använda metoden eller slutar efter ett 
tidigt misslyckande.	  
Det finns en hel del forskning gällande risker för personal (såsom sjukvårdare) 
som arbetar med trauman i stort (Craig & Sprang, 2010). Det finns forskning 
inriktad på att undersöka traumaterapeuters risker för psykisk stress (Minnen & 
Keijser, 2001). Gällande psykisk stress bland EMDR-terapeuter, vid arbete med 
traumatiserade, återfinns ingen forskning.  

Syftet med studien är att undersöka hur EMDR-utbildade psykoterapeuter 
upplever sitt behandlingsarbete med traumatiserade patienter avseende 
psykologiska risker och skyddsfaktorer för hälsan.  

 
2  Teoretisk bakgrund 
2.1 Begreppsanvändning 	  
2.1.1 EMDR-terapeut 	  
I studien används genomgående begreppet EMDR-terapeut i betydelsen ”har 
genomgått level 2” eller ”är certifierad för behandlingen”. 	  
 
2.1.2 EMDR-metoden 	  
Behandlingsmetoden EMDR, som Francine Shapiro utvecklade, är sedan 2007 en 
internationellt evidensbaserad psykoterapeutisk behandlingsmetod vid PTSD 
(Bergh-Johannesson, 2007). Metoden utvecklades i första hand för 
traumabehandling, men har vartefter visat sig verksam vid många andra psykiska 
svårigheter som t ex fobier, ångest och akuta stressyndrom (Shapiro, 2001). Vid 
EMDR-behandling arbetar man i 90 minuters-pass med bilateral, extern 
stimulering, t ex ögonrörelser, taktil eller auditiv stimulering (Shapiro, 2001). 
Genom den bilaterala stimuleringen hjälper man hjärnan att göra nya neurologiska 
kopplingar, då man överlistar centrala nervsystemet att släppa fixeringen vid 
maladaptiva reaktionsmönster som inte är funktionella (Bergh-Johannesson, 
2007). 	  
Metoden följer 8 faser och skattningsskalor används återkommande för att 
undersöka progression, stabiliseringsbehov eller behovet av avbrott i 
behandlingsarbetet (Shapiro, 2001). Vid avgränsad PTSD räknar man med att 6-
10 EMDR-behandlingar kan räcka, vilket innebär att det finns en god 
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kostnadseffektivitet med behandlingen. Idag kan metoden användas som delar i 
en längre psykoterapeutisk behandling eller som enskild behandlingsinsats om ett 
par behandlingstillfällen (Bergh-Johannesson, 2007).  	  
	  	  
För att vara behörig till EMDR-utbildning krävs först utbildning till leg. 
psykoterapeut, leg. psykolog eller psykiater. Därutöver krävs en gedigen klinisk 
kompetens. Utbildningen till EMDR-terapeut sker i 2-3 steg. Level 1 är främst 
undervisning i metoden och behandling av PTSD-patienter. Under level 2 ingår 
en repetition av metoden samt tillämpning vid andra tillstånd, samt svårare 
problematik. Handledning rekommenderas under level 1 och 2, men är inget krav 
från utbildningsanordnarna, då man anser att yrkespersoner med så gedigen 
tidigare utbildning är medvetna om huruvida de behöver handledning eller ej. 
Efter level 2 finns en certifieringsutbildning (Royle & Kerr, 2010).  
 
2.1.3 PTSD, definition 	  
En av de patientgrupper som vanligen remitteras till EMDR-behandling är PTSD-
diagnosticerade. I EMDR arbetar man med sk. målminnen, då patienten berättar 
om de svåra händelserna, som ofta beskrivs detaljerat och därför kan påverka 
EMDR-terapeutens egen hälsa (Royle & Kerr, 2010).	  
 
I DSM 5 (2013) sorterar PTSD under Trauma- och Stressrelaterade störningar. 
Symptomen för PTSD-diagnosen delas upp i fyra grupper: 1) återupplevande, 2) 
undvikande beteende, 3) negativa tankar och humör och 4)”arousal” (aggressivt 
eller självdestruktivt beteende, sömnsvårigheter, hypervigilance). Den utlösande 
faktorn för PTSD ska vara att man själv exponerats för, själv bevittnat eller fått 
återberättat om nära anhörigs eller väns vålds- eller olycksrelaterade dödsfall eller 
hot om död, allvarlig skada/sexuellt våld. Man kan även drabbas om man 
exponeras för andras detaljerade återberättanden om trauman, även i sin yrkesroll 
som en sekundär traumatisering.  
 
2.1.4 Empatiutmattning 
På grund av den begreppsförvirring som råder används i denna studie begreppen 
”empatiutmattning” och ”psykisk stress” för alla slag av nedsättning av förmågan 
att arbeta empatiskt med EMDR med traumatiserade patienter. Att arbeta med 
traumatiserade patienter, ofta med diagnosen PTSD, kan påverka terapeutens 
egen hälsa i olika grad. 
 
Definitioner gällande de svårigheter terapeuter kan uppleva, är inte klart 
definierade i litteraturen. Det tycks som om varje författare och forskare har sina 
egna tolkningar av dessa, varvid en begreppsoreda uppstått (Craig & Sprang, 
2010). Ett begrepp är empatitrötthet som ibland kallas ”meningsutmattning” eller 
”medkänsleutmattning”. Empatitrötthet är mycket vanligt förekommande bland 
psykoterapeuter i stort och kan visa sig som exempelvis tankspriddhet, oro, 
förvirring eller skuldkänslor. Dessa känslor hör samman med att i vårdande syfte 
arbeta med människor, med mycket empati och engagemang (Gerge, 2011). 
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Denna trötthet kan övergå i en ”empatiutmattning”, då finns anledning att vara 
uppmärksam på riskerna för terapeuten (Gerge, 2011). Empatiutmattning anses av 
Royle & Kerr (2010) som synonymt med ”sekundär traumatisering”. Craig och 
Sprang (2010) beskriver att empatiutmattning inkluderar vissa symptom inom 
PTSD. På det sättet avgränsas också begreppet från vad som kallas för 
utbrändhet, vilket beskrivs som en upplevd funktionalitetsbrist inom individen. 
Något har dränerat personen, så denne förlorat all kraft, upplever hopplöshet och 
en känsla av att hen inte kan göra något som kan bidra till någon förändring. 
Begreppet ”posttraumatisk motöverföring” används, så också ”vikarierande 
traumatisering ”som innebär att ett allvarligt sjukdomstillstånd uppstått till följd av 
arbetet med traumatiserade.	  
	  	  
2.1.5 Posttraumatisk ti l lfredställelse  
Efter att en psykoterapeut upplevt sekundära traumatiseringar, svåra 
motöverföringar eller empatiutmattning kan hen bygga upp en ny styrka och 
återhämtningsförmåga som blir skyddande för terapeuten. Denna nya styrka kallas 
”compassion satisfaction”(Craig & Sprang, 2010), ”posttraumatic growth” 
(Calhoun & Tedesci, 1996), ”vicarious traumatic growth” (Frankl, 2006) eller 
”vicarious posttraumatic growth”(Arnold, Lawrence, Calhoun, Tedeschi & Cann 
2005).  
 
2.2  Risker för traumabehandlande EMDR-terapeuter 
Paivio (1986) kom fram till att minnen var organiserade i ett tudelat 
representationssystem och fann att traumatiserade patienter använde sig av två 
olika vägar för att återkalla och bearbeta traumaminnen. Det ena kallade Paivio 
det verbala systemet, vilket består mest av faktarapportering från händelsen. Det 
andra är bildsystemet som inbegriper ljud, taktila förnimmelser, lukter och visuella 
bilder från traumatillfället. Bildsystemet är det som är mest tillgängligt för 
traumatiserade patienter. Detta innebär att när den traumatiserade patienten 
tillfrågas om vad som hänt, beskriver patienten ofta traumat i bilder, färger, 
dofter, ljud och vad de känt i kroppen. Royle och Kerr (2010) menar, i anslutning 
till den teorin, att just EMDR-terapeuter riskerar att traumatiseras på grund av 
patienternas vanligt förekommande färgstarka bildbeskrivningar av traumat. Detta 
kallas ”målminnet” inom EMDR. Risken för traumatisering av terapeuten beror 
på att patienten i behandlingsrummet tydligt beskriver och upplever bilder av 
traumat och terapeuten upplever sig vara i patientens ”skor” vid traumahändelsen.	  
 
En fysisk närhet mellan psykoterapeut och patient utgör en speciell risk för 
terapeuten (Rothschild, 2006). Närheten som måste till för att möjliggöra den 
bilaterala stimuleringen vid EMDR-behandling, med t ex fingerrörelser eller annan 
stimulans mellan vänster och höger sida, kan tillsammans med behovet av en stor 
empatisk närvaro, bidra till ökade risker för just EMDR-terapeuter (Royle & Kerr, 
2010).  
	  
Rothschild (2006) anser vidare att de somatiska markörer vi omedvetet använder 
oss av, kan ställa till problem för terapeuten. För att underlätta såväl inre 
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kommunikation mellan kropp och hjärna, t ex att när munnen ler, så utlöses 
känslor av glädje inom oss, som mellanmänsklig kommunikation och empati 
använder vi dessa markörer. Att man omedvetet härmar en patient som befinner 
sig i sitt trauma-återberättande, med rynkad panna, neddragna mungipor etc kan 
påverka terapeuten menligt. Man ”smittas” alltså såväl av patientens mimik, som 
kroppsspråk, på grund av hjärnans spegel-neuroner: Dessa får oss att omedvetet 
känna vad patienten känner. 
 
2.3 Skyddande faktorer för EMDR-terapeuter 	  
För att skydda sig mot de risker arbetet kan medföra rekommenderar Gerge 
(2010) och Royle & Kerr (2010) handledning som ett mycket viktigt skydd mot 
psykisk stress och nedsatt funktionalitet som EMDR-terapeut. 	  
	  	  
Rothschild (2006) som påtalat riskerna med att våra spegelneuron får terapeuten 
att känna vad patienten känner, menar att ett gott skydd mot svårigheter för 
terapeuten är en förhöjd medvetenhet om riskerna och att själv få skapa en 
arbetsmiljö, där hon kan känna sig trygg. 	  
 
Dr. Marilyn Luber (2009) presenterade instruktioner för EMDR-terapeuter i 
behov av självhjälpsstrategier. Bland dessa kan nämnas tekniker för egen bilateral 
stimulering vid kroppslig anspänning, prestationsångest, fysiska symptom i form 
av smärta, tung arbetsbelastning, beslutsångest och sömnsvårigheter.	  	  
 
Under åren har även åtskilliga presentationer och workshops gällande 
självhjälpsstrategier behandlats på EMDR-konferenser. Boèl (2000) presenterade 
en utveckling av en teknik som kallas ”fjärilskramen”. Då placerar terapeuten sina 
svåra tankar i målminnet och stimulerar omväxlande sina överarmar med 
klappningar, i lugn takt. Även Schubbe (2011) höll en presentation gällande 
självhjälpsstrategier. Han riktade sig då speciellt mot situationer då EMDR-
terapeuten upplevde en ”posttraumatisk motöverföring” och menade att de 
strategier han presenterat skulle hjälpa psykoterapeuten att fortsätta att arbeta i 
terapin på ett mer kreativt sätt. Asmus & Maiberger (2013) har som hjälp mot 
risken att drabbas av empatiutmattning eller vikarierande traumatisering, 
producerat en självhjälpskurs för EMDR-terapeuter. 
 
3  Tidigare forskning 
De sökord som använts i denna undersökning är:                                         
trauma, EMDR-terapeuter, EMDR, empatiutmattning, sekundär traumatisering, 
medkänslotrötthet, traumaterapeuter, självhjälp, handledning, tolk compassion 
fatigue, vicarious traumatization, , self-care, compassion satisfaction, vicarious 
posttraumatic growth. 

Databaser som använts är:  
reSEARCH, PEP. Web Archive, Psyc. INFO och Google books. 
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3 .1  Empiriska vetenskapliga studier 	   
3.1.1 Risker för psykoterapeuter som behandlar traumatiserade 

patienter 	  
Forskning visar att risken för att drabbas av empatiutmattning eller svårare 
motöverföringskänslor, även sekundär och vikarierande traumatisering, är större 
för de som arbetar med trauma än för andra psykoterapeuter (Minnen & Keijser, 
2001).	  

Craig & Sprang (2010) gjorde en enkätbaserad studie på 508 amerikanska 
traumabehandlare. Med hjälp av skattningsskalor kom man fram till att 
traumaterapeuters ålder och erfarenhet utgör starka prediktorer för yttringar av 
psykisk stress. Ju lägre ålder och ju kortare erfarenhet av arbetet med 
traumatiserade patienter, desto högre var risken för att drabbas av 
empatiutmattning.  
 
McCann & Pearlman (1990) kom i sin studie fram till att många nyutbildade 
psykoterapeuter som drabbats av vikarierande eller sekundär traumatisering, 
underlåter att göra något åt sin psykiska stress. De kan komma att känna skam för 
att de mår dåligt och därför välja att isolera sig i viss grad. 
                                                                                                                       
Figley (1995) beskriver i sin studie hur terapeuter vid långvarig exponering för 
patienters trauman riskerar att utveckla PTSD-liknande symptom, som ett resultat 
av att ha valt att ta rollen som engagerad och empatiskt närvarande terapeut.  

Vad gäller psykoterapeutiskt traumaarbete med tolk finns risker beskrivna av 
Gordan (2005).	  Han kallar psykoterapeuten ”värd” för mötet mellan dessa tre 
personer och menar att denna därmed bär ansvaret för vad som händer med både 
patient och tolk. En tredje person i rummet är i regel ett hinder, menar han, då 
patienten måste blotta sina svårigheter för ytterligare en person i rummet. Här kan 
också känslan av skuld och skam komma in, då tolken ofta är en landsman till 
patienten. Gordan menar också att patienten kan vara rädd för tolken, då ”det 
klarlagts att ett antal tolkar stått i diktaturernas tjänst och utlämnat information 
om flyktingarnas tillvaro i Sverige” (s.55). Då tolken och patienten ofta delar 
kulturell och språklig bakgrund, finns det risk att patienten vänder sig till tolken 
istället för till psykoterapeuten, vilket försvårar eller omöjliggöra arbetet. Gordan 
menar att det därmed finns ökade risker för psykisk påfrestning för 
psykoterapeuten i detta sammanhang. Miller, Martell, Pazdirek, Caruth & Lopez 
(2005) har kommit fram till att språktolkning i psykoterapisammanhang oftast har 
en god, förstärkande effekt och därmed utgör ett stöd för terapeuten). 

Lindblom-Jakobsson (1992) har genom en intervjustudie av tolkar funnit att 
flertalet tolkar i verksamheten för torterade flyktingar, har hoppat av uppdraget 
efter ett par år. Skälet som anges till avhoppen är att de inte orkar med den 
psykiska belastningen. Slutsatsen som kan dras av detta är att noggranna 
förberedelser måste till för att få en psykoterapeutisk behandling att fungera för 
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alla inblandade och att ändamålsenlig handledning måste finnas för såväl 
psykoterapeuter som tolkar.  

En studie undersökte i vilken mån teckenspråkstolkars sinnesstämning påverkar 
patienter. Om tolkens sinnesstämning var negativ, påverkade detta patienten i 
samma riktning, medan terapeutens sinnesstämning inte påverkade åt något håll. 
Alliansen mellan patient och terapeut stördes sålunda om tolken av något skäl 
mådde dåligt (Gold Brunson & Lawrence, 2002). 

3.1.2 Skyddande faktorer för psykoterapeuter som behandlar 
traumatiserade patienter 	  

Craig & Sprang (2010) fann i sin studie ett statistiskt signifikant samband mellan 
längre erfarenhet hos psykoterapeuten och högre nivåer av medkänsla, 
”compassion satisfaction”. Vidare fann man att just evidensbaserade metoder som 
EMDR, KBT och BT, ”Behavioural Therapy”, i jämförelse med andra 
terapimetoder, visade sig skyddande och kompetensstärkande för terapeuten. 
Författarnas tolkning av studiens resultat var att terapeuter utbildade i dessa 
terapiformer i jämförelse med andra metoder, har en högre tillit till sin egen 
förmåga att behandla patienten med sin metod, så att önskat resultat nås.  
	  	  
Frankl (2006) ansåg att svåra egna erfarenheter senare i livet kan få en skyddande 
effekt på psykoterapeuten, trauma så småningom kan leda till psykisk växt och 
visdom. Han kallade detta ”compassion satisfaction” och ”vicarious traumatic 
growth”. Calhoun & Tedeschi (1996) vidareutvecklade det tidigare undersökta 
fenomenet ”posttraumatic growth”.	  I denna studie påvisas, förutom att negativa 
traumaerfarenheter kan ge en ny styrka, även att den traumatiserades resiliens, 
återupphämtningsförmåga, ökar då man tagit sig igenom svårigheterna. 	  
 
Arnold et.al (2005) undersökte positiva effekter av terapeutens genombearbetade 
trauman, ”vicarious posttraumatic growth”. De gjorde en intervjustudie på 21 
psykoterapeuter som arbetade med traumatiserade patienter. Genomsnittsåldern 
på psykoterapeuterna var 48 år och man hade i genomsnitt 16,9 års erfarenhet av 
klinisk praktik. Man fann förändringar liknande de som traumatiserade själva kan 
komma att uppleva efter traumat. Förändringar upptäcktes i själv- och 
omvärldsförståelse, i minnessystem och man kunde också se att 
psykoterapeuterna upplevde en psykologisk tillväxt. Då anser man att 
psykoterapeuten efter vikarierande traumatisering kan se en positiv utveckling, att 
man lärt sig uppskatta livet, bli mer positiv, få en ny tro. Detta innebär att 
psykoterapeuterna såväl kunde berätta om negativa konsekvenser av sitt arbete, 
som positiva erfarenheter. En majoritet av undersökningsdeltagarna i studien 
berättade också om hur traumapatientens, men också deras egen religiösa tro, 
fördjupats och breddats i samband med behandlingsarbetet och att man funnit ett 
ökat intresse för livsfrågor.  

3.2  Erfarenhetsbaserade studier 
Inga erfarenhetsbaserade studier funna. 
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4  Frågeställning 
Vad upplever erfarna EMDR-terapeuter som riskfaktorer? 
Vad upplever erfarna EMDR-terapeuter som skyddande faktorer? 	  
	  
5  Metod 
5.1  Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna var sex erfarna EMDR-terapeuter, tre män och tre 
kvinnor, 57-67 år gamla. Samtliga deltagare är certifierade och vissa av dessa är 
också handledare inom EMDR.  Urvalet gjordes med hänsyn tagen till 
psykoterapeuternas och författarens arbetsort, för att möjliggöra en intervju där 
båda parter kunde närvara. Kriteriet för att bli tillfrågad om att delta i denna 
studie, var att man hade en lång erfarenhet och hög utbildningsgrad inom EMDR, 
då dessa antogs ha mer erfarenheter av undersökningens frågeställning. EMDR-
Sveriges lista över certifierade EMDR-terapeuter användes för att välja ut lämpliga 
psykoterapeuter utifrån dessa kriterier. Som en första kontakt skickades ett brev 
till 10 EMDR-terapeuter (bilaga 1). Här informerades psykoterapeuterna om 
studiens syfte och frågeställning. Av de tillfrågade svarade 4 att de gärna ställde 
upp på intervju. Efter en skriftlig påminnelse om undersökningen tackade 
ytterligare 2 ja till deltagande. 
 
5.2  Datainsamlingsmetoder   
Undersökningen gjordes utifrån hermeneutisk teori med kvalitativ 
undersökningsmetod (Langemar, 2010). Studiens empiri byggde på djupintervjuer 
med enskilda EMDR-terapeuter. Syftet var att genom dessa intervjuer få fram 
psykoterapeuternas subjektiva erfarenhet av hur det är att arbeta med EMDR med 
traumatiserade patienter. Dessas tankar, upplevelser och känslor gjorde det möjligt 
att få svar på studiens frågeställningar. Med hjälp av den hermeneutiska cirkeln 
(Langemar, 2010) kunde de enskilda fenomenen som framkommit, tolkas utifrån 
en helhet och tvärtom, då helheten kan sprida ett ljus över de enskilda delarna och 
bidra till en ökad förståelse. I denna studie tycks det synnerligen viktigt för att få 
en helhetsbild av psykoterapeuternas upplevelser. De starka känslorna av metoden 
som ”robust” och ”att lita på” kan tolkas såväl ur organisatoriskt hänseende (risk 
för ökad arbetsbelastning), men också beroende på terapeutens egen psykiska 
hälsa (förmåga till resiliens). En kvalitativ studie baserad på hermeneutisk tolkning 
är den metod som är bäst lämpad för liknande material. Den kvalitativa metoden 
anses vara ett lämpligt val för ett mindre antal psykoterapeuter.   
 
Validiteten är central i all kvalitativ forskning. I kvalitativ forskningsmetod ska 
forskningen visa en god validitet (Langemar, 2008). Validiteten visar studiens 
värde gällande dess kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet. I intervjuerna är det 
därför viktigt att få fram nyanserad, uttömmande, varierad information. 
Informationen som kommer fram vid undersökningen ska också vara av god 
kvalitet, om mångfacetterade och subjektiva ämnen. Studien skall ha en förankring 
i det empiriska materialet. Analysen av data i denna studie har en empirisk 
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förankring i de genomförda intervjuerna och ger därmed en generaliserbar bild av 
det som var studiens syfte: att undersöka EMDR-terapeuters upplevelser gällande 
risker och skydd i arbetet med traumatiserade patienter. 

Reliabilitet handlar om undersökningsresultatets reproducerbarhet. Detta hör 
främst samman med kvantitativ metod och berör då tillförlitligheten i de 
mätningar som gjorts. Det är inte möjligt att reproducera resultat i kvalitativa 
studier, som undersöker subjektiva fenomen. Då kvantitativa mätningar inte 
används i studier som bygger på en kvalitativ metod, kan man inte tala om 
reliabilitet i kvalitativ forskning.   
 
Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervju-
guide (bilaga 2). Att arbeta med intervjuguide ger intervjuaren möjlighet att hålla 
ett tydligt fokus på undersökningsområdet och samtidigt finns en önskan om och 
en möjlighet att gå djupare in i psykoterapeuternas tankar, erfarenheter och 
känslor. Förutsättningen för att en intervju med en intervjuguide skall fungera bra 
och ge den fördjupade empiri som undersökningsledaren efterfrågar, är att man 
förmår vara mycket följsam, utan att tappa fokus på undersökningsområdet. 	  
 
5.3  Bearbetningsmetoder 
Intervjuerna transkriberades var för sig av författaren. Därefter kunde materialet 
bearbetas genom en tematisk analys.  
Den tematiska analysmetoden (Langemar, 2010) följer dessa steg: 	  
Materialet transkriberas och texten läses igenom flera gånger tills författaren blivit 
väl förtrogen med innehållet.	  Begrepp eller nyckelord som tycks vara relevanta för 
frågeställningen väljs ut. Begrepp eller nyckelord sorteras under olika preliminära 
teman och övergripande teman grupperas. Texten genomläses åter utifrån 
enskilda teman. Temarubriker sätts och vid varje tema och undertema görs en 
sammanfattning av materialet.  
 
I denna studie har transkriberingarna av materialet genomlästs flera gånger. Vid 
dessa genomläsningar erhölls, förutom en god förtrogenhet med innehållet, ett 
antal nyckelord som tycktes viktiga för frågeställningen. Ord, som ”tårarna rann”, 
”starka upplevelser”, ”ensam” och ”robust”, ”markerades. Därefter sorterades 
nyckelorden in under preliminära teman: organisationen, EMDR-metoden och 
behandlaren. Dessa teman i psykoterapeuternas svar färgkodades för att uppnå en 
överskådlighet för författaren. En vågrät bearbetning av materialet kunde nu 
åstadkommas, där svar under samma preliminära tema ställdes invid varandra. 
Därmed kunde dessa enskilda teman enklare jämföras och undersökas. Andra data 
som passade kunde sorteras in. Vid de fall det gick att skönja mönster i materialet 
undersöktes hur detta kunde sorteras in och listan av teman modifierades och 
utvecklades. De teman som framkommit kunde sedan sorteras in under 
riskfaktorer och skyddsfaktorer och därefter skapades de underteman som 
framkommit i intervjuerna. Belysande citat från intervjuerna fogades in efter varje 
undertema. 
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5.4  Genomförande 
Intervjuerna, som spelades in med diktafon, genomfördes efter ett kort inledande 
samtal, på en plats, lämplig för båda parter. Fyra av psykoterapeuterna 
intervjuades på kontoren på sina respektive arbetsplatser, en intervjuades per 
telefon och en på författarens arbetsplats. Vid det inledande samtalet klargjordes 
de etiska riktlinjerna för forskning samt att ljudfilerna från intervjun kommer att 
förstöras efter att uppsatsen examinerats och godkänts. Efter intervjun lämnades 
också utrymme till följdfrågor och inalles tog intervjun ca 50 minuter i anspråk.  
Psykoterapeuterna gavs vid intervjuns slut möjlighet att ge feedback och 
ytterligare information eller tankar i anslutning till intervjuns ämne. Flertalet 
psykoterapeuter framförde efter intervjuns slutskede önskemål om att få ta del av 
den färdiga undersökningen.  	  
	  	  

6  Forskningsetiska frågeställningar 
Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer för forskning har beaktats i studien.  
Psykoterapeuterna skall enligt denna 	  
 
a) informeras om syftet med undersökningen 	  
b) lämna sitt samtycke till studien, upplysas om att intervjun är frivillig och att de 
när som helst kan avbryta intervjun. 	  
c) Anonymiteten ska säkerställas, för att inte utsätta någon av psykoterapeuterna 
för ytterligare svårigheter 	  
d) Material som tas fram kommer endast att användas i forskningssyfte. 	  
	   
I det utskickade brevet informerades psykoterapeuterna om studiens inriktning på 
de egna upplevelserna och strategierna kring att arbeta med EMDR. Inför 
intervjuerna informerades psykoterapeuterna om rättigheten att avstå från att 
svara på frågor och att avbryta intervjun när som helst. Psykoterapeuternas 
identitet behandlas konfidentiellt i studien genom att deras namn, titlar, 
utbildningsgrad och hur många år de varit verksamma med metoden, utelämnades 
i studien. Vidare informerades dessa om att studien är en del av en utbildning och 
att materialet endast kommer att användas i forskningssyfte.  
	  
7 Resultat 	  	  
Efter analys av insamlat intervjumaterial framkommer följande teman och 
underteman: 
Riskfaktorer med underteman arbetsbelastning, erfarenhetsbrister, svåra 
behandlingserfarenheter och tolkad behandling. 
Skyddande faktorer med underteman metoden, handledning, 
framgångsupplevelser och bemästringsstrategier.  
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7.1  Riskfaktorer 
7.1.1 Arbetsbelastning 	  
Tillgången på utbildade EMDR-terapeuter kan ännu inte svara upp mot den 
ökade efterfrågan på behandlingen. Arbetsbelastningen blir därmed ofta för stor 
på de som är verksamma med EMDR och de kan uppleva sig ensamma i arbetet. 
Pressen från kollegor ur andra yrkesgrupper att ta emot fler patienter kan vara 
mycket svår att stå upp mot och det är inte lätt att erkänna för sig själv och andra 
att man inte är mer slagtålig än andra människor. Det finns inom vårdande 
organisationer en bristande kunskap om hur metoden fungerar, vilket kan bli en 
svårighet när patienter ska remitteras till traumabehandling. Man ser EMDR som 
en snabb och kostnadseffektiv lösning på alla problem man har på en 
traumaenhet, en riktig ”dröm-behandling”. Psykoterapeuterna riskerar därför att 
få patienter remitterade, som inte är lämpade för EMDR eller som kräver väldigt 
lång tid av stabilisering (upp till flera år), innan en EMDR-behandling kan ta sin 
början.   
	  	  
”Jag arbetar inte med detta på heltid för det orkar inte jag och jag är nog lite sådär ”all in” 
liksom. … Jag tycker inte att jag är särskilt skör, det kan jag inte säga, men det är också 
viktigt att känna ”vad tål jag?”… Jag vill hellre göra ett bra jobb med dem jag jobbar med.”  	  
	  	  
”Det är något som jag bestämt avråder ifrån att jobba heltid med traumapatienter, det tycker jag 
att ingen ska behöva göra. För att man, även om man har ett gott självförtroende, så sliter det 
mycket att jobba med de svårt traumatiserade.”   	  
	  	  
7.1.2 Erfarenhetsbrister 	  
Psykoterapeuterna menar att de själva som nyutbildade EMDR-terapeuter, 
upplevt en del tveksamheter och rädslor i början bl a vad gäller den egna 
kompetensen. Det kan ta lite tid innan man lärt sig att lita på metoden och många 
har till en början svårt att bedöma metodens lämplighet för olika patienter. Det 
finns bland nyutbildade ofta en rädsla för att göra en felbedömning, vilket kan 
bidra till att man slutar med metoden. I början av sin EMDR-verksamhet kan det 
också vara svårt att överge den psykodynamiska neutraliteten för en så tydligt 
manualiserad metod.  	  
 
”Jag tror att risken för sekundär traumatisering är högre när man känner sig lite maktlös eller 
som att man inte kan göra någonting eller åstadkomma någonting eller göra någon skillnad.”  
 
”Jag har ju en psykodynamisk bakgrund och jag hade lärt mig att man skulle vara neutral och 
allt det här och inte vara så där… att göra något sådant där, det kändes rätt så ovanligt från 
början. Det stämde inte med den terapeutiska rollen som jag lärt mig. Göra något sådant där 
med fingrarna, det var så konstigt.”  	  
	  	  
Som oerfaren EMDR-terapeut kan man bli rädd att skada patienten och därmed 
bidra till en retraumatisering. Här finns det en risk att man därför går alltför 
försiktigt fram eller att man bromsar behandlingsprocessen. Patienten kan då 
känna psykoterapeutens rädsla i rummet och börja begränsa sitt återberättande 
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eller låta det stanna av helt. Ett sådant stopp är inte bra för behandlingen, då 
patienten blir alltför uppmärksam på terapeutens reaktioner, istället för att berätta 
och tänka fritt kring sitt trauma.  
 
”Man blir ibland så tagen av vissa erfarenheter man gör, att man inte riktigt vågar möta 
affekternas styrka. Det är ju så att den mest eller en av de typiska motöverföringarna inför 
trauma är rädsla att skada patienten. Om man då ser att det blir ett väldigt affektpåslag så 
kan den rädslan göra att man bromsar.”  	  
 
Fantasierna som man kan få om att man skadar patienten, när man är oerfaren 
EMDR-terapeut, kan också göra att man väljer att helt sluta med metoden av 
rädsla., vilket psykoterapeuterna tycker sig ha sett bland nyutbildade. Osäkerheten 
på den egna kompetensen och rädslan för att skada kan vidare bidra till att 
psykoterapeuten upplever obalansen i den terapeutiska alliansen som orättvis och 
obehaglig. 	   
	  	  
”Om patienten tappar kontakten med verkligheten eller nuet och bara åker tillbaka till 
traumat, så sker en retraumatisering. Och är det så att du inte har kontroll över det som 
terapeut så är det risk att du själv blir skraj själv och kanske hoppar av. ”Det här är så 
obehagligt, det vill jag inte vara med om och så slutar man arbeta.” 	  
	  	  
Psykoterapeuterna berättar också att man kan bli rädd för att inte själv klara av att 
hantera vad man får höra och uppleva genom patienten, en rädsla för att själv 
traumatiseras av patientens berättande. Man måste veta sin egen gräns för hur 
mycket traumaarbete man klarar av, att känna att man gör ett bra arbete och att 
känna att man faktiskt inte står maktlös inför patienternas lidande.	  
	  	  
”Jag visste verkligen inte vad jag skulle göra med de här historierna med ond, bråd död och 
människans ondska”  	  
	  	  
	  ”Man behöver utveckla det relationella sittfläsket. När konfident har gått så sitter jag där och 
har fullt av konfidentens material att bära. Det kan ju vara svåra överföringar eller 
motöverföringar. ” 	  
	  
7.1.3 Svåra behandlingsupplevelser 	  
Psykoterapeuterna har upplevt empatiutmattning, varierande grad av psykisk 
stress, men detta ses som något som hör till jobbet, något man aldrig blir färdig 
med och inte heller ska bli färdig med. Man ska kunna stå ut med det och låta sig i 
viss mån bli påverkad av patienterna. Vid den här typen av arbete måste man 
sänka sin egen gard, för att förstå patienten på en djupare, delvis omedveten nivå. 
Detta kan ge terapeuten egna inre svårigheter, då man öppnar för att vara mycket 
nära och bli berörd på ett annat sätt än man gör vid andra terapier. Blir det för 
mycket som man inte själv kan hantera kan man uppleva en empatiutmattning. En 
sådan kan bland annat visa sig som frustration, trötthet, tålamodsbrist, att man 
distanserar sig från andra människor eller att man inte tar hand om sin egen hälsa 
som man borde.  
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”Det är en annan sorts mellanmänskligt arbete. Jag upplevde att det var, dels jättespännande 
och jätteintressant, men jag var väldigt medveten om att det här var oerhört jobbigt och det tar på 
ett annat sätt. Man sänker sin gard, försöker förstå på en annan, dels omedveten nivå. Så den 
här initiala empatitröttheten som jättemånga har, den hade jag absolut.” 	  
 
När traumat tar plats i rummet kan man som terapeut känna sig oskyddad. Man 
får patientens svåra trauman ”på huden”, då man inte kan värja sig mot att känna 
vad patienten känner. Psykoterapeuterna anser sig dock nu, efter många år i 
arbetet, ha större insikt i riskerna och därför också bättre anpassade strategier för 
att hantera påfrestningen.  
 
”… jag tror inte det är så ofta jag sitter ångestfylld och tyngd av det. Men det dyker upp ibland, 
det är ju ofrivilligt, ganska ofta flammar det upp en tanke på någon patient som jag har. Det är 
ju starka upplevelser som man har. Men alltså man är ju inte själv skuld till händelserna som 
har hänt. Det är ju en stor skillnad. Man är inte delaktig i det som har inträffat, man är bara 
den som försöker lyfta upp det och försöker hjälpa så mycket som möjligt och det är väl det som 
gör att man inte dras med i det på samma sätt som om man varit delaktig i en process.”	  
	  
Den tunga delen av arbetet, som består av t ex patienters målande beskrivningar 
av hemskheter, kan vara chockerande för terapeuten. Detta behöver tas omhand. 
Man måste ha någonstans att ”tvätta av sig” patientens material.	  
	  	  
”Man blir aldrig färdig. Man blir aldrig heller stark nog för att gå opåverkad genom de här 
domänerna av mänskligt liv, det är inte meningen heller… 	  
	  	  
Patientens upplevelser kan skapa svåra känslor hos psykoterapeuten i stunden, 
men också efter behandlingstidens slut. Man är aldrig opåverkad av patienternas 
berättelser och ibland kan man uppleva det som att man har en skuld som 
”åskådare” vid patientens återberättande. Tankar om vilken rätt man egentligen 
har att utsätta patienten för att återuppleva de svåra känslorna kan komma upp. 
 
”… så genomgripande och så känsloframkallande att terapeuten blir rädd att skada kan 
verkligen sitta med fantasier om att nu skadar jag patienten och vem är jag som får den här 
människan att gråta så att snoret och tårarna sprutar och så vidare. 	  
 
Att i stunden hålla reda på då och nu, där och inte här är ett viktigt skydd för att 
kunna arbeta vidare med patienten.   
	  	  
”Det är klart att man har haft lite grann av de här symptomen och att jag när jag började jobba 
med svåra sexuella övergrepp hade så helt bizarra drömmar. Är det jag som har de här 
impulserna? Man har det liksom på huden…”	  
	  
”Man ska vara medveten om att ingen är stålman, generellt sett, och det är klart att man kan 
bli påverkad men återigen det är ju som psykoterapeut en del av vårt arvegods, att blir man 
psykoterapeut, så har man en förmåga till inlevelse och empati och man har en förmåga till 
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medkännande. Det kan ju vara så också att man möter människor som har varit förövare och 
blivit traumatiserade av det. Där man kanske inte alls kan sympatisera med vad de har 
gjort.”  	  
 
Riskerna för psykoterapeuten handlar också om att stå ut med det grova våldet 
som ofta traumatiserade berättar om och återupplever i rummet. Patienternas 
berättelser kan vara chockerande, man måste inse att man aldrig har ”hört allt” då 
kan det kännas som att själen får jobba övertid. För psykoterapeuten innebär detta 
att man riskerar att retraumatisera patienten, men också att man själv i 
motöverföringen, kan uppleva sig bli den som skadar patienten. Om man som 
psykoterapeut blir den som skadar finns det en risk att ens självbild tar stryk. 
Därmed försvåras fortsatt arbete med patienten. 	  
	  	  
”Ibland tror man att man har hört allt, men det har man aldrig. Men om man då hör något 
som är bortom det man trodde var möjligt … det är chockerande, som att själen får jobba 
övertid.” 	  
	  	  
Om man då inte har de rätta redskapen för att ta hand om den egna 
traumatiseringen kan svårare motöverföringar och projektiva identifikationer ge 
psykoterapeuten våldsamma fantasier eller mardrömmar.	  
	  	  
”Jag vaknade mitt i natten på ett hotell och det var som en kall hand om hjärtat. Jag tänkte 
”jag är väl inte olycklig”? För jag verkligen alldeles förtvivlad. Jag tänkte på morgonen att det 
var en konstig upplevelse. Men sen tänkte jag ”vänta nu, vad var det jag lyssnade på igår? ”	  
	  
	   ”… Man har i det (förf. anm.) psykoterapeutiska arbetet fått en massa skolning i att 
arbeta med det svåra i det förflutna. Men när det här grova våldet liksom är inne i rummet, i 
nuet. Där är väldigt många psykoterapeuter väldigt oskyddade, för det är ju egentligen inte vårt 
uppdrag och det där blir ju oerhört skrämmande och svårt för människor.”  
	  
En längtan efter spänningsmomentet med att se om metoden fungerar för en viss 
patient, kan också bidra till risker för terapeuten. Man sätter så mycket hopp till 
metoden att om man upptäcker att patienten behöver en lång tid av stabilisering 
eller är resistent för den här typen av terapi, kan det upplevas som att man 
förlorar sina bästa redskap att hjälpa.	  
	  
	  ”… jag ser att jag med det här kan bidra med någon form av helande, så kommer de här 
övergreppen i bakgrunden på något sätt, även om de är avskyvärda. Jag skulle gärna … om jag 
fick chansen. De har förverkat sin rätt, jag tycker att där finns det ingen förlåtelse... Möjligen 
om de har en Gud som de kan få syndernas förlåtelse av, men de kan aldrig få sitt offers 
förlåtelse. Offret kan ju bara försonas med att ”såhär blev mitt liv”, men man kan aldrig 
begära att de ska säga att ”jag förlåter dig”. Det är min bestämda uppfattning. ” 	  
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7.1 .4  Tolkad behandling 
Om man arbetar med traumatiserade patienter från en annan kultur, kan man 
möta på svårigheter att förklara metoden och att få patienten att lita på att den 
fungerar eller att få patienten att klara av att ytterligare en person (tolken) finns i 
rummet. Terapeuten kan således hamna i att sitta i behandling med en patient som 
inte kan öppna upp för sitt lidande, då det brister i tillit. Psykoterapeuterna 
berättar att det då kan ta mycket lång tid att få patienten tillräckligt stabil för att 
våga och orka arbeta med sitt trauma. Då tid inom vården kostar pengar finns inte 
alltid möjlighet att ta sig denna tid till stabilisering, som är mycket viktigt för att 
minska risken att retraumatisera patienter.	  
 
”Det går alldeles utmärkt att jobba med EMDR i väldigt många olika kulturer. Den grupp 
som har kommit som flyktingar och som kommit med trauman från krig och från fängelser och 
sådant, de är ofta svårt traumatiserade och det är en grupp som kanske man inte bara rakt upp 
och ner kan dunka rakt in i en traumabearbetning. Det kan behövas mycket av 
förberedelsearbete innan.”	  
 
Arbete med språktolk kräver att tolken är införstådd med metoden och är 
medveten om att svåra känslor kan väckas såväl i hen själv som i patient eller 
psykoterapeut. Tolkens egna reaktioner som kan härröra ur egna trauman, då 
tolken ofta kommer från samma land som patienten, kan bli ett filter för 
kommunikationen. Därmed finns en risk för att psykoterapeuten har bidragit till 
tolkens traumatisering. Detta kan i sin tur bidra till att psykoterapeuten inte 
kommer någonvart med behandlingen, blir feltolkad eller hamnar i svårigheten att 
ha två traumatiserade personer i rummet. 	  
	  
”… kulturella faktorer och just det här med språk, att få en trovärdighet i att göra någonting 
som låter väldigt annorlunda och konstigt. Har man dessutom inte språket, behöver ha en tolk, 
då kan det också vara så att tolken kan förmedla någon sorts skepsis till det här. För om inte 
de är införstådda med vad det här är för någonting, så det kan ju spela in.” 	  
	  	  
”Det sker ändå en liten omväg via tolken, kan man säga så att det kan bli lite censur via 
tolken, så att om jag förmedlar ett lugn så är det tolkens uppgift att förmedla språket men även 
den generella känslan och så och sen tillbaka och där kan det bli ett litet filter kan man säga. 
Så att om t ex patienten känner sig upprörd utan att, eller jag inte riktigt fångar upp det riktigt 
så kan det vara så också att en del fastnar i tolken. Så att tolken sitter med känslor av 
upprördhet och att den inte riktigt förmedlas till mig. Men det mesta, om man jobbat ett tag, så 
kan man fånga upp de mesta känslorna så att då blir inte tolken så mycket filter, men det är 
viktigt att ha en medvetenhet om det i alla fall.” 	  
	  
	  När man arbetar med behandling av döva patienter med tolk krävs en särskild 
anpassning såväl i rummet, hur man ska sitta, som i den kommunikativa 
situationen, att med kroppsspråk såväl som tecken, kunna förmedla känslouttryck 
mellan psykoterapeut och patient. Om teckenspråkstolken av något skäl inte 
förmår förmedla patientens ångest finns det risk att terapeuten missar viktig 
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information och att ångesten istället fastnar i tolken. Därmed riskerar terapeuten 
att plötsligt sitta med två traumatiserade personer i rummet.  	  	  
 
”Man ska ha tolken nära när man pratar med döva, men lite vid sidan av, så att de inte 
kommer in i synfältet när man gör EMDR. Så att de förstår hela konceptet, så det är viktigt 
inte bara för klienten utan tolken måste också veta lite vad det här kommer att gå ut på, hur 
det går till, så att de är förberedda. Annars blir de otrygga i situationen och blir de otrygga så 
kommer de att på något sätt påverka klienten också.”  	  
	  	  
7.2  Skyddande faktorer 
7.2.1 Metoden 	  
Psykoterapeuterna uttrycker mycken stolthet i att kunna metoden och en trygghet 
i att ha de rätta redskapen för att hjälpa traumatiserade patienter. Man litar på 
metoden och beskriver den som ”robust”.  
 
”Man får inse att det inte är nu det händer (förf. anm) och att få fatt i sina resurser och 
sin styrka och att inte det man varit med om vidhäfter som ett plåster på en för all framtid. Det 
är det jag menar att har man en metodik att jobba utifrån, så ger den så mycket hopp och då 
tror jag att det blir en minskad risk för sekundär traumatisering.”  	  
 
Psykoterapeuterna berättar om att förbluffande förändringar sker i terapirummet. 
De många positiva erfarenheterna ger en vilja att fortsätta att arbeta med EMDR 
och man anser det skyddande i sig att inte uppleva sig som maktlös inför 
patientens lidande. Tryggheten med metoden kan också ge psykoterapeuten en 
frihet att se nya kreativa lösningar, när man vant sig vid arbetssättet. 
Professionaliteten som erfarenheten ger innebär att man inte har behov av att vara 
förmer än patienten, utan man kan vara närvarande och mänsklig med de känslor 
man har.  	  
	  	  	  
”… med EMDR så då blir det ändå att komma fram till att den här skulle kunna jobba med 
någonting som kan hjälpa den här personen att hitta ett sätt att komma vidare, att inte sitta 
fastsmetad i sitt öde, utan att skilja ut sig även om man varit med om den här tortyren i Syrien, 
så jag är här idag och att jobbet är liksom att det här har jag varit med om men det här är 
jag.”  	  	  
 
Psykoterapeuterna berättar om att man med EMDR har utökade möjligheter att 
också vara mer aktiv som terapeut än vid psykodynamisk terapi, när man lärt sig 
manualen. Den terapeutiska neutraliteten och ramarna, som det vanliga 
psykodynamiska arbetet förutsätter, lämnas och man kan exempelvis rita och 
berätta om man känner att det är lämpligt med en viss patient..  
Vidare framkommer att det är värdefullt att varva samtalsterapin med EMDR-
inslag, det blir ett ömsesidigt befruktande av behandlingen. 	  
	  	  
”Det är så oerhört viktigt att man tänker efter ”var jag för otydlig eller pushy” eller att ”jag lät 
bli att göra något som hade varit väldigt bra”, då ber man patienten om förlåtelse. Det är väldigt 
reparativt. Det betyder ju inte att man abdikerar från någon sorts terapeuttron, men att man 
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väldigt medvetet arbetar för att vara så tydlig som möjligt och upprätthåller lekens spelregler med 
ömsesidighet, turtagning och jämlikhet. Så att man inte gör sig märkvärdig och obegriplig, utan 
då är det viktigt att man är där så mycket som möjligt.” 	  
	  	  
7.2.2 Handledning 	  
Nyutbildade EMDR-terapeuter anses behöva mycket stöd, speciellt vid 
patientbedömningar, för att inte bli besvikna eller rädda att göra misstag.               
I intervjuerna framkommer flera exempel på hur man som ny känt sig orolig, 
ensam och rädd för att skada patienter eller sig själv. Att ha gjort en felbedömning 
som retraumatiserat patienten kan få konsekvensen att man inte vågar prova 
metoden igen. Om man däremot i början får hjälp av handledare med att välja ut 
patienter med avgränsad problematik, så kan man känna sig trygg, då man märker 
att det faktiskt fungerar. Man behöver hjälp att ha lagom förväntningar på 
behandlingsframgångar i början och känna att man utan press kan få vänja sig vid 
att arbeta med manual, anses viktigt. 	  
	  	  
”Och skaffa sig handledning är en sådan här säkerhetsaspekt för att dels inte bli besviken och 
dels inte utbränd”. 	  
	  	  
”Man behöver handledning för att inte ha för svåra patienter i början. Många tror jag hoppar 
av när de går in i och gör en felbedömning, det här är en enkel PTSD när det är en komplicerad 
PTSD, att det blir för svårt. Då känns det som ett misslyckande kanske… jag tror mer på att 
det är utbildningens sak att strukturera utbildningen än att det är individuella variabler.”  	  
	  	  
”Det fanns en osäkerhet kring att hitta rätt patient och att kunna komma igång och en 
osäkerhet i tilltro till metoden, tror jag också. Sen kan det också finnas rädsla också om man 
kan hantera vad som dyker upp, så kan det ju också vara. 	  
	  	  
Att komma igång med behandlingsarbete direkt efter utbildningen, att veta hur 
man ska göra, känna sig hoppfull och stolt över att kunna metoden, men också att 
veta var hjälp finns att hämta, anses viktigt.  	  
	  	  
”... viktigt att komma igång och liksom få uppleva glädjen och stoltheten av att ”åh, jag kan 
verkligen hjälpa människor, wow, jag kan anpassa metoden.” 	  
	  	  
”Den tydliga strukturen som EMDR har kan verkligen bli som en ledstång att hålla i handen 	  
att man har någon sorts ide om vad man håller på med, det finns ju väldigt tydligt inom 
EMDR. Det tänker jag är absolut skyddande, det ger en 
riktning.”                                                                      	  
	  	  
”… ganska avgränsad problematik och att det blir någon form av… så att man har goda 
chanser att få positiv första behandling…”  	  
	  	  
Fortsatt handledning även efter utbildningens slut anses vara ett gott stöd i 
arbetet. Svårigheter kan här bearbetas och man får möjligheter att diskutera 
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behandlingsfrågor. Även kamrathandledning är av stort värde för 
psykoterapeuterna.  	  
	  	  
”Jag har haft handledning också. Jag har haft XX som handledare, det var väldigt bra. Jag har 
inte haft det så ofta, men någon gång i månaden ungefär under en ganska lång period. Det har 
varit bra. Då får man ofta lite perspektiv på vad som hänt och man får ofta en ny ide om hur 
man kan ta sig an problemen. Så det har varit värdefullt…” 	  
	  	  
”Det är viktigt att uppmärksamma att de som sitter och jobbar också behöver stöd och hjälp, 
man behöver avlastning. Man behöver tvätta av sig någonstans.” 	  
	  	  
7.2.3 Framgångsupplevelser 	  
Starka, positiva upplevelser blir såväl stressreducerande som uppbyggande, menar 
psykoterapeuterna. Man får en kick av de goda behandlingsupplevelserna, vilket i 
sin tur ger en ökad vilja att hjälpa fler, en ökad återhämtningsförmåga, en ökad 
tillit till sin kompetens och till metoden. Vartefter man ser att metoden är verksam 
för patienten, minskar sålunda riskerna för psykisk stress för psykoterapeuterna. 	  
Dessa ger även uttryck för att de upplever sig ha nått en högre medkänsla 
(”compassion satisfaction”) tack vare sina svårare behandlingserfarenheter. 
Sådana svåra upplevelser av behandlingar, då terapeuten på ett påtagligt sätt har 
drabbats av patienters lidande ”in på skinnet”(t ex negativa motöverföringar, 
projektiva identifikationer) kan vartefter bygga upp psykoterapeutens kompetens 
och resiliens i arbetet, om man har bra egna strategier. Det kan vidare bidra till att 
man värdesätter både sitt privatliv och sitt arbete högre än förut. 	  
 
”Då sa patienten väldigt snabbt såhär: ”Shit, vad coolt, det här funkar ju. Hahaha.”	  
Och jag tänkte samma sak: ”Shit vad coolt, det funkar… hahaha”. Vi fick samma tankar.	  
Det blev rätt roligt då. Då kunde jag själv också, även längre fram, bli väldigt fångad i själva 
behandlingen, i det vi gjorde, att jag nästan tappade tid och rum själv. Att det var så intensivt 
arbete.”  
 
Intensiteten i behandlingen kan också göra att man släpper kontrollen på tid och 
rum tillsammans med patienten, man blir så fångad av själva processen när man 
ser hur bra det hjälper. Detta ses som enbart positivt och stärkande. 	  
Att som psykoterapeut också få veta av patienter vad behandlingen betytt och hur 
mycket det har påverkat deras fortsatta liv är viktigt. Patienternas tacksamhet och 
glädje över hjälpen gör det värt den ibland svåra känslomässiga investeringen för 
terapeuten.  	  
	  	  
	  ”Ibland får man ”Peak moments” så att man verkligen tillsammans med patienten upplever en 
stark eufori, en otrolig eufori alltså.  Patienter säger till mig att ”du har räddat mitt liv” ”det 
här har betytt allt för mig”.  Den här behandlingen är så genomgripande, den griper tag i 
patienten så otroligt mycket att när det fungerar och när det lyckas, så upplever de en sådan stor 
inre förändring och är så otroligt tacksamma för det.” 	  
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”En gång skulle jag träffa patienten ganska sent, vid halv fem en fredag och vi satte igång och 
jobbade och sen halv sju sa patienten att nej, nu går vi hem och dricker vin. Men innan det var 
det väldigt intensivt och bra ... Men hon märkte att både hon och jag hade varit så inne i det att 
klockan bara hade gått i flera timmar och det var bara roligt med den kommentaren.”	  
	  	  
7.2.4 Bemästringsstrategier 	  
Strategierna för att må bra med sitt arbete kan man också kalla friskvård och här 
finns många olika sätt ta hand om sig. Ställtiden mellan patienterna gör att man 
hinner rikta om tankarna. Man behöver på ett tydligt sätt i sitt inre avsluta den 
föregående behandlingsprocessen innan det är dags att ta emot nästa patient. 
Psykoterapeuterna tycker det är verksamt att vara stilla en liten stund, låta 
primärprocesser ta plats, sörja eller meditera. För andra kan det anses tillräckligt 
att skriva journal i ett par minuter, innan det är dags för nästa patient. De flesta 
intervjuade menar att det inte är nyttigt att kasta sig emellan PTSD-patienters 
trauman. Man måste hinna smälta vad som varit, innan man kan hjälpa nästa 
patient.  	  	  
 
”När jag haft en, mött någon patient där det varit sådär jobbigt, så kan jag sitta en stund efter. 
Jag kastar mig inte på datorn och börjar skriva journal eller ringer en massa samtal eller… Jag 
brukar ibland sitta i 30 sek eller en minut och bara pusta ut och låta nästan sörja eller vad ska 
man säga någon slags… Det blir nästan som lite meditativt en stund och ibland så blir det en 
längre stund när jag sitter och funderar över vad som hänt och reflekterar också. Men om jag 
inte gör det så behöver jag ändå en liten stund innan jag går in i nästa sak.” 	  
	  	  
”Det sitter ju kvar en del, det gör det. Jag tänker också att det är som att man är inne i någon 
slags tillstånd där man låter associationerna fara lite fram och tillbaka och man låter lite 
primärprocesser råda, innan man går på ett möte. Då blir det ju en helt annan typ av tänkande, 
vara och förhålla sig. Man behöver en liten stund däremellan, så det är inte så dumt att gå in i 
en annan sfär för att kunna förbereda sig.” 	  
	  	  
För EMDR-terapeuten, som hanterar svårt traumatiserade, är det mycket viktigt 
att skilja åt vad som hör till patienten och vad som hör till terapeuten själv. Nyttan 
av att inom sig göra klart vad som är patientens och inte terapeutens, att det 
fruktansvärda inträffade där och inte är här, då och inte nu, berättar 
psykoterapeuterna om.  
 
”Din uppgift är att smälta och förstå det att de sista 5 minutrarna ska jag terapeuta mig själv 
och göra så att jag tar in mig själv i den verklighet som är just nu. Min livssituation är inte 
sådan att jag egentligen ska vara arg eller ledsen, jag har det ganska bra ska hem och äta 
middag, träffa trevliga personer, att man sorterar inom sig själv.”  	  
 
Inom sig bearbetar, sammanfattar och sorterar man vad som hänt under dagen, 
för att hindra empatiutmattning och för att ”tvätta av sig” jobbet. 
Att få ställtid mellan arbete och privatliv, är viktig för psykoterapeuterna. Att ha 
en meningsfull fritid är ett bra sätt att hitta tillbaka till sitt eget. 	  
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”Jag har hela tiden försökt att vara medveten om att patientarbete har sin tid och 
hemmavistelsen har sin tid. När jag åkte från jobbet så blev det som ett mellanrum, innan jag 
kom hem. Och särskilt då man hade barn som var hemma och så, så tänkte jag medvetet på att 
det här blir mellanrummet, nu släpper jag jobbet och när jag är hemma så är jag hemma.” 	  
	  	  	  
Sociala aktiviteter med familj och vänner är viktigt för att hitta sitt eget liv igen. 
Kulturell påfyllning i form av t ex litteratur, musik, film anses bra både som 
distraktion, njutning och vila. Psykoterapeuterna anger fysisk aktivitet i form av 
träning, promenader, trädgårdsarbete och annat, som en god hjälp att lämna 
jobbet ”på jobbet”. 	  
	  	  
Även yoga, Qi gong och Mindfulness påtalas som viktiga för bevarandet av den 
psykiska hälsan. Att be en kollega ge en EMDR-session kan också vara verksamt 
för terapeuten. 	  
	  	  
”För min del finns det inget bättre än att lyssna på musik, att uppleva musik framför sig (visar 
en scen med händerna) och då kan man känna att man har stress långt upp över öronen, men 
det tar bara en kvart, sen är det borta.  	  
	  	  
”Jag inte har varit så väldigt sugen på att läsa böcker som tar upp sådana här saker, som man 
är med om på jobbet. Det kan vara tillräckligt på jobbet.”  	  
	  	  
 ”När jag får nya patienter brukar jag gå långpromenader för att få in dem i mitt system för det 
är ändå mycket att man är där och bär och bär liksom. Men att det kommer ju säkert att vara 
så framöver också att jag kommer att höra saker som jag tänker att ”detta är inte möjligt..”  
	  	  
Psykoterapeuterna menar att det finns en skyddande, religiös aspekt i arbetet med 
EMDR. En tycker sig få utföra ett värv utöver det vardagliga och ser metoden 
som något av en gåva.  
 
”Det är givet av Herren att jobba med EMDR, jag är mycket tacksam för det.”  	  
 
En annan av psykoterapeuterna upplever sig ha fått en stor respekt för de andliga 
frågor, som kan komma fram i dessa behandlingssammanhang.  	  
	  	  	  
…”för mig är EMDR mitt sätt att utöva min religiositet. Tro mig eller ej alltså. Jag tycker det 
nästan är religiöst att sitta och jobba med. Jag känner hur jag håller patienten i min hand och 
jag känner att vi tillsammans åstadkommer något som är utöver det vanliga. Jag är mycket 
tacksam för att jag lärt mig EMDR.	  
	  	  
8  Diskussion 
8.1  Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ undersökningsmetod tycktes givet då fokus var att fördjupa 
psykoterapeuternas beskrivningar av deras personliga upplevelser. I efterhand kan 
man reflektera över det insamlade materialets något manifesta karaktär. Detta kan 
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antas bero på flera faktorer bl a intervjuarens bristande intervjuerfarenhet, som 
påverkade följsamheten i intervjusituationen. Att bli alltför följsam riskerar att ge 
ett brett och något spretigt material på bekostnad av djup. Då det är känsligt för 
psykoterapeuter att delge svårare upplevelser under en intervju med en person de 
aldrig förut träffat, påverkar även detta samtalets öppenhetsgrad. Frågorna 
gällande vikarierande traumatisering som återfinns i intervjuguiden, besvarades av 
psykoterapeuterna med berättelser om upplevd empatiutmattning och svåra 
behandlingssessioner, varför fokus för studien istället inriktades mot att 
undersöka sådana risker med terapiarbetet.  
	  
Utifrån ovan nämnda aspekter kanske man hade fått ett mer öppet material om 
man hade använt sig av anonyma enkäter med öppna svar. Nackdelen hade då ju 
förstås varit att inga uppföljningsfrågor kunnat ställas. Utifrån förutsättningarna 
och resultatet, görs därför bedömningen att intervju var ett gott metodval som 
dock hade vunnit på om intervjun varit mer öppen mot upplevelser, samtidigt 
med en tydlig ram kring studieområdet.   
 
Ett visst validitetsproblem uppenbaras dock då det inte varit möjligt att härleda 
om resultatet av påfrestningarna, eller den stärkta kompetensen/resiliensen som 
psykoterapeuterna berättar om, är av privat natur, om det har att göra med 
metoden, om det är en följd av att arbeta med trauma eller om det handlar om 
individen själv. Detta har inte varit möjligt att utläsa ur den insamlade empirin. 

8.2  Resultatdiskussion 
Sammanfattning av resultatet  
Riskerna som framkommer i empirin gäller	  arbetsbelastningen på befintliga 
traumaenheter. Dessa upplevs vara en risk för psykisk stress och den begränsade 
återväxten av utbildade EMDR-terapeuter anses bidra till stressen.  
Att vara nyutbildad anses vara en risk av flera skäl. Att välja rätt patienter, rädsla 
för att skada eller bli skadad samt handledningsbrist utgör de främsta riskerna för 
nyutbildade. Svåra behandlingstillfällen är en risk då dessa kan bidra till att 
psykoterapeuten får uppleva tunga, negativa motöverföringar, som kan vara svåra 
att hantera. Riskerna med att ha språktolkad behandling gäller om tolken är 
införstådd med metoden eller ej. Om inte riskerar psykoterapeuten att arbetet går 
om intet eller att även tolken blir traumatiserad av patientens material.	  
  
 De skyddande faktorerna som framkommer i empirin gäller metoden, som anses 
vara robust och något att lita på. Handledning anses skyddande, främst för 
nyutbildade, men också för de mer erfarna psykoterapeuterna.	  De starka 
upplevelserna av framgång i behandlingsarbetet ger psykoterapeuten en ökad 
tilltro till den egna förmågan och en bättre resiliens vid kommande svårigheter.   
Att ha goda strategier för att bevara livsglädjen och välbefinnandet med sitt 
yrkesval är mycket viktigt, främst för att vara medveten gränsen mellan 
traumaarbetet och fritiden, men också för att få påfyllning av goda upplevelser.	  
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8.2.1  Risker 
Arbetsbelastning 
Psykoterapeuterna i studien påtalar att bristen på EMDR-terapeuter bidrar till en 
ökad arbetsbelastning på de befintliga. Återväxten av nya EMDR-terapeuter har 
inte gått tillräckligt fort. Vidare ser man att patienter som inte är lämpliga för 
EMDR-terapi ändå skickas till behandling. Detta görs ibland beroende på 
organisatorisk okunskap och ibland därför att man inte vet vad annars man ska 
erbjuda då behovet är stort. Resultatet blir att man får för många patienter, alla 
patienter på samma svårighetsnivå och belastningen blir snart orimlig för den 
enskilde terapeuten. Man får arbeta med flera patienter och med återkommande, 
tyngre patientmaterial än vad man mår bra av och samtidigt har man en kostnads-
effektivitet att svara upp mot. Situationen riskerar därmed att bli svår för 
terapeuten. 
 
Det finns ökade risker för empatiutmattning och traumatisering för 
psykoterapeuter som jobbar med trauma, än för andra psykoterapeuter (Minnen 
& Keijser, 2001). För EMDR-terapeuter anses ytterligare risker för traumatisering 
föreligga (Royle & Kerr, 2010). Denna traumatisering härrör sig ur forskningen 
som Paivio (1986) gjort, som behandlar de starka, beskrivande bilder som 
patienten återupplever som en del i metodens ”målminne”. 	  
  
Erfarenhetsbrister 
Flertalet psykoterapeuter har egna erfarenheter av rädslor inför att börja med 
EMDR och tidigare upplevelser av empatiutmattning eller svåra motöverförings-
upplevelser. Litteraturen beskriver också hur nyutbildade EMDR-terapeuter inte 
med självklarhet har träffat på svårt traumatiserade patienter i sin tidigare 
verksamhet. Därför saknar de lämpliga strategier för att klara av patienternas 
målande beskrivningar av exempelvis mänsklig grymhet. Psykoterapeuterna 
berättade om erfarenheter av sådana svårigheter, att det kändes ovanligt att lämna 
den terapeutiska neutraliteten man lärt sig hålla som psykodynamisk terapeut, att 
man känt en osäkerhet i tilltron till metoden, en rädsla kring om man kommer att 
klara av att hantera vad som kommer upp och att man inte vågar möta de starka 
affekterna att man bromsar behandlingen. Valet att inte skaffa handledning för att 
hantera dessa svårigheter kan därmed till sist bidra till att belastningen på de 
erfarna EMDR-psykoterapeuterna inte minskar, utan ökar.	   
 
McCann & Pearlman (1990) menar att många nyutbildade psykoterapeuter som 
drabbats av vikarierande eller sekundär traumatisering, underlåter att göra något åt 
sin psykiska stress. De kan känna skam och ångest och en del känner sig 
inkompetenta, då de upplever svårigheter att hantera sitt inre och därför väljer att 
inte söka hjälp.  
	  
Bristen på handledning kan bidra till att de nyutbildade blir försiktiga, rädda och 
förlorar självförtroendet inför användandet av metoden (Royle & Kerr, 2010). Ett 
sådant sviktande självförtroende och oro för att använda metoden kan vidare få 
som konsekvens att man väljer att inte fortsätta arbeta med EMDR. Skälen kan 
vara många, exempelvis att man vill klara sig själv, som kanske andra verkar göra, 
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att man inte har råd eller att man är rädd att dela med sig av sina misslyckanden 
(Gerge, 2010). Även Royle & Kerr (2010) lyfter fram handledningen som ett 
utvecklingsområde för både nyutbildade och erfarna EMDR-terapeuter. Man 
varnar för upplevd isolering och brist på skyddsnät för båda grupperna. 	  
 
Tolkad behandling 
EMDR-behandling med tolk anses kunna innebära vissa svårigheter. Många svårt 
traumatiserade från andra kulturer hänvisas till EMDR. Här finns både kulturella 
och språkliga svårigheter samt ibland en viss skepsis mot metoden. I föreliggande 
studie finns exempel på sådana reaktioner hos tolkar och hur detta i sin tur kan 
drabba psykoterapeuten själv och dennes arbete.  
 
Lindblom-Jakobson (1992) gjorde en intervjustudie av tolkar vid Röda korsets 
verksamhet för torterade flyktingar som visade att flertalet anställda tolkar inom 
loppet av några år hade hoppat av tolkuppdraget, då de inte ansåg sig orka med 
den psykiska belastningen.  
 
Gordan (2005) skriver om att det finns en risk att patienten vänder sig till tolken 
istället för till terapeuten, just för att de ofta delar språk och kulturell härkomst. 
Om tolken inte har någon förkunskap om behandlingen, finns risken att hen själv 
drabbas av en sekundär traumatisering av patientens material, vilket i stunden 
även kan ”smitta” terapeuten. Miller et. al.(2005) har kommit fram till att tolken i 
hög grad påverkar terapin, oftast i positiv riktning.  
 
Tolkning för döva traumatiserade patienter kan innebära speciella risker för 
EMDR-terapeuten, menar en av psykoterapeuterna. För att patienten ska kunna 
arbeta med i den bilaterala stimuleringen, krävs att hen har både psykoterapeuten 
och tolken i synfältet. Om psykoterapeuten tydligt informerat om hur metoden 
går till underlättas behandlingen och tolkens närvaro kan till och med förstärka 
effekten av behandlingen. Även erfarenhet av att tolka vid denna typ behandling, 
påverkar utfallet i positiv riktning. Miller et al. (2005) har i en studie kommit fram 
till att teckenspråkstolkens sinnesstämning i hög grad påverkar den döva 
patientens sinnesstämning, medan psykoterapeutens sinnesstämning inte alls 
påverkar patienten.  
 
Även av detta skäl är det viktigt att vårda sig om att få ”rätt” teckenspråkstolk, 
som då kan underlätta terapin istället för att bli ett hinder för den 
psykoterapeutiska alliansen.  
 
Närheten mellan patient och psykoterapeut 
Den fysiska och psykiska närheten till patienten vid behandlingen, som 
psykoterapeuterna berättar om, är något som anses utgöra en ökad risk för 
EMDR-terapeuten. Rothschild (2006) menar att de ”somatiska markörerna”, gör 
att vi härmar varandra och varandras känslouttryck. Royle & Kerr (2010) anser att 
detta i mycket hög grad påverkar den starka empatiska roll en EMDR-terapeut 
har. Vidare anser Rothschild (2006) att en fysisk närhet i terapirummet som den 
bilaterala stimuleringen kräver, ger en ökad risk av drabbas av empatiutmattning 
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eller vikarierande traumatisering. Hon framför därför, som en skyddande faktor, 
psykoterapeutens behov av att själv få inordna sitt behandlingsrum så att det blir 
tryggt och känns ”hållande”.  
 
I undersökningsmaterialet finns flera berättelser om hur drabbande patienters 
trauman kan bli för terapeuten. Det åskådliggörs som att ”traumat tar plats i 
rummet” och att man kan uppleva en skuld i att vara den som tar fram känslorna i 
patienten som gråter och skakar. Det är en tung upplevelse som behöver 
bearbetas av terapeuten, i och med att terapeuten måste vara empatiskt 
närvarande och nära patienten. 	  
	  
8.2.2  Skydd 
Handledning 
Handledningen rekommenderas av utbildningsanordnarna, men är under level 1 
och 2 frivillig, då man anser att studenterna har en så gedigen bakgrund och 
handledningserfarenhet att dessa själva kan ta ansvar för om de behöver 
handledning eller ej. Det här är att betrakta som ett problem. Psykoterapeuterna 
anser att många nyutbildade behöver, men underlåter att skaffa, handledning. 
Många erfarna psykoterapeuter upplever också en ambivalens, då många vill och 
är vana vid att klara sig själv, men samtidigt hyser en ovälkommen längtan efter att 
få dela bördan med andra. Om erfarna EMDR-terapeuter prioriterar handledning 
kan detta förhoppningsvis sätta en standard och påverka de mer oerfarna 
kollegorna att ta emot hjälp. 
 
Gerge (2010) beskriver nyttan med, men också vådan av att inte skaffa, 
handledning. Bristen på handledning kan resultera i att man inte mäktar med det 
arbete som ett vårdande, empatiskt tungt yrke kräver. Följderna, menar hon, kan 
bli en empatiutmattning. Vad som är stärkande med handledning är just att få dela 
sina svårigheter med någon kunnig person, att få hjälp att se andra perspektiv och 
att bygga en resiliens utan att ge avkall på empatin i mötet med patienten.  
 
Psykoterapeuterna i denna studie nämner både ordinarie handledning och 
kamrathandledning, som en god skyddande faktor mot psykisk stress. Man 
behöver handledares hjälp att välja rätt patienter med avgränsad problematik till 
en början, för att få goda chanser till positiva behandlingsresultat. Att förstå sina 
egna reaktioner på att jobba med traumatiserade med en manualiserad metod är 
något psykodynamiska terapeuter ofta behöver hjälp med, menar 
psykoterapeuterna.  
 
Religiösa aspekter 
Arnold et.al (2005) undersökte positiva effekter av psykoterapeutens 
genombearbetade trauman, ”vicarious posttraumatic growth” och förändringar 
liknande de som traumatiserade själva kan komma att uppleva efter ett trauma. De 
upptäckte förändring i sin förståelse av omvärlden, men också i förståelsen av 
dem själva. Detta innebar att man hos de tidigare traumatiserade 
psykoterapeuterna kunde se en positiv utveckling, de hade lärt sig uppskatta livet, 
bli mer positiva, fått en ny tro. En majoritet av psykoterapeuterna fann att deras 
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egen religiösa tro hade fördjupats och breddats i samband med behandlingsarbetet 
och att man funnit ett ökat intresse för livsfrågor.  
 
De psykoterapeuter som uttrycker en religiös aspekt med arbetet, tycks uppleva 
att de genom sin tro har ett skydd och en hjälp utöver det vanliga. En av 
psykoterapeuterna ger uttryck för sin upplevelse av att ha fått gåvan att använda 
metoden av en gudomlig makt. I mötet med EMDR-patienter uttrycker denna 
informant upplevelsen av att det nästan är religiöst att jobba med EMDR, att hen 
känner det som att hen håller patienten i sin hand och att de tillsammans 
åstadkommer något som är utöver det vanliga.  
 
Strategier och självhjälp 
Den bilaterala stimuleringen i EMDR anses mycket väl kunna användas av 
psykoterapeuten själv för att avhjälpa känslomässiga svårigheter (Luber, 2009). 
Vid många möten på EMDR-konferenser (Schubbe, 2011; Boél, 2000) och i 
information på organisationernas hemsidor, rekommenderas sådana 
självhjälpsstrategier.  
 
Psykoterapeuterna berättar alla om sina strategier för att klara arbetet. Här 
framkommer hur viktigt det är att skilja på arbete och fritid. Kultur i form av 
musik, litteratur, fysisk aktivitet och vila är viktiga förutsättningar för att orka 
med, menar psykoterapeuterna. Ingen av psykoterapeuterna i denna studie 
nämner den bilaterala stimuleringen som en god hjälp och skyddande faktor mot 
egen psykisk stress. Orsakerna till detta kan vara att de är erfarna terapeuter som 
tack vare egna välfungerande strategier har orkat arbeta med svåra trauman i 
många år och därmed nått en god resiliens. En annan orsak kan vara att man helt 
enkelt vill behålla detta för sig själv. 
 
Posttraumatic growth 
Craig och Sprangs studie (2010) visade att det fanns ett samband mellan låg ålder 
och empatiutmattning (”burnout”). Lång yrkeserfarenhet visade på ett positivt 
samband med ”compassion satisfaction”, där det senare i viss mån bekräftas av 
psykoterapeuterna i denna studie.  
 
Calhoun & Tedeschi (1999) myntade begreppet ”posttraumatic growth” vilket då 
gäller den traumatiserade själv och dennes tillväxt. Arnold et al., (2005), kom fram 
till att även psykoterapeuten själv efter vikarierande trauman, ”vicarious 
posttraumatic growth”, kan se en positiv utveckling, att man lärt sig uppskatta 
livet, bli mer positiv, få en ny bredd och ett nytt djup i sin tro, vilket också 
psykoterapeuterna i denna studie sätter ord på.	  
 
Att som EMDR-terapeut ha klarat av de svårigheter som jobbet innebär alltså att 
man har fått stärkt kompetens att sköta sitt arbete. Psykoterapeuterna i studien 
menar att svåra upplevelser i behandlingssammanhang, hör till jobbet med 
traumatiserade patienter. Flertalet anger att de haft sådana erfarenheter och att det 
är som det ska. Man har lärt sig att ta hand om det och man har lärt sig hur man 
fungerar i svåra motöverföringssituationer, man har funnit sina bemästrings-
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strategier, fått en bättre självkännedom, men man måste fortsätta att låta sig bli 
medmänskligt påverkad för att den terapeutiska alliansen inte ska skadas. Då går 
behandlingsarbetet om intet. Psykoterapeuterna i denna studie har arbetat med 
EMDR länge, de har funnit sina resurser och bemästringsstrategier. Hur lång tid 
det tog för dem att hitta dessa framgår dock inte av studien, men vad som 
framkommer med all önskvärd tydighet är att genomarbetad traumatisering ofta 
kan ge en god rustning för fortsatt arbete.                     	  
 
8.3  Förslag ti l l  fortsatt  forskning 
En randomiserad, kontrollerad, prospektiv studie som tar fasta på nyutbildade 
EMDR-terapeuters upplevelser av risk- respektive skyddsfaktorer samt hur dessa 
påverkas av handledning efter fullgjord utbildning, vore viktig för utvecklingen av 
utbildningen och metoden.  
 
En undersökning gällande om det finns könsskillnader i upplevelsen av risker och 
skyddsstrategier bland EMDR-terapeuter, vore intressant. 
 
När det gäller sexuellt traumatiserade i behov av EMDR-behandling, vore det 
intressant och viktigt att undersöka om metoden är okänslig för behandlarens 
könstillhörighet i arbetet med patienten.  
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Bilaga 1  
Hej!                                                                                     Örebro 2014-09-22	  
Jag heter Anna Sundberg och jag har just påbörjat det sista året på den 
legitimationsgrundande utbildningen till psykoterapeut på St. Lukas 
utbildningsinstitut i Stockholm. 	  
Med de erfarenheter jag som präst fått av att arbeta med människor i kris, har jag 
ett stort intresse för vad som händer med de psykoterapeuter som väljer att arbeta 
med traumatiserade konfidenter. I detta sista skede på utbildningen ska en C-
uppsats skrivas. Den ska läggas fram i maj och jag har valt att fokusera på EMDR-
certifierade psykoterapeuters tankar om och upplevelser av att arbeta med 
traumatiserade patienter. 	  
Jag skriver till Dig, på rekommendation av Raili Hultstrand (biträdande 
handledare), med förhoppningen om att Du kan tänka Dig att ställa upp på en 
intervju. Intervjun tar ca 45 minuter och jag kommer att spela in den 
(röstinspelning). Därefter kommer jag att göra en innehållsanalys av innehållet. 
Deltagandet i studien är konfidentiellt och frivilligt och Du kan när som helst 
under intervjun avbryta eller välja att inte svara på frågor. Personuppgifterna och 
inspelningarna kommer att förstöras efter att studien är klar. Intervjuerna kommer 
att genomföras från vecka 43- 48 på någon plats som fungerar bra för Dig.	  
Det skulle betyda mycket för mig att få Din hjälp. 	  
Du är mycket välkommen att kontakta mig med besked, frågor eller annat. Hör 
jag inte av Dig dessförinnan, så ringer jag i vecka 41 för att få besked. 	  
 

Vänliga hälsningar,	  
Anna Sundberg                                                                                                         

e-post: annahsundberg@gmail.com  

tel. 0705979100	  
 

Handledare:  

Teci Hill                                                                                                                   

e-post: teci.hill@esh.se 	  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
Bakgrund 

•Ålder, grundutbildning och vidareutbildning	  

•Hur länge har du arbetat med EMDR?	  

•Hur kommer det sig att du blev intresserad av EMDR? 	  

•Hade du några osäkerheter eller rädslor när du började med EMDR? 	  

•Något i din bakgrund som du bedömer haft betydelse för ditt arbete med 
EMDR? 	  
•Har arbetet förändrat dig på något sätt? 	  
 
Vik.trauma (VT), Sekundär traumatisering (ST), svåra motöverföringskänslor, 
empatitrötthet (compassion fatigue) 
•Har det hänt att du haft svårt att komma ur svåra känslor som härrör ut din 
konfidents material? 	  
•Är du bekant med begreppet VT/ST	  
•Tänker du dig att det finns risk för dig att drabbas av VT?	  
•Vad gör du om du mår dåligt efter behandlingen av en konfident med svåra 
trauman? 	  
•Har du någonsin känt att du helst skulle sluta att ta emot traumatiserade 
konfidenter? Varför?	  
•Vad gör du för att motverka att drabbas av empatitrötthet?	  
•Löper EMDR-terapeuter större/mindre risk än andra att bli drabbade av 
utmattningssymptom? 	  
•Har du någonsin känt att du inte orkar ta emot fler svåra berättelser?	  
 
Om drabbad 
•Vad kände du? När förstod du att du var drabbad och förstod att det inte 
handlade om annat? 	  
•Vill du berätta något om vad som utlöste detta?	  
•Hur fungerade du på jobbet, socialt, ensam, med familjen?	  
•Hur gjorde du för att komma igenom svårigheterna?	  
•Hur lång tid tog det?	  
•Känner du andra som drabbats?	  
•Fick du den hjälp du hade önskat, eller vad anser du saknades?	  
	  Andra drabbade 	  
• Vet du om det är vanligt att drabbas av VT/ST/empatitrötthet bland dina 
kollegor, som jobbar med samma ”klientkategori”?	  
•Känner du andra som har drabbats av VT/ST? 	  
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•Hur tar du hand om dig för att undvika att drabbas av VT/ST?	  
 
Utbildningen 
•Är utbildningen tillräcklig för att inte drabbas av VT? 	  
•Har du några tankar om varför många utbildade EMDR-terapeuter väljer att inte 
arbeta med metoden?	  
•Finns det en beredskap under EMDR-utbildningen för riskerna med att ta emot 
konfidenter med tungt material? 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
  

 

 
 
 
 
 
 



  
32 

(32) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   
 
 
 


