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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie i sociologi, baserad på intervjuer och skriven av Siham El Hajoui 

och Nahrin Issa. Studiens titel börjar med ett citat taget ur ett av de erhållna intervjusvaren, 

som speglar de förväntningar som människor kan ha på psykologer idag. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur psykologer påverkas av sitt arbete, hur de drar gränsen mellan 

arbete och övrigt liv samt om de känner empati för sina klienter. Det sker även en diskussion 

kring människors förväntningar på psykologer. Studien avgränsas genom ett fokus på sex 

stycken legitimerade psykologer, som har arbetat inom yrket i minst 3 år. 

 Resultatet visar att de utvalda respondenterna upplever att psykologyrket är ett tungt 

yrke, och att det därmed krävs erfarenhet för att lära sig om hur en kan hantera all 

information på bästa sätt. Det visar sig även att det existerar förväntningar på respondenterna, 

som gör att de påverkas och använder sig av olika strategier för att kunna dra en gräns mellan 

arbete och privatliv. Resultatet analyserades med hjälp av tidigare forskning som handlar om 

gränsdragning mellan arbete och övrigt liv, läkares medlidande med patienter och 

arbetsrelaterad utbrändhet, samt teorier gällande roller och empati.  

 

Nyckelord: roll, förväntningar, empati, erfarenhet, gränsdragning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This is a qualitative study based on interviews and the essay is composed by Siham El Hajoui 

and Nahrin Issa, students of Södertörns Högskola. The title of the study starts with a quote, 

taken from one of the respondents that reflects the expectations that people have of 

psychologist today. The purpose of this study is to investigate on how psychologist’s gets 

affected by their profession, how they draw a line between work and the remaining life and if 

they empathize with their clients. The study does also discuss the expectations that exists on 

psychologists, by their clients or in general. The study is based on six interviews with 

psychologists, who have been working at least 3 years as legitimized psychologists.  

The result of the study shows that the respondents experience that the psychologist 

occupation is difficult, and that one is required to have work experiences to be able to handle 

it in a good way. It was shown that it exists expectations on the respondents that affects them 

in a way that makes them use different strategies to be able to draw a line between work and 

the private life. The result was analyzed with the help of previous research about how to draw 

the line between work and remaining the life, doctors’ sympathy with patients, job burnout 

and with the help of theories about roles and empathy. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Målet med studien är att undersöka hur psykologer påverkas av sitt arbete, om de känner 

empati med sina klienter, hur de går tillväga för att särskilja sitt arbete från sitt privatliv, samt 

om de arbetar för att leva upp till de förväntningar som andra människor kan ha på dem. 

Detta är en studie i sociologi, där materialet har samlats in genom sex stycken intervjuer med 

behöriga psykologer i Stockholm, som har arbetat inom yrket i minst tre år. Resultatet av 

intervjuerna visade att de medverkande psykologerna upplever att det finns krav på dem, 

vilket kan leda till ett antal effekter, exempelvis utmattning och störningar i privatlivet. 

Psykologerna berättar att det krävs erfarenhet inom yrket för att hantera den empati som 

uppstår under deras möten med klienter. De berättar även om deras egna strategier för att inte 

ta med sig arbetet hem, där en av dessa är att stänga av arbetstelefonen när de går från jobbet. 

Relevanta teorier och tidigare forskning har använts för att hjälpa till att uppnå en större 

förståelse för resultatet. 

 

 

  



 
 

Förord 

De fyra första intervjuerna skedde tillsammans, och de resterande två delades upp mellan 

författarna pga. anpassning av individuella scheman. Intervjumallen formulerades 

tillsammans. Under uppsatsens gång skedde kontinuerligt samarbete och uppdatering på ett 

gemensamt dokument som båda hade möjlighet att redigera. Avsnittet introduktion, syfte och 

frågeställningar formulerades i text av Siham. Därefter fortsatte Nahrin med bakgrund och 

avgränsning. Insamlingen av tidigare forskning skedde och diskuterades tillsammans, men 

där rubrikerna frikopplad eller frånkopplad, samt gränslöst arbete skrevs av Siham, medan 

de resterande två, sharing pain and relief samt job burnout skrevs av Nahrin. De teoretiska 

utgångspunkterna samlades in tillsammans, och sammanfattades var och en för sig. Siham 

skrev om rollteorin, medan Nahrin skrev om empatiteorin. I metoden, skrevs motivering, 

urval och genomförande, etik och metodproblem av Siham medan bearbetning skrevs av 

Nahrin. Utförandet av transkriberingen delades upp jämt, kodningen utfördes tillsammans 

och sedan delades presentationen av resultatet upp. Presentationen av intervjupersonerna 

sammanfattades tillsammans, rubrikerna empati, erfarenheter, egna strategier och effekter 

skrevs av Siham medan gränsdragning, kommunikationsteknik, samt rollförväntningar 

sammansattes av Nahrin. Tolkning av resultat samt analys skedde tillsammans, under samma 

tidpunkt. Slutdiskussion, korrekturläsning och upplägg likaså.  
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1. Introduktion 

Det har i Sverige skett en stor ökning av besökare hos psykologer. Stockholms primärvård år 

2015 hade sex gånger fler besökare (ca 116 000) jämfört med hur det var 2008 (ca 19 000). 

Ökningen av psykologbesök tros förklaras av att det finns ett ökat behov av psykisk 

rådgivning då fler i landet börjat lida av psykisk ohälsa.1 Att siffran har ökat kan enligt oss 

själva, även bero på att det har blivit mindre stigmatiserande att gå i terapi. Det anses inte 

längre som någonting främmande eller tabu på samma sätt som det möjligen har gjorts 

tidigare. 

Psykologer arbetar med att motverka psykisk ohälsa och möter många gånger 

människor i kämpiga situationer. Det finns olika arbetsuppgifter för psykologer vilket bl.a. 

kan vara utredning och behandling av varierande problem samt att bidra till nya tankesätt och 

perspektiv hos klienterna. Deras jobb är i huvudsak att finns som stöd för individer och 

grupper som är i behov av det. Detta görs genom vägledande samtal där psykologerna har 

specifika hjälpmedel för att anpassa sin rådgivning efter klienternas personliga erfarenheter 

och dilemman.2 

Psykologer kan enligt egna observationer betraktas som en yrkesgrupp, vars uppgift är 

att ta hand om människor som befinner sig i kriser och svåra situationer. De har en viktig 

position i samhället, och förväntas ofta vara stadiga under sina rådgivningar och möten med 

klienter. Detta kan mycket möjligt bidra till att psykologer upplever en stor press att prestera 

samt stödja de som når ut till dem för hjälp.  

Svårigheter att skapa en gräns mellan arbete och privatliv förekommer mycket troligt 

inom många fler yrken än hos psykologer. Anledningen till att vi valde att studera just 

psykologyrket är då vi själva har ett starkt intresse för psykologiämnet, samt upplever deras 

arbete fascinerande. Utöver detta så tänker vi oss att psykologer får ta del av mycket från sina 

patienter och därför kan få det svårt att släppa allt efter avslutad arbetstid. Psykologers arbete 

skiljer sig därför mycket från exempelvis ett butiksjobb. Butiksarbetare kan självklart även 

dem påverkas av mötet med kunder, dock troligtvis på ett annat sätt än vad psykologer gör då 

deras arbete inkluderar en mer personlig kontakt med klienten.  

 

 

 

                                                           
1 www.psykologforbundet.se 2016-11-16 
2 www.ki.se 2016-11-16 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur psykologer påverkas av sitt arbete samt vad 

denna påverkan ger för effekter på psykologernas liv. Vi vill ta reda på om de har några 

strategier för att skilja mellan arbete och privatliv. Studien kommer även att fokusera på 

psykologers upplevda svårigheter av att inte ta med sig arbetet hem. Vi kommer även att 

undersöka om psykologer hyser ett medlidande för sina patienter och om detta anses vara ett 

problem för dem. Slutligen kommer det diskuteras kring de förväntningar som finns på 

psykologer, och om de medverkande psykologerna arbetar för att leva upp till dessa.   

       De frågeställningar som har formulerats är nedanstående tre frågeställningar med 

tillhörande underfrågor: 

 

● Hur påverkas psykologer av mötet med sina klienter? Vad får denna påverkan för 

effekter på psykologerna och deras liv? 

● Anser psykologerna att det finns särskilda förväntningar på dem? Arbetar 

psykologerna utifrån dessa förväntningar?  

● Hur skiljer psykologer mellan arbete och privatliv?  

 

1.3 Avgränsning 

För att avgränsa arbetet har vi valt att fokusera på sex stycken legitimerade, arbetande 

psykologer i Stockholm, med minst 3 års arbetslivserfarenhet inom psykologyrket. Detta då 

vi anser att det finns en stor risk att nyexaminerade psykologer inte har funnit några 

användbara strategier till att särskilja mellan arbete och privatliv, samt inte har tillräckligt 

mycket att berätta kring sitt arbete i allmänhet.  

 

1.4 Disposition 

I första kapitlet (1) presenteras studiens syfte & frågeställningar samt forskningens 

avgränsning. Kapitlet om bakgrund till stöd för studien (2) presenteras därefter. Kapitlet om 

tidigare forskning (3) redogör för olika forskningar som handlar om gränsdragning, 

utmattning och utbrändhet samt om hur läkare känner empati med sina patienter. 

Teorikapitlet (4) beskriver de utvalda teoretiska utgångspunkterna, rollteorin och 

empatiteorin. Studiens tillvägagångssätt och metod (5) behandlas därefter där de olika delarna 

motivering, urval & genomförande, etik, bearbetning och metodproblem tas upp. 

Resultatdelen (6) innehåller en presentation av medverkande respondenter samt empirin från 
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de genomförda intervjuerna. Empirin presenteras under de kodord som tagits fram under 

bearbetningen, vilka är empati, erfarenheter, gränsdragning, egna strategier, 

rollförväntningar, effekter, tid/tidsram och kommunikationsteknik. Kapitlet efter (7) 

presenterar den utförda analysen som presenteras under rubrikerna ”att tygla sina känslor”, 

”att sätta gränser” och ”att leva upp till sin roll.” Slutligen (8) presenteras slutdiskussion med 

slutsats och även förslag på framtida forskning. 

 

2. Bakgrund 

Det finns ett antal yrken eller titlar som kan skapa en viss förvirring på grund av vissa 

likheter som dem delar. Dessa är psykiater, psykologer och psykoterapeuter. För att reda ut 

denna förvirring kommer titlarna att kort förklaras nedan. 

       Psykiater - Det är viktigt att skilja mellan en psykolog och en psykiater då en 

psykiater är en utbildad läkare som sedan riktat sig in på medicinsk psykiatri, vilket kräver 

ytterligare ca fem års utbildning samt två års allmäntjänstgöring. En psykiater arbetar bl.a. 

med diagnostik och behandling av psykiska sjukdomar, exempelvis schizofreni eller 

depression. Den vanligaste arbetsplatsen för en psykiater är på en mottagning eller en 

sjukhusavdelning.3  

       Psykolog – En psykolog är en person som studerat det cirka fem åriga 

psykologprogrammet på universitet eller högskola, samt efter genomförd utbildning utfört ett 

års praktik för att bli legitimerad psykolog.4  Psykologer kan jobba inom exempelvis skolan 

som kurator, socialtjänsten, kriminalvården, arbetsförmedlingen etc.5  

       Psykoterapeut - Utöver de två ovanstående inriktningar så finns även 

psykoterapeuter. De studerar en treårig utbildning rörande människor samt har vidareutbildat 

sig för att kunna arbeta med psykoterapi, psykodynamiska- och beteendeinriktade frågor. I 

psykoterapi ingår även exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket behandlar tankar 

och föreställningar som påverkar klienternas uppfattningar.6  

En psykolog kan arbeta med psykoterapi, då detta numera ingår i 

psykologprogrammet. Denna studie behandlar därmed legitimerade psykologer som arbetar 

inom olika områden, inklusive psykoterapins alla inriktningar. 

                                                           
3 www.svenskpsykiatri.se 2016-11-16 
4 Ibid  
5 www.psykologforbundet.se 2016-11-16 
6 www.psykologiguiden.se 2016-11-16 
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3. Tidigare forskning 

Först redogörs det för forskning som handlar om gränsen mellan arbete och det övriga livet, 

därefter presenteras tidigare forskning gällande läkares relationer med sina patienter och 

slutligen en forskning om arbetsrelaterad utmattning och utbrändhet. Dessa undersökningar 

har valts som relevanta att ta med då de förhoppningsvis kommer kunna ge en större 

förståelse för de insamlade intervjusvaren.  

 

3.1 Frikopplad eller frånkopplad 

Michael Allvin, Peter Wiklund, Annika Härenstam, och Gunnar Aronsson (1999) har gjort en 

vetenskaplig skriftserie inom arbete och hälsa. En av dessa studier handlar om innebörder och 

konsekvenser av gränslösa arbeten. I resultatet kom författarna bl.a. fram till att tiden var en 

viktig aspekt att ha i åtanke gällande gränsen mellan arbete och övrigt liv. Arbetet kan ta över 

fritiden om individer tenderar att arbeta för mycket, inte har en fast tidsram att förhålla sig 

till, eller inte kan koppla bort arbetet mentalt, skriver Allvin m.fl.7 En ytterligare tendens som 

påverkar gränsdragningen är kommunikationstekniken, då en individ är tillgänglig även efter 

arbetstid och därmed alltid är möjlig att nå.8 

Denna forskning hör ihop med nästa rubrik gränslöst arbete, genom att de undersöker 

i princip liknande ämnen. Detta genom att denna forskning handlar om att hålla en fast 

tidsram samt hur användningen av kommunikationstekniken kan påverka gränsdragningen 

mellan arbete och privatliv, medan det under nästa rubrik redogörs för fyra modeller som 

beskriver på vilket sätt gränsdragningen kan te sig i det verkliga livet. Då studien undersöker 

hur psykologer skiljer mellan arbete och privatliv, är det av relevans att dessa två studier 

redovisas, för att sedan kunna jämföra de framtagna intervjusvaren med detta.  

 

3.2 Gränslöst arbete 

En av författarna från ovanstående studie, Michael Allvin, har senare skrivit boken Gränslöst 

arbete i vilken han presenterar fyra modeller som rör gränsdragningen mellan arbete och 

övrigt liv.  

Segmenteringsmodellen och dess teori beskriver en skild sfär mellan arbetsmiljön 

och familjemiljön. Särskiljandet mellan arbetslivet och det övriga livet eller familjemiljön 

visar sig tydligt, då det materiella behovet fylls av arbetslivet medan det sociala och 

                                                           
7 Allvin m.fl. (1999) s .9 
8 Ibid 
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emotionella behovet tillfredsställs av familjelivet eller det övriga livet. Ett samhälle där det 

krävdes en tydlig avgränsning mellan dessa, var industrisamhället. Detta då arbetet var fysiskt 

tungt och ansträngande. Jobbet och arbetsmiljön motsvarade det tunga, fysiska arbetet medan 

hemmet sågs som det privata där individen får en chans att kunna ta det lugnt och koppla bort 

sig från de olika krav och förväntningar som ställs av omgivningen.9 

       Överspridningsmodellen förklarar hur spridningen sker från båda hållen, mellan 

arbete och privatliv och hur dessa två delar kan påverka varandra. Författarna insåg att arbete 

och privatliv inte kan betraktas var och en för sig, utan snarare i ett helhetsperspektiv. 

Överspridning kan både ha en positiv och en negativ påverkan när det gäller både inflytande 

från arbete till övrigt liv samt tvärtom - från det övriga livet till arbetslivet. En positiv 

påverkan kan visa sig genom att akademiska yrken har en mer aktivitetsfylld fritid än andra 

yrken. Detta eftersom individer med ett avslappnat arbete kan utnyttja sin övriga tid på ett 

mer effektivt, och fartfyllt sätt. En negativ påverkan sker när individer med tunga yrken 

använder sin fritid till att återhämta sig och varken har tid eller ork för annat.10  

En tredje teori som det skrivs om i boken handlar om kompensation. Wilensky 

(1960) menade att enformiga arbeten bör kompenseras upp med exempelvis fritidsaktiviteter, 

eller en ekonomisk kompensation. Denna modell innebär där med att brister i det ena, kan 

vägas upp av det andra.11 

       Den fjärde och sista modellen som presenteras kallas för konflikt- eller 

konkurrensmodellen. Modellen innebär att personer har olika tidsbegränsningar, som “de 

olika livssfärerna måste samsas om”.12 Om kraven blir för höga i sfärerna och individer inte 

kan prioritera eller omfördela tyngderna, skapas en rollöverbelastning eller konflikt. Denna 

överbelastning ter sig i stress, frustration och utbrändhet. Vidare refererar författarna i boken 

om Michael Fornes undersökning, där resultatet visar att det är arbetslivet som oftast 

påverkar det privata, och inte vise versa.13 

 

 

 

 

                                                           
9 Allvin (2006) s.105 
10 Ibid s.105-106 
11 Ibid s.106 
12 Ibid s.107 
13 Allvin (2006) s.107 
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3.3 Sharing pain and relief 

Tidigare forskning visar att det finns fler yrken än psykologer som kan påverkas av sitt arbete 

i form av att känna empati med sina klienter. Ett internationellt forskningslag har i en 

undersökning, kommit fram till att läkare är en av dessa yrkesgrupper.  

Tillvägagångssättet för forskningen gick till genom att forskarna skannade ett visst 

antal läkares hjärnor, samt gav patienten instruktioner om vilka smärtor och lindringar som 

skulle skådespelas, vilket därmed läkarna inte visste om. Resultatet visade att läkarna kände 

det patienterna upplevde, och därmed hyste empati för dem. 14  

Denna studie skiljer sig från den tidigare forskning vi har presenterat, då denna 

forskning istället handlar om ett yrke som ligger nära psykologyrket, där läkare påverkas av 

sitt arbete i form av att känna empati med sina klienter. Studien kan tänkas kunna kopplas 

ihop med de två studierna i rubrikerna ovan, då empati kan leda till en svårighet att dra en 

gräns mellan arbete och privatliv. Denna svårighet kan exempelvis upplevas då psykologen 

har kvar klienten i tankarna, efter att denne har lämnat arbetet. 

 

3.4 Job burnout 

Job burnout är en forskningsstudie skriven av Maslach m fl. (2001), som handlar om stress 

på arbetet och hur det kan resultera i utmattning eller utbrändhet. Forskningen gjordes genom 

en användning av andra, historiska undersökningar av utbrändhet. Forskningsstudien visar att 

utbrändhet omfattar tre delar, vilka är utmattning (exhaustion), depersonalisering 

(depersonalization) och relationen till ineffektivitet (reduced personal accomplishment). Det 

finns försök om att distansera sig från sina klienter, där man medvetet förbigår klientens 

personliga karaktärsdrag som gör klienten engagerad (engaging people). Detta är delen om 

depersonalisering där klienten nu istället kan ses som ett opersonligt objekt för att klienternas 

krav ska bli mer hanterbara. Distanseringen är en vanlig direkt reaktion av utmattning. 

Ineffektiviteten och att en blir verkningslös är den sista delen av utbrändhet. Det kan vara 

utmattningen och/eller depersonalisering som kan påverka ineffektivitetet. Den som hjälper 

en likgiltig person, kan uppleva att det är svårt att känna någon form av åstadkommande. En 

annan faktor till ineffektivitet är utmattning hos den hjälpande. Ännu någonting som kan öka 

ineffektiviteten, är bristen på relevanta resurser.15  

                                                           
14 Jensen m.fl. (2014) 
15 Maslach (2001) s.402-403 
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Undersökningen skedde på ett flertal yrken i flera länder där värdena på utmattning 

eller utbrändhet hade olika värden, låga eller höga. De yrkena som det lades mest fokus på i 

studier om utbrändhet var inom omsorgs- och läraryrket. Huvudfokuset var att titta på de 

emotionella utmaningarna som ingår i dessa yrken, då man jobbar intensivt med andra 

människor.16 Det har även i forskning, studerats om olika personligheter i mål om att 

upptäcka vilka typer av personligheter som ökar risken för utbrändhet. Personer som visar 

låga värden på engagemang i dagliga aktiviteter och öppenheten för förändring samt ett lågt 

värde att kunna kontrollera vissa händelser, har den största risken att uppleva utmattning eller 

utbrändhet.17 Denna forskning kan även kopplas till Michael Allvins konflikt- eller 

konkurrensmodell då det även där tas upp om rollkonflikter och utbrändhet. En av de 

formulerade frågeställningarna rör hur psykologer påverkas av sitt arbete, och då arbetet kan 

medföra utmattning och utbrändhet, kan därmed arbetaren påverkas negativt.  

 Det nämns även att det finns studier där rollkonflikter visat en hög korrelation inom 

utbrändhet. En rollkonflikt beskrivs inträffa när det finns arbetskrav som måste uppfyllas.18 I 

nästa delkapitel presenteras en rollteori, där en innebörd av begreppet rollkonflikt ingår.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter  

Under detta avsnitt, redogörs det för två teorier, en rollteori och en empatiteori som kommer 

att användas för att senare hjälpa till att förstå de medverkande informanternas svar under 

intervjuerna. Motivering finns under respektive teori. 

 

4.1 Rollteori 

Rollteorier rör individers handlande, enskilt eller i grupp. Individerna handlar utifrån de roller 

som de innehar och handlandet utgörs i sin tur av regler och normer.19 En roll har en summa 

av förväntningar som riktas mot en särskild individ i en viss situation.20 Lennéer- Axelsson & 

Thylefors (2005) använder tre begrepp som är åtskilda från varandra, position, roll och 

rollbeteende. Positionen avser det yttre och officiella anslaget hos en person, exempelvis att 

en är kvinna eller man, undersköterska eller lärare osv. Rollen omfattar de förväntningar som 

                                                           
16 Ibid s.407-408 
17 Ibid s.410 
18 Ibid s.407 
19 Angelöw m.fl. (2015) s.47 
20 Ibid s.46 
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finns om denne, och utifrån detta utvecklas rollbeteendet.21 För många förväntningar 

gentemot en roll, leder till tidsbrist för att leva upp till dessa, och en rollöverlastning skapas. 

Lennéer- Axelsson & Thylefors (2005) menar att det är denna typ av stress som skapar mest 

besvär i arbetslivet, samt att arbetsbelastningen ofta är väldigt hög inom många 

yrkesgrupper.22 

Rollförväntningarna är viktiga av många anledningar, exempelvis då en individs 

rollbeteende värderas positivt respektive negativt om förväntningarna av rollen stämmer 

överens eller inte med individens roll.23 Någonting som kan skapa en inre konflikt hos en 

individ med en viss roll är om det ställs för höga eller för många krav och uppdrag på 

individen. 24  

 Rollteorins syfte i denna undersökning, är att finnas som ett hjälpmedel till starkare 

förståelse för hur psykologer kan uppleva sin yrkesroll. Klienterna förväntar sig troligtvis ett 

visst beteende från psykologen, vilket i sin tur skulle kunna sätta psykologerna i en pressad 

situation att prestera utifrån rollen och dess egenskaper. Denna teori går bl.a. att koppla till 

forskningen Job burnout där rollkonflikt tas upp i form av krav som måste uppfyllas. 

 

4.2 Empati  

Empati är ett begrepp som Mark H. Davis ger en djupare förklaring till genom sin 

organisatoriska modell. Modellen består av 4 sammanbundna delar, vilka är förutsättningar, 

processer, intrapersonella effekter och interpersonella effekter.25 Davis har gett begreppet 

empati mer än en innebörd. Empati består dels av en känslomässig reaktion och dels av ett 

kognitivt rolltagande.26  

Förutsättningar är första delen av modellen som talar om att förutsättningarna ligger 

hos ‘observatören’ i situationen. Denna del handlar om kapaciteten för empati, förmågan att 

engagera sig i rolltagandet samt responsen gällande den känslomässiga reaktionen från andra, 

dessa kan variera hos observatören. 27 

                                                           
21 Ibid s.48 
22 Lennéer-Axelsson Barbro & Thylefors Ingela (2005) s.88 
23 Angelöw m.fl. (2015) s.48 
24 Nilsson (2015) s.247 
25 Davis (1996) s.12 
26 Ibid s.114, 107-108 
27 Ibid s.14 
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Processen kan delas upp i olika delar som icke kognitiva, enkla kognitiva och 

avancerade kognitiva processer. Den icke kognitiva processen kan betyda att en efterlikning 

sker av observatören, alltså att observatören sätter sig in i samma skor eller går in i samma 

känslor som den observerade.28 Enkla kognitiva processer ser ut på det sättet att observatören 

associerar och på ett sätt förstår den andras känslor genom att klassificera situationen. 

Exempelvis om den observerade har förlorar en närstående så visar sig observatören ledsen, 

detta då det generellt är så att ifall man förlorar någon närstående så blir man ledsen.29 Den 

avancerade kognitiva processen är att observatören använder sig av en typ av ett tidigare 

kunskapligt tillvägagångssätt. Observatören försöker tänka sig in i den observerades djup 

genom att använda sig av lärdomar om individen från förr. Den observerade kan beskriva sin 

situation verbalt utan att visa känslor, det gör det möjligt för observatören att koppla till 

tidigare erfarenheter. Rolltagandet är den mest avancerade processen då observatören 

föreställer sig den observerades känslor. 30  

Intrapersonella effekter handlar om det emotionella och då responsen hos 

observatören men som inte visas öppet mot den observerade. Det finns två effekter där den 

ena är den affektiva effekten som dels är en reaktion samt ett återskapande av den 

observerades känslor över det som den observerade gått igenom. Exempel på reaktioner eller 

återskapande kan vara medlidande eller oro.31 Den andra effekten är den icke-affektiva delen 

som handlar om observatörens goda/precisa uppskattning (interpersonal accuracy) om den 

observerade, gällande bl.a. känslor och erfarenheter. Detta blir ett möjligt resultat utifrån en 

verkställning i utrymmet av rolltagandet.32   

 Interpersonella effekter rör handlandet utifrån olika delar som hjälpande, aggressivt 

samt socialt beteende. Exempelvis så anses det att observatören är mer hjälpande och inte är 

aggressiv om observatören är mer förstående och igenkännande. Detta till skillnad från om 

observatören istället skulle vara likgiltig, då skulle observatören istället ses som mindre 

hjälpsam och mer aggressiv. Interpersonella effekter handlar i stort sett om observatörens 

beteende mot den observerade samt om kommunikationen. Detta skiljer sig till de tidigare 

delar som mest handlar om observatörens empatiska förståelse.33  

                                                           
28 Ibid s.15 
29 Ibid s.16 
30 Ibid s.16-17 
31 Ibid s.17-18 
32 Ibid s.19 
33 Ibid s.19-20 
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Eftersom en av studiens utformade frågeställningar handlar om hur psykologer 

påverkas av mötet med sina klienter, upplevs begreppet empati vara av vikt. Rent hypotetiskt 

tros psykologerna känna med sina klienter, och genom denna teori som framför olika typer av 

empatiska företeelser, kan intervjusvaren vara lättare att förstå. Denna teori går att koppla till 

forskningen Sharing pain and relief då empati tas upp i en specifik situation, gällande läkare 

och deras patienter, vilket i sin tur kan liknas vid psykologers upplevelser. Rollteorin och 

empatiteorin kan bidra till en förståelse för hur empati är en viktig del av rolltagandet för en 

psykolog, där reaktioner i form av empati från psykologen, kan ske.  

 

5. Metod 

5.1 Motivering 

Denna studie är kvalitativt orienterad och baserad på sex intervjuer med legitimerade, 

arbetande psykologer som har minst tre års erfarenhet inom yrket. Intervjuerna handlar om 

deras upplevelser samt eventuella (främst negativa, men även positiva)- påverkan av sitt 

arbete, där arbetet går ut på att lyssna på sina patienters problem samt därefter hjälpa 

patienten på bästa möjliga sätt. En kvalitativ metod är den mest lämpliga, då målet är att få 

fram ett mer djupgående, personligt perspektiv, snarare än siffror eller statistik vilket är syftet 

i en kvantitativt orienterad studie. Intervjuer har även valts framför observationer, då de 

frågor som ska ställas kräver betänketid och individuella åsikter, vilka troligtvis hade 

uteblivit vid observationer eller en kvantitativ metod där det dessutom finns en risk för 

bortfall samt okontrollerade och uteblivna svar.34 

För att uppnå en större förståelse, har vi genomfört individuella intervjuer med 

informanterna, och därmed inte i grupp. Detta för att få fram psykologernas personliga 

åsikter, vilket kan upplevas bli svårt i grupp där det inte finns någon garanti på att alla känner 

sig bekväma med att öppna upp sig framför andra. En gruppintervju kan mycket väl, även 

leda till “grupptryck” och att respondenterna samtycker med varandra endast för att åsikterna 

är av majoritet.35  

Någonting som är värt att nämna är att detta är en sociologisk studie men som till en 

viss del utgår från socialpsykologiska teorier. Då studien undersöker psykologyrket, kan den 

enkelt missuppfattas vara psykologisk. Att studien har en sociologisk inriktning kan förstås 

genom att endast betrakta psykologer som en yrkestillhörighet. Det kunde lika gärna varit 

                                                           
34 Hjerm m.fl. (2015) s. 149 
35 Aspers (2011) s. 150  
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läkare eller lärare som undersöktes, då även dessa kan ha en tendens till att ta med sig arbetet 

hem på olika sätt. Med andra ord kan en påstå att en undersökning av hur människor 

påverkas, antingen positivt eller negativt av sitt arbete, är en sociologisk fråga vilket därmed 

förklarar denna studies sociologiska inriktning. Studien kommer inte att fokusera på patienter 

eller klienters upplevelser, då detta ligger utanför uppsatsens huvudsakliga syfte. 

 

5.2 Urval och genomförande 

Då bl.a. Hjerm, Lindgren & Nilsson betonar hur viktigt det är att utvalda informanter har 

kunskap om det som ska undersökas, var det i denna undersökning, ett krav att informanterna 

skulle ha minst tre års erfarenhet inom psykologyrket för att kunna ge nyanserade svar.36 

Urvalet begränsades inte utifrån annat än erfarenhet, genomförd psykologutbildning samt 

arbete eller boende i Stockholm. Ålder och kön var därmed inga kriterier som 

uppmärksammades. Intervjupersonerna valdes genom lämplighet utifrån dem bestämda 

kraven. De hittades genom sökmotorn Google som använts för att lokalisera samt kunna 

kontakta olika psykologmottagningar och andra arbetande psykologer. Respondenterna 

kontaktades via telefon. Urvalet grundas utifrån rollselektion, som Patrik Aspers (2011) 

förklarar som att respondenterna väljs utifrån vilken roll de har, i detta fall psykologyrket. 

Dessa aktörer är särskilt viktiga i denna studie då de förser oss med viktig och användbar 

information genom deras specifika kunskaper.37  

  Sex stycken intervjuer har genomförts på olika platser i Stockholm, där de två första 

ägde rum i olika caféer och resterande fyra intervjuer utfördes på informanternas egna 

arbetsplatser och mottagningar. Dessa exakta platser kan inte redovisas pga. respondenternas 

anonymitet. För att underlätta transkriberingen spelades intervjuerna in, vilket godkändes av 

samtliga respondenter. Intervjuerna varade mellan 30 till 45 minuter och skedde löpande 

mellan november och december år 2016. Intervjumallen som utformades var 

semistrukturerad. En semistrukturerad intervjuguide innebär att det finns tydliga och 

bestämda frågor, men även möjlighet att föra en dialog. Detta beskrivs i boken Etnografiska 

metoder, där författaren även menar att respondentens svar kan följas upp med vidare frågor 

vid denna typ av intervju.38 

                                                           
36 Hjerm m.fl. (2015) s.152 
37 Aspers (2011) s.96 
38 Ibid s. 143 
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 Efter den sjätte och sista intervjun upplevdes uppnådd mättnad då det inte framkom 

några nya teman, och en del repetition av föregående intervjuer visade sig. 

 

5.3 Etik 

Valet av metod utgick från vissa etiska forskningskrav. Vetenskapsrådet har presenterat fyra 

huvudkrav gällande detta, vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren ska 

informera alla berörda om uppgiftens syfte.39 Samtyckeskravet innebär att alla medverkande 

har rätten att själva bestämma över sitt deltagande i studien.40 Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, berör de uppgifter som ger som de ingående personerna. Dessa 

uppgifter ska nämligen tas till vara på och inte lämnas ut till obehöriga. 41 Det fjärde och sista 

kravet innebär att insamlad information endast får användas i forskningssyfte.42 

 Innan en intervju, informerades intervjupersonen om att samtalet sker med 

anonymitet, dvs. att personens privata uppgifter inte kommer att presenteras i studien. Ett 

säkerställande kring samtycke till att intervjun spelades in för studiesyfte och transkribering, 

gavs av intervjuobjekten. Utöver detta skickades intervjumallen ut till två av de sex 

respondenterna, detta gjordes då dessa två respondenter bad om det och ville känna sig säkra 

samt förberedda inför mötet. Intervjumallen formulerades utifrån lämplighet, syfte och 

frågeställningar. Slutligen informerades intervjupersonerna om att de fick ta tillbaka sitt 

samtycke efter avslutad intervju, om de ångrat sig och inte ville medverka. Deras svar skulle 

då sållas bort från studien och inte användas som material till vidare analys.43        

                                                 

5.4 Bearbetning  

I denna studie har en blandning av både induktiv och deduktiv metod nyttjats. Det induktiva 

arbetssättet har genererat teorier utifrån våra intervjuer, medan det deduktiva arbetssättet har 

inneburit att vi dragit slutsatser utifrån teorierna.44  

Genomförandet av kodning var möjlig efter alla utförda transkriberingar. Det 

insamlade materialet i transkriberingarna lästes igenom där en kartläggning av mönster 

                                                           
39 Vetenskapsrådet (2002) s.7 
40 Ibid s.9 
41 Ibid s.12 
42 Ibid s.14 
43 Nilsson (2015) s. 162 
44 Hjerm m.fl. (2015) s.25 
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gjordes för att kunna hitta lämpliga koder. Kodningen gjordes på bredden för att undersöka 

den data som är mest lämplig och intressant utifrån studien och dess frågeställningar.45  

Kodningsprocessen underlättar analysprocessen och resultatdelen, då det ger en 

tydligare bild av det som tagits fram som relevant. Koderna har blivit döpta genom en 

återkoppling till teorier och tidigare forskning. De olika synvinklarna och aspekterna klargörs 

och kommer till ytan till följd av hela kodningsprocessen. De är namngivna på så sätt att de 

lätt kan kopplas till teorin och fungera som generella begrepp för att nyansera och belysa 

olika aspekter som kommer fram.46 

Nedan presenteras koder och underkoder: 

- Empati: erfarenheter 

Gränsdragning: tid/tidsram och kommunikationstekniken, egna strategier. 

- Rollförväntningar 

- Effekter 

 

5.5 Metodproblem 

Det finns en del metodproblem som upptäcktes under arbetets gång, och som det visade sig 

vara antingen för komplicerat eller för sent att rätta till. Det skedde en snedfördelning av 

urvalet, då de medverkande personerna i studien bestod av fem kvinnor och en man. När 

urvalet begränsades, bestämdes inte att kön skulle spela någon roll för studien och val av 

respondenter, och att det viktigaste var att informanterna var psykologer, bosatta eller 

arbetande i Stockholm samt att de skulle ha tre års erfarenhet inom yrket. När vi analyserade 

vår empiri funderade vi över ett möjligt könsmönster, där det skulle kunna vara så att 

kvinnorna var mer känsliga än männen och att resultatet därmed kunde bli aningen 

snedvridet. Det finns en del statistik som tyder på att kvinnor exempelvis drabbas av psykisk 

ohälsa i större utsträckning än män, bl.a. genom att de ofta har en dubbel arbetsbelastning.47 

Statens folkhälsoinstitut har gjort en forskning som styrker detta genom en redogörelse för 

statistik om hälsoskillnader mellan könen.48 Under läsningens gång kan en därför ha i åtanke 

att de medverkande inte består av lika många kvinnor som män, och därmed själv avgöra om 

det skulle vara ett problem.  

                                                           
45 Ibid s.56  
46 Patrik Aspers (2011) s.180-181 
47 Wackerberg, Janneke “Därför drabbar kvinnor oftare av psykisk ohälsa än män” Mediaplanet 
48 Lager (2009) s.7 
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 Ännu någonting som upptäcktes vara av vikt efter genomförda intervjuer, var att 

respondenterna hade arbetat som psykologer under många fler år än bara tre. En 

felbedömning gjordes kring att psykologer med många års arbetserfarenhet, skulle gynna 

studien på så vis att de skulle ha mycket att dela med sig av. Anledningen till att studien 

skulle fokusera på arbetande psykologer med minst tre års erfarenhet, var för att kunna få 

fram strategier och erfarenheter som hjälpt till för att exempelvis inte låta arbetet ta över det 

övriga livet. Problemet som upptäcktes var dock att respondenterna var ganska vana vid sina 

arbetsuppgifter och återkommande klienter med problem, att det var svårt att få fram 

djupgående information om det som efterfrågades. Respondenterna blev i vissa fall ombedda 

att tänka tillbaka på början av arbetsperioden för att kunna jämföra hur det var då med hur det 

är nu, då de inte blev så berörda av sina arbetsuppgifter som vi trodde. 

 Ytterligare ett metodproblem som bör tas upp är att två av respondenterna bad om att 

få intervjumallen skickad till sig i förhand. Detta bidrog till att två av sex respondenter 

därmed blev mer förberedda inför intervjun, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet.  

 

6. Resultat 

Nedan presenteras de svar som erhållits av intervjupersonerna, som anses vara av relevans för 

studiens syfte och frågeställningar. En kort påminnelse kring studiens syfte och 

frågeställningar, är att den undersöker psykologers påverkan av mötet med klienter och 

konsekvenserna av detta. Den andra frågeställningen rör de förväntningar som finns om 

psykologer hos klienterna eller i allmänheten som respondenterna talar om för i sina 

intervjusvar. Respondenterna berättar om de arbetar för att leva upp till dessa krav eller 

förväntningar. Den tredje och sista frågeställningen handlar om hur psykologer gör för att 

särskilja mellan arbete och privatliv.  

Resultatet presenteras utifrån begrepp i form av rubriker som efter transkribering och 

kodning, tagits fram som relevanta, kopplat till syfte, tidigare forskning, teori och insamlat 

material från utförda intervjuer. Rubrikerna är empati, gränsdragning, rollförväntningar, och 

effekter. Några av rubrikerna innehåller tillhörande underrubriker som kommer att specificera 

det framtagna resultatet kring varje ämne.  

 Huvudpoängerna under tidigare forskning är gränsdragning, empati och 

utmattning/utbrändhet, och teorierna handlar om roller och empati. Allt detta har använts som 

en grund för kodningen, och det resultat som presenteras har en koppling till dessa. 
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Avsnittet börjar med en kort presentation av respektive informant med syfte att få en 

större förståelse för varför respondenterna svarat som de gjort. 

 

6.1 Presentation av medverkande respondenter 

Respondent 1 har arbetat som legitimerad psykolog i 16 år. Under 15 av dessa år, arbetade 

hon på olika skolor runt om i landet, både på grundskolenivå och på gymnasienivå. För 

tillfället arbetar hon dock inom socialtjänsten, där hon arbetar med familjehemsplacerade 

barn. 

Respondent 2 har arbetat som legitimerad psykolog (har även studerat 

påbyggnadsutbildningen psykoterapeut) i 18 år, där hans nuvarande arbete är inom offentlig 

hälso- och sjukvård. Tidigare arbetade han som mentalskötare. 

Respondent 3 blev legitimerad psykolog för 15 år sedan, och studerade därefter till 

psykoterapeut. Hon äger en privat mottagning. 

 Respondent 4 har arbetat som legitimerad psykolog i 30 år och hon arbetar nu privat 

på sin egna mottagning. Hon arbetar inte heltid, och har anställda som arbetar mer.  

Respondent 5 började arbeta som skolpsykolog för 17 år sedan, men är just nu 

anställd av ett psykologföretag för att arbeta på ett annat företag. Verksamheten hon arbetar 

på nu har som syfte att hjälpa vuxna med vidareutbildning eller att ta sig ut på 

arbetsmarknaden.  

Respondent 6 har arbetat som legitimerad psykolog i 35 år. Tidigare har hon arbetat 

inom barnpsykiatrin samt frilansat utomlands, men nu jobbar hon privat i en mottagning. Hon 

arbetar inte heltid, utan endast ett par gånger i veckan.  

 

6.2 Empati 

Begreppet empati togs fram efter valda teorier och genomförda intervjuer. I detta ingår 

medlidande och medkänsla för klienter eller patienter och behandlar därmed den information 

som tyder på att respondenterna på ett eller annat sätt, blir berörda av de samtal som förs med 

klienterna. Alla informanter har under ett eller flera tillfällen under intervjuerna, påpekat att 

empati är en del av deras arbete, men som de blivit vana vid och lärt sig hantera på olika sätt. 

 Det första citatet nedan är ett tydligt exempel på hur dessa psykologer arbetar för att 

få en klient att känna sig trygg. Att respondenterna alltid utgår från sig själv under mötena 

med sina klienter, är en återkommande strategi som visar sig vara relevant för dels ett sätt att 

ge tröst, samt att hantera den empati som uppstår hos psykologen själv. Med andra ord visar 
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intervjusvaren att en behöver inneha förståelse för sig själv, för att i sin tur kunna hjälpa och 

förstå andra. Denna förståelse tycks också vara viktig för att själv må bättre. Det sistnämnda 

citatet visar hur empatin kan göra att en mår dåligt och att lösningen är att psykologen måste 

stänga av all s.k. medkänsla för eget välmående; 

 

 “Jag kan väldigt många gånger bli chockad och sätta mig i patientens plats, och 

känna medkänsla och någon form av förtröstan med vad det är dem går igenom. Då försöker 

jag bara få dem att känna hopp, att hur förjävligt det än kan vara i livet så kan det gå att räta 

till. Jag måste trösta personen, och för att göra det kopplar jag alltid både problemen och 

lösningarna på mig själv. Vad hade jag själv velat göra om det gällde mig? Jag känner att 

jag har bra kännedom om mig själv och att jag på det sättet kan stå ut med saker som 

berättas.” - Respondent 2 

  

 “Jo jag känner ju en viss empati med de som kommer till mig för hjälp. Vissa har ju 

extremt sorgliga liv och då är det ju rent ut sagt omänskligt att ha ett sånt där poker face. Jag 

tror bara att efter ett tag så vänjer man sig vid förfärliga historier att det blir… ens vardag 

så att säga… då känner man helt plötsligt inte så starkt för allt längre. Så har det i vart fall 

varit för mig. Kanske är jag hemsk som slutat bli så fäst, men jag måste tänka på mig själv 

också, annars blir jag tokig i skallen.” - Respondent 5 

  

Informanterna anser att empati är någonting som är både positivt och negativt. Positivt genom 

att känslan av empati behövs för att kunna hjälpa andra, men negativt för att det kan bli för 

mycket för psykologen själv.  Nedan beskrivs ett exempel från en informant, gällande hennes 

värsta rädsla inom yrket; 

 

 “Det absolut värsta är när man misstänker att någon ska begå självmord. Det är 

något som är riktigt svårt att skaka av sig när man går från jobbet. Jag känner ett slags 

ansvar för personen, jag går nästan in i en slags mammaroll på grund av att jag känner med 

personen så mycket. En kollega till mig var med om att en klient begick självmord efter en 

session, hon klandrar sig för det än idag. Min värsta rädsla är att hamna i en sådan 

situation, dock tror jag att det är viktigt att inte beskylla sig själv för det som händer och 

förstå att det låg inte i min makt, kanske kunde jag ha gjort något bättre, men det var inte 

mitt fel att det hände.” - Respondent 6 
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Detta uttalande handlar om att empati kan leda till besvärligheter och ett för stort ansvar på 

ens axlar genom att psykologen tar på sig en annan roll än den professionella psykologrollen. 

Citatet handlar även om strategier för gränsdragning mellan arbetet och det övriga livet. 

I alla intervjuer, har respondenterna hävdat att de har lärt sig hantera den information 

de fått ta del av, samt den empati som har uppstått inom dem, med tiden. Alla har nämnt att 

den värsta perioden varit i början, då de upplevt det vara väldigt svårt att inte bli för berörd av 

klienternas problem, men att det efter flera års erfarenhet, blivit betydligt lättare att inneha en 

professionell arbetshållning. Under nästa rubrik presenteras svar från respondenterna gällande 

detta. 

 

6.2.1 Erfarenheter 

Respondenterna har mellan 15 till 35 års erfarenhet inom psykologyrket, och alla beskriver 

att det upplevs finnas en stor skillnad mellan hur de hanterade sina klienters problem i början 

av arbetslivet, och hur de hanterar dessa problem nu. Det har framgått att informanterna var 

betydligt känsligare de första åren av arbete efter examen, men att erfarenhet, personliga 

strategier, samt olika, omgivande hjälpmedel har förändrat deras tankesätt och därmed 

förenklat mötet med klienter. Respondent 1 menar att hon efter sina 16 år som arbetande 

psykolog, blivit mer stabil och att anledningen är den erfarenhet hon hunnit införskaffa under 

den perioden. Respondent 6 menar att hon blivit bättre på sitt arbete med tiden, och att det 

finns stora skillnader mellan hur hon arbetade förut, samt hur hon arbetar nu. Citat från 

Respondent 1 och 6 finns nedan; 

 

 “Ni skulle bara veta hur mitt arbetssätt har förbättrats. Jag känner mig mycket 

säkrare nu än vad jag gjorde tidigare, och det är ju på grund av allt jag lärt mig under tiden, 

och alla problem jag lärt mig hantera. Nya utmaningar leder till ny kunskap.” - Respondent 

6 

 

Förr kunde respondent 1, som arbetar som skolpsykolog under majoriteten av tiden som 

psykolog, påverkas genom att hon tog med sina elevers problem i tankarna. Hon lärde sig 

sedan att inte fortsätta göra det genom sina erfarenheter hon fick med tiden;   
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“Det är olika. När det är rörigt eller jobbigt eller saker inte flyter på som de ska då 

är det svårare. När jag är nöjd med jobbet är det lättare. Det har också blivit lättare med 

tiden. Förr fick jag ofta med mig eleverna hem, alltså inte fysiskt utan mentalt då. De följde 

med mig hem i tanken.” - Respondent 1 

 

Det finns fler intervjusvar som visar att erfarenhet är nyckeln till att lära sig hantera 

terapisamtal och sessioner med klienter. Respondent 2 berättar att han nu inte längre har den 

tanken om att han måste vara duktig. Han berättar även att han i början som psykolog hade 

mer prestationsångest än vad han har idag. Respondent 3 berättar att hennes klienters 

känslomässigt starka reaktion ger en liknande effekt på henne själv. Hon berättar dock att hon 

lyckats lära sig att hantera sådana saker i sitt huvud under de åren hon har arbetat. 

Erfarenheten hos respondenterna visar sig genom de antal år de har jobbat och i och 

med då haft många patientmöten. I dessa möten så har patienterna berättat om de olika 

svårigheter och krissituationer som befinner sig i, respondenterna har upplevt det mycket 

jobbigt innan men berättar nu att de känner att det har det blivit lättare att hantera.  

 

6.3 Gränsdragning 

En av studiens frågeställningar handlar om hur psykologer gör för att skilja mellan arbete och 

privatliv. Ibland kan det nämligen hända att denna gräns överskrids, genom att arbetslivet 

inkräktar på privatlivet. Respondent 4 berättade exempelvis om en händelse då hon var på 

fest, och några av hennes klienter kom till samma ställe. Det gjorde henne obekväm och 

resulterade i att hon kände sig tvungen att gå därifrån. Nedanför kommer ett citat från 

respondent 4 där hon berättar om hur hon strikt försöker skilja på arbete och privatlivet; 

 

 “Jag försöker alltid strikt visa att här är jag på arbetet som psykolog men när jag går 

härifrån är jag bara [säger sitt namn], och då vill jag inte att andra ska blanda ihop dem två. 

Men ibland så kan arbetet blotta sig på mitt privatliv, t.ex. om jag träffar på en klient 

någonstans.” - Respondent 4 

 

Nedanstående uttalande förklarar situationen då hennes klienter kom till samma plats som 

psykologen befann sig på, och som gjorde henne så pass obekväm att hon till slut lämnade 

platsen då arbetet kränkte in på hennes övriga liv; 
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 “Jag bestämde mig helt enkelt för att gå och dansa på **** hotell. Så var jag där och 

dansade, det var jättetrevlig stämning, med bra musik osv. men så helt plötsligt börjar 

patienter trilla in en efter en. Så tänkte jag hur gör jag nu va, de skulle ju se mig. Så jag 

försökte vara en smula neutral och inte visa upp allt för mycket av mig själv så att säga, och 

när det blev för jobbigt drog jag det kortaste strået och gick hem, tyvärr.” - Respondent 4  

 

Respondent 5 berättar hur det kan vara svår eller tung problematik med den patienten hon 

träffar. Hon bär mycket på sina axlar och det varierar hur mycket hon bär beroende på hur 

dåligt eller bra patienten mår. Det krävs att hon måste använda sitt privatliv till att återhämta 

sig eller förbereda sig inför kommande arbetstillfällen. 

  

“ Ja… ibland kan det ju vara svår eller tung problematik med en patient man träffar, 

då måste man hålla personens ångest och liksom… bära den. Man får bära en hel del på sina 

axlar, beroende på hur dåligt personen mår. Det i sin tur, kräver återhämtning, för jag blir 

så extremt trött. Mesta delen av tiden hemma sover jag, jag vill bara sova hela tiden när det 

är tuffa perioder på jobbet, men jag känner att jag klarar av det då jag har jobbat så länge 

och haft handledning så länge.” - Respondent 5  

 

För att undersöka om arbetslivet går ut över privatlivet handlade bl.a. intervjufrågorna om det 

är möjligt för klienterna att nå psykologerna efter arbetstid samt om vilka strategier de 

använder sig av för att möjliggöra denna gränsdragning. Gränsen mellan arbete och övrigt liv 

sätts genom att respondenterna använder sig av olika metoder och egna strategier, där några 

är likadana för samtliga respondenter, medan andra endast fungerar individuellt. De olika 

strategierna bestod bl.a. av handledning av olika slag, egenbetald terapi samt umgänge med 

vänner. 

 

6.3.1 Tid/tidsram och kommunikationsteknik  

Tid/tidsram samt kommunikationstekniken är två faktorer som kan bidra till en minskad eller 

ökad gräns mellan arbete och övrigt liv. Tid eller tidsram handlar om när arbetet kan ta över 

fritiden om respondenterna tenderar att arbeta för mycket samt inte kan koppla bort arbetet 

mentalt. Kommunikationstekniken handlar om att respondenten är tillgänglig även efter 
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arbetstid och därmed alltid är möjlig att nå, hos psykologerna kan det handla om antingen 

mail eller privattelefon/arbetstelefon.49   

Respondent 1, 2 och 4 väljer att inte svara på telefonsamtal eller ta emot klienter efter 

arbetstid. Respondent 2 berättar att han jobbar sitt fasta schema 8-17 på vardagar och han 

talar om för klienten att de får ta upp saker på kommande möten om det är något. Respondent 

3 väljer till skillnad från de andra respondenterna att hon ska vara mer tillgänglig genom att 

arbetstelefonen ofta är med henne vart hon än går. Hon talade om att det var mycket lättare 

med gränsdragningar förut, då hon inte använde sig av en trådlös mobiltelefon utan hon valde 

att använda sig av en arbetstelefon inkopplad i väggen på sin mottagning. Under hennes 

tidigare år använde hon dock sig av liknande strategier som respondent 1, 2, 4 och 5 genom 

exempelvis respondent 5 strategier; 

  “De kan inte nå mig. De ska inte nå mig. De får inte nå mig. Mitt privatliv är mitt 

privatliv. Man måste skilja mellan privatliv och jobbet så att inte jobbet äter upp en. Ibland 

har det gått över gränsen när jag har arbetat för mycket eller suttit för länge med en klient. 

Det finns en risk när man är psykolog att man blir hjälpnödig, att man blir för angelägen om 

att hjälpa och då är det extra viktigt att sätta en tydlig gräns så man inte blir utmattad. Det 

är viktigt att sova, äta, ha kul, resa bort och ha ett socialt liv.” - Respondent 5 

 

Respondent 5 väljer att göra som respondent 1, 2 och 4, alltså att inte svara på 

telefonsamtal eller ta emot klienter efter arbetstid. Respondent 6 skiljer sig från resterande, då 

hon inte arbetar heltid och inte tycks behöva två telefoner. Om klienter ringer till henne 

brukar hon tala om för dem att försöka stå ut till nästa gång, och att de oftast bara behöver 

höra ens röst. 

 

6.3.2 Egna strategier 

Informanterna har under åren de arbetat som psykologer, lyckats forma egna strategier för att 

dra en gräns mellan arbetet och det övriga livet. Det insamlade materialet visar allmänna 

strategier som psykologer vanligtvis använder sig av, exempelvis handledning, samtal med 

kollegor och egenterapi, men även deras egna strategier till att inte låta jobbet inkräkta på 

privat mark. Alla respondenter använder sig av sig av någon form av handledning, vilket ger 

de en möjlighet till avlastning samt ett tillfälle att prata av sig.  

                                                           
49 Allvin Michael, Wiklund Peter, Härenstam Annika & Aronsson Gunnar (2003) (s .9) 
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Respondenternas personliga strategier består av att använda fritiden för återhämtning 

och sköta om sig själv på olika sätt som att bl.a. att sova bra, hålla sig i bra form, hålla goda, 

egna relationer utanför jobbet, inte prata om mötet med sina patienter under raster samt att se 

till att ha fritidsintressen. Respondent 1 berättar att hon är personlig men aldrig privat i 

arbetet och anser att det är en distans som måste hållas hela tiden, mellan arbete och privatliv. 

Hon berättar även att handledning är en hjälp för att sortera vad man kan göra och inte göra 

och berättar att det är viktigt att kunna prata med en kollega eller en god chef. Hennes egna 

strategier är att hon pratar eller skriker av sig när hon åker bil för att glömma saker och att 

hon ser till att koppla av hemma samt tänka på annat. Respondent 2 berättar att hans 14 års 

egenbetalda terapi har hjälpt honom att förstå sina egna svårigheter vilket han berättar har 

hjälpt honom att förstå klienten på ett bättre sätt. Nedan exemplifieras respondenternas 

strategier gällande denna distans, genom ett av respondent 5 uttalanden; 

 

“Överhuvudtaget är det ju viktigt att sköta om sig själv och göra saker som är bra för 

mig, som jag tycker är kul, skönt och som jag känner mig trygg med. Det kan vara vad som 

helst som att lyssna på musik, jag lyssnar på musik och jag gillar humor så jag kollar 

sketcher och komedier hemma. Jag skojar väldigt mycket och skrattar väldigt mycket, det är 

ett sätt att hantera det som är tungt… så det gäller att ha roligt. Med åren har det blivit 

viktigare och viktigare att ha roligt.”- Respondent 5  

 

Respondent 6 uppger att känslan av överväldigande information, är någonting positivt som 

kan användas under sina sessioner;  

 

 “I början visste jag inte vad jag skulle göra av alla känslor… men nu… det ingår i 

mitt sätt att ge terapi. Att om jag känner mig överväldigad, vilket jag kan göra ibland, så 

betraktar jag det som en del av det jag ska hjälpa klienten med… jag använder den känslan 

på klienten. Om jag känner mig överväldigad så kan jag ge mig sjutton på att min klient gör 

det också. Det kan bli så att jag frågar, är det överväldigande för dig, just för att det är det 

för mig. Jag blir ett slags redskap så att säga. Man använder den egna reaktionsförmågan 

som en spårhund ungefär…” - Respondent 6  

 

Efter vidare frågor på hur hon lärt sig använda denna strategi, svarar hon att det inte är enkelt  

att lära sig, att alla är olika och att man måste försöka hitta strategier som passar för en själv. 



 

22 
 

Hon uttrycker även följande; 

 

 “Man måste se till att jobbet inte är allt. Man får se till att ha fritidsaktiviteter, 

vänner och sysselsättningar. Jag gör keramik till exempel vilket jag tycker är väldigt 

avslappnande. Det får mig att koppla av i tankarna och glömma arbetet ett slag. Man 

behöver knäppa av, kanske skratta ihjäl sig med kompisar och så. Det är inte bara viktigt att 

ha ett eget liv, utan även att ha forum som är till för att prata av sig om jobbet. Antingen att 

man betalar för handledning privat, eller att man har kollegiehandledning, eller träffas i 

grupp, jag går på alla dessa sorter. Alla delar med sig av vad man kan göra för att hantera 

empatin. Det är ju inte dåligt att man känner medlidande, tvärtom, gör man inte det så är 

man ingen bra psykolog i min åsikt… jag har ju jobbat så länge nu så jag upplever inte 

längre att det är svårt att dra gränsen.” - Respondent 6 

 

Hon har med sin erfarenhet lärt sig att hantera de problem hon får ta del av, och använder en 

slags överföring av den upplevda känslan, som strategi för att hjälpa sina klienter. 

 

6.4 Rollförväntningar 

Roll är ett begrepp taget ur rollteorin som kopplas till rollen som en psykolog har. I samtliga 

respondenters svar, har det framkommit att det finns en del förväntningar på hur psykologer 

ska bete sig, vilket i sin tur kan skapa en viss prestationsångest. Alla respondenter vet om att 

de har förväntningar riktade mot sig. Respondenterna berättade att patienter ofta lägger allt 

ansvar på psykologen, och att det är psykologen som ska se till att problemen blir lösta. 

Respondent 2 förklarade att det finns önskemål i den kontakten patienten vill ha med en 

psykolog, där han tycker att psykologen bör få klienten att känna trygghet, samt att möten ska 

resultera i en positiv utveckling i klienternas liv. Några av respondenterna uppger att de 

förstår att det finns förväntningar hos patienter, medan andra ger annorlunda svar. 

 Det uttrycks hos respondent 5, 2 och 4 hur det är fel att ha för höga förväntningar på 

en psykolog; 

 

“Det känns att det kan förväntas väldigt mycket. De vill ibland att… det som vi i 

Sverige kallar för trolla med knäna, det vill säga att vi ska vara något slags orakel och kunna 

allt, veta allt, göra allt och hjälpa personer som haft det svårt under lång, lång tid, kanske 

varit isolerad hemma och så. Det är för stora och orealistiska förväntningar på mig absolut. 
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Man kan inte göra allt. En del tror att man ser igenom dem, att man har en röntgenblick. Det 

finns mycket som är orealistiskt.”- Respondent 5 

 

“Det är fel att komma in till mig med tanken att jag ska lösa alla klientens problem, 

då har man liksom missförstått det hela. Jag tror att många där ute förväntar sig att 

psykologer ska vara som superhjältar, men vår uppgift är bara att prata, det finns ingenting 

som säger att vi måste lösa alla problem.” - Respondent 4 

 

Respondent 1 ser på sitt yrke på ett annat sätt och menar att det är klienternas rättighet att få 

det de förväntar sig. Respondent 6 använder istället under terapitillfället, de förväntningar 

som klienten har, på samma sätt som hon överför sina egna känslor av exempelvis empati, på 

sina klienter; 

 

“Om det kommer in en klient genom dörren och är väldigt krävande, att jag ska lösa 

det ena och förstå det andra… då gör jag lite det som jag nämnde förut, att jag vänder på det 

och frågar, kan det vara så att du känner dig pressad över att prestera. Man måste ha jobbat 

med det här ett bra tag för att lära sig de små koderna… man måste ha självinsikt och direkt 

kontakt med sina egna reaktioner.” - Respondent 6 

 

Utifrån det insamlade materialet där respondenterna svarat på frågan om de upplever 

prestationsångest, så kan det hända att de upplever en viss press då det kan finnas för höga 

krav att utföra saker och ting. Några av respondenterna berättar att de känner press av att det i 

allmänhet ställs för höga krav, antingen direkt eller indirekt, av klienterna.  

Respondent 1 uppger att hon känner krav att prestera, vilket gör att pressen att leva 

upp till rollförväntningarna blir verklighet. Respondent 4 berättar att hon känner press på sig 

själv då hon inte vet vad hon skulle ta sig till om någonting negativt hände klienten. 

Respondent 3 berättar att hon till skillnad från respondent 1 och 4 inte känner den pressen på 

sig själv. Detta då hon berättar att hon förstår samt vet om att hon inte kan lösa alla problem 

som en klient lägger fram under en session. Respondent 4 frågar sig själv vad hon skulle göra 

om någonting skulle hända sina patienter och berättar att det medför att hon känner viss press 

och ansvar. Under avsnittet “erfarenheter” presenterades ett uttalande från respondent 2, 

vilket tydde på att han lutar sig tillbaka och är öppen för det som kommer. Han upplevde 

prestationsångest mer förut, än vad han gör idag. Citaten från respondent 1 presenteras nedan 
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för att exemplifiera; 

 

 “[...] det kräver att man alltid är på topp och lyssnar. Det krävs hela tiden att jag ska 

prestera och leva upp till förväntningarna liksom. Då kan det vara skönt att bara få gå hem 

och strunta i alla. Så var jag inte förut.” - Respondent 1  

 

Någonting intressant som en av psykologerna uppgav, var att många verkar tro att psykologer 

lever ett lyckligt liv då de har en stark vetskap om relationer, och människors tankar. Detta 

hävdades dock inte stämma med verkligheten. Vilket visar sig hos respondent 3; 

 

“Många tänker nog att psykologer har lyckligare äktenskap eller lyckligare barn... 

eller sådär. Men det är helt fel, man kan gräla lika mycket med sin man fastän man har 

mycket erfarenhet i just arbetet som psykolog eller hur mycket utbildning som helst. Man 

kanske även kan bli för förstående… kan även vara så att jag inte orkar med så mycket annat 

för att jag är fylld av alla öden jag får ta del av på jobbet redan.” - Respondent 3 

 

Det citat som följer beskriver också en vanlig föreställning hos människor, men om en 

företeelse och inte om psykologer;  

 

“En av de sakerna jag tycker är så spännande med det här jobbet, är att man kan 

inkorporera motsägelser i folks liv. Ibland upptäcker man inkonsistenta svar, dvs. att andra 

saker som folk säger, säger emot det första… då är det är vardagsmat inom terapin, för livet 

är fullt av motsägelser. Det är okej att både älska och hata sin man, till exempel. Det är ju en 

vanlig föreställning att man antingen gör det ena eller det andra, antingen känner man så 

eller så, men man kan faktiskt känna precis tvärtemot det man tror att man känner.” - 

Respondent 6 

 

6.5 Effekter 

En av de utformade frågeställningarna rör hur psykologerna påverkas av mötena med sina 

klienter. Fler effekter och konsekvenser av psykologernas arbete har angetts. En av effekterna 

som respondent 4 anger, är att psykologyrket har tagit väldigt mycket tid och energi, samt att 

andra intressen har gått förlorade. Till skillnad från detta uppger respondent 5, att hon inte 
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upplever att arbetet påverkar henne.  

  

“När jag började, eftersom jag inte var sådär “åh drömyrket att bli psykolog” utan 

var mer nyfiken på själva ämnesområdet, så ville jag ha kvar andra områden, alltså kreativa 

områden… arbeta med kläder, bilder osv. men det har jag liksom fått lägga på hyllan för 

psykologyrket ensamt har tagit upp all tid.” - Respondent 4  

 

Respondent 3 och 4 angav att de ofta går omkring och undrar vad som kommer hända med 

klienterna efter avslutade sessioner. Om allt har gått bra för dem, om de mår bättre, hur deras 

liv ser ut just då. Detta då starka relationer ofta byggs upp, och psykologen får ta del av 

klienternas personliga angelägenheter. Nedanstående citat är ett exempel på detta. 

 

“Det som är en nackdel kan jag tycka ibland är att jag inte vet vad som händer sen. 

Efter vi har sagt hejdå. Det kan också hända att jag på något sätt känner en saknad, om jag 

träffat klienten under en lång tid. Det är alltid sorgligt att säga hejdå.” - Respondent 4 

 

Någonting mer som har uppmärksammats är respondenternas (1, 3 och 5) uttryck av 

maktlöshet eller att de känner sig otillräckliga, när de inser att de inte kan hjälpa klienten och 

att det inte blir bra ibland. Nedan ser man svar från respondent 1 och 5 där maktlöshet och 

otillräcklighet uttrycks; 

 

“När man märker att det inte blir bra och att det beror på saker jag inte har makt 

över, då kan det vara tufft. Det är något som nästan äter upp mig inifrån och som jag tänker 

mycket på när jag är hemma.”- Respondent 1 

 

“Det sämsta är att det kan vara psykiskt tungt, att jag blir trött… när det är 

någonting som är väldigt svårt och gör att jag känner mig maktlös eller inser att det här är 

otillräckligt. Det kan kännas väldigt tröttsamt när det går trögt och det krävs mycket arbete 

att få med folk på tåget. Det har gjort att jag måste bekämpa min trötthet när jag har 

chansen… innan det går ut över arbetet. Då brukar jag tänka på det här att ta hand om sig 

själv, att ta väldigt många långa frukostar hemma, lyssna på radio och liksom ligga i sängen 

länge. Det är ett sätt att ta hand om mig själv och återhämta mig.”- Respondent 5 
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Respondent 4 och 1 upplever någon typ av stress. Respondent 1 uttrycker sig ovan om att i 

perioder om stress så önskar hon att inte ha så mycket folk runt omkring sig, respondent 3 

uttrycker sig att hon blir ganska utmattad efter en arbetsdag och inte orkar med så många 

andra kontakter efter arbetstid.  

 

7. Analys 

I denna del ges möjliga förklaringar för intervjupersonernas svar, under lämpligt utformade 

rubriker. Detta med hjälp av tidigare forskning om gränsdragning, utmattning och utbrändhet, 

hur läkare känner med sina patienter samt om teorierna kring roller och empati.  

 

7.1 Att tygla sina känslor  

Någonting märkbart som upptäcktes i samband med intervjuerna, var hur oberörda några av 

respondenterna tycktes vara då de pratade om hur de påverkades av arbetet, medan andra inte 

alls gav uttryck för känslorna på samma sätt. Detta kan förklaras utifrån det i empatiteorin 

som benämns för förutsättningar.50 En tolkning av detta kan vara att olika människor, har 

olika förutsättningar och därmed olika kapaciteter för att känna empati. En annan möjlig 

tolkning kan vara att alla respondenter har samma kapacitet för att känna empati, men har 

utvecklat olika starka strategier för att kunna tygla sina känslor. Respondent 5 berättade att 

hon kände att hon hade blivit så pass van vid förfärliga historier och livsöden, att det inte gav 

en lika stark effekt på henne som det gjort tidigare. Detta kan beskrivas med att erfarenhet 

inom arbetet, hjälpt henne att koppla bort och distansera sig från negativa känslor. Efter att ha 

arbetat i många år, har psykologen lärt sig hantera klienternas problem. En tolkning kan vara 

att när en person varit med om mycket ont, skapas i många fall en slags mur som ofta gör en 

starkare och mer säker i sitt förhållningssätt. Detta skulle mycket väl kunna gälla psykologer 

som arbetat länge, och som med tiden förstått vad som behövs för att kunna klara av 

yrkesrollen. Respondenten säger att hon är medveten om att det kan låta hemskt att hon inte 

längre blir fäst vid klienterna, men är samtidigt medveten om att denna distansering är 

nödvändig för hennes välmående, genom att hon inte ska påverkas negativt.  

 Empati är någonting som ofta förekommer i olika reaktionsformer, som en 

känslomässig reaktion eller som ett kognitivt rolltagande.51 Respondent 2 kan ofta bli 

chockerad och sätta sig in i patientens situation, genom medkänsla. Enligt empatiteorin och 
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den organisatoriska modellen så befinner sig denna respondent därmed i den icke kognitiva 

processen, eftersom han alltså efterliknar eller sätter sig in i klientens situation. Genom 

respondentens uttalande “vad hade jag själv velat göra om det gällde mig?”, kan en även 

förstå detta genom den avancerade processen. Han jämför genom att tillämpa klientens 

problem på sig själv, och tänker ut lösningar utefter detta. Inom den avancerade processen 

ska dock observatören använda tidigare kunskap om den observerade för att kunna sätta sig in 

i situationen, men i detta fall går det genom respondentens svar, att se att denne istället 

använder kännedom om sig själv för att förstå den observerade.  

Respondent 1 talar om att det är lätt att hon får på sig andras känslor vilka är ganska 

starka, när hon pratar med sina klienter som hamnat i svåra krissituationer. Hon använder sig 

själv, likt respondent 2, för att kunna gå vidare och inte bära med sig de känslor som hennes 

klienter upplever. 

Respondent 6 uttryckte att hennes största oro är att någon av hennes klienter ska begå 

självmord. Den affektiva effekten inom empatiteorin, är ett återskapande av den observerades 

känslor vilket i psykologens fall, är en oro över en självmordsakt från klientens sida.52 Även 

respondent 3 och 4 upplevde oro för sina klienter, i form av att de efter avslutade sessioner, 

använder sin privata tid för att undra över vad klienterna gör och hur det går för dem. 

Respondent 4 anser att det är sorgligt att behöva ta farväl av klienterna och att hon ibland kan 

få en känsla av saknad. Denna oro och saknad som vissa respondenter upplever, beror på den 

empati som de hyste för klienten. Genom detta kan en påstå att det finns både positiva och 

negativa aspekter av empati. Det är positivt för en psykolog att känna med klienten, då de kan 

utföra ett bättre jobb, vilket exempelvis respondent 6 syftar på. Det negativa med detta ter sig 

inom psykologen, både under samtalet och i efterhand. Detta i form av för starka känslor, 

eller energi som går åt, åt att tänka på klientens livsöden även efter avslutad kontakt.  

  

Alla respondenter har under ett eller flera tillfällen sagt att de lärt sig hantera den information 

de får ta del av under sina möten, gradvis och med tiden. De nämnde att det tidigare varit 

svårare än vad det är nu och att de nu istället upplever en annan slags svårighet, som inte 

påverkar de i lika stor utsträckning. Respondent 2 upplever ingen prestationsångest utan tar 

mötena som de kommer, vilket han inte gjorde förr. Respondent 3 menar att hon nu kan 

hantera känslorna i sitt huvud, för sig själv, vilket var en svårighet under tidigare arbetsår. 
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Det som därmed framgår av alla respondenternas svar är att det inte har blivit lättare att få ta 

del av negativitet, utan endast att det har blivit lättare att hantera eller leva med denna 

negativitet. Det har tagit respondenterna många år för att kunna arbeta professionellt och inte 

bli för överväldigad av känslor. Ett sätt att förstå respondenternas svar är exempelvis genom 

depersonalisering, där respondenterna kan ha distanserat sig från sina patienter och medvetet 

utelämnat det som gör patienten engagerad. Detta gör det möjligt för respondenterna att ha 

‘kontroll’ över patienterna och deras behov.53 Dock kan en inte veta vad respondenterna 

känner, utan endast vad dessa berättar att de känner.  

Utifrån respondenternas svar så kan en konstatera att erfarenhet är en väldigt viktig 

beståndsdel för att antingen skaffa sig en form av immunitet mot känslor, eller att allmänt 

kunna hantera det som sägs under ett möte med en klient. Det har med tiden även blivit 

lättare med gränsdragningen då respondenterna lärt sig att använda sig av olika strategier, 

som att exempelvis att stänga av arbetstelefonen när de går från jobbet eller överföra sina 

egna känslor på klienten dels genom terapi, och dels för eget välmående. Mer om detta 

redogörs det för under nästa rubrik.  

 

7.2 Att sätta gränser 

Någonting som kan besvära gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv, visade sig vara 

kommunikationstekniken. Genom en enkel metod som att stänga av arbetstelefonen och inte 

svara på mejl efter avslutad arbetstid, kan en tydlig gräns skapas. Respondent 3 som tidigare 

haft sin telefon inkopplad i väggen på sin arbetsplats, förklarar att hon känner en stor skillnad 

mellan hur det var förr, samt hur det är nu, då hon nu bär med sig sin trådlösa telefon även 

efter arbetet. Genom detta är hon alltid tillgänglig för samtal. Hon menade att det förr fanns 

en fast tidsram som skiljde mellan arbetstid och fritid, endast genom att kunna gå från jobbet 

utan att ha telefonen med sig. Kommunikationstekniken kan därmed vara en faktor som 

antingen tydliggör gränsen mellan arbetsliv och privatliv, som fallet var under hennes tidigare 

arbetsår, eller så kan den sudda ut gränsen vilket blir fallet nu då hon bär med sig 

arbetstelefonen och blir kontaktbar utanför arbetstid. Dock kan hon välja att exempelvis ha 

två telefoner, en arbetstelefon och en privat, vilket några av de andra respondenterna gör för 

att markera när de är i tjänst och inte.  

 För att kunna hantera de problem som klienterna delade med sig av, samt den empati 
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som uppstod i samband med mötena, använde psykologerna sig även av ett visst antal 

personliga strategier. Genom vissa av respondenternas svar kan en därmed få en inblick i hur 

psykologer går till väga för att inte dränkas i negativitet, genom att exempelvis skjuta tillbaka 

känslorna på klienten. En av dessa strategier hjälper först och främst psykologen att inte bli 

för påverkad av sitt möte med klienten, vilket i sin tur leder till en minskad effekt av arbetet i 

sin helhet. Den strategi som detta gäller, handlar om att använda sina egna känslor på 

klienten, med andra ord att använda sig av en slags överföring. Respondent 6 förklarade hur 

hon använder sig själv som ett redskap för att skjuta undan de känslor som uppkommer inom 

henne vid möten med klienter. Om hon exempelvis känner sig överväldigad, så antar hon att 

även att klienten känner samma sak, och utgår därifrån för att sedan diskutera vidare. Hon 

beskriver detta genom att en måste använda den egna reaktionsförmågan som en spårhund, 

samt att detta kräver självinsikt och direkt kontakt med sina reaktioner. Det är därmed 

någonting som en bör ha arbetat med länge för att klara av. Respondent 6 förklarade också att 

alla är olika och därför behöver hitta strategier som passar en själv. Hon bekräftar därmed att 

alla har olika förutsättningar för att kunna förstå och lära sig om olika sätt att arbeta 

terapeutiskt och föra samtal med klienter. Även respondent 3 betonar (under rubriken 

erfarenheter i resultatdelen)- vikten av att använda sig av egna strategier, och detta för att 

kunna ha ett så normalt liv som möjligt samt att inte låta arbetet ta över privatlivet. 

Respondent 1 är aldrig privat i arbetet då hon anser att det är viktigt att hålla en distans 

mellan arbete och övrigt liv, för att klara av att arbeta. Hon använder sig av en strikt gräns 

vilket kan kopplas till segmenteringsmodellen där arbetet är det tunga, samt där privatlivet är 

en plats för avkoppling.54 Dessa två miljöer fyller därmed olika behov, och utgör därmed två 

sfärer med en tydlig gräns mellan. 

 Alla respondenter var överens om att handledning i olika former, är till hjälp för att 

kunna släppa arbetet vid hemgång. Vissa använde sig av egenbetald terapi för att genom sig 

själv, kunna förstå klienterna. Det nämns även att en god chef, kollegor att prata med, och en 

bra arbetsmiljö är viktigt för gränsdragningen mellan arbetet och det övriga livet. Enligt 

Allvins (2006) teorier om gränsdragning består av fyra delar, en av dem är modellen om 

kompensation som betyder att brister i den ena sfären, kan vägas upp av den andra sfären. 

Kompensationen genomförs omedvetet av respondenterna, då dem i sina svar talar om att de 

använder sig av olika fritidsaktiviteter för att koppla bort arbetet, exempelvis genom keramik, 
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musik, umgänge med vänner, “skratta ihjäl sig med kompisar” och olika former av komedi. 

Genom detta så kompenseras bristen i arbetslivet, upp genom att respondenterna i sitt övriga 

liv använder sig av olika fritidsaktiviteter. 

   

Det visade sig att några av respondenterna inte kunde omfördela tyngderna som finns i jobb 

och privatsfären. Detta resulterade i trötthet och utmattning. Enligt en av de presenterade 

studierna under tidigare forskning, kan arbetsrelaterad stress resultera i utmattning. Genom 

detta kan en se att utbrändhet går att förstås genom både rollöverbelastning (rollteorin), samt 

genom ett misslyckande av ett särskiljande mellan arbets- och privatsfären (gränsdragning). 

Detta går att exemplifiera med respondent 5, som förklarade att det har hänt att hon suttit för 

länge med en klient, alltså att arbetet gått ut över hennes fritid. När detta har hänt har hon 

upplevt att det blivit för mycket, vilket kan liknas vid en rollkonflikt, som i sin tur kan leda 

till utmattning om hon inte förhindrar det i god tid.  

 När vissa av de tillfrågade intervjupersonerna berättade att de upplevde för höga krav 

från klienterna och kände sig överbelastade, var de tvungna att både direkt och indirekt, 

använda det privata livet för att vila upp sig på olika sätt. Detta i form av att bl.a. sova mer 

och hålla sig i bra form. Enligt Allvin m.fl. är detta någonting som ingår i konflikt eller 

konkurrensmodellen, som handlar om att de olika livssfärerna måste samsas om människors 

olika tidsbegränsningar.55 Att respondenterna direkt använde det privata livet för 

återhämtning, kunde förstås genom intervjupersonernas egen förståelse för att arbetet 

påverkade dem samt att de berättade att de kände av effekter som de visste hade att göra med 

arbetet. Det som menas med att indirekt använda det privata livet för återhämtning, är att det 

kan framkomma motsägelser i respondenternas svar. Ett exempel är då respondent 5 först 

svarade att arbetet inte påverkade henne, men att det i ett senare skede kunde tolkas 

annorlunda, då hennes första svar motsade det andra svaret. Det andra svaret som erhölls 

handla om hennes förklaringar om att hon känner sig trött och utmattad, att hon brukar ta 

långa frukostar, samt ligga kvar i sängen för att återhämta sig då hon får bära mycket på sina 

axlar under sin arbetstid. Genom det senare svaret uppfattades att hon faktiskt blir negativt 

påverkad av arbetet. Detta går även att förstås genom överspridningsmodellen, då hennes 

arbete gjort att hon måste använda sin fritid för att återhämta sig.56 Någonting intressant som 

framkom under den sista intervjun, var respondent 6 följdsvar efter att en fråga ställts 
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gällande människors förväntningar. Hon förklarade att det är en vanlig föreställning att det 

endast går att känna eller tycka antingen det ena eller det andra, men att det är en felaktig 

föreställning då hon ofta får uppleva motsägelser i klienters svar. Detta gav en förståelse för 

att det är vanligt att se motsägelser i klienters svar även inom terapin. 

 Allvin m.fl. förklarar att ett mer avslappnat yrke, kan leda till en mer utvilad fritid 

som kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt.57 Detta beskrivs som en positiv påverkan, medan 

en negativ påverkan kan förklaras genom exempelvis respondent 5, som måste använda sin 

fritid för att vila upp sig. En positiv påverkan kunde tillämpas på respondent 1 som jämförde 

hennes andra yrken med psykologyrket. Hon berättade att hon inte alls kände av liknande 

effekter när hon inte arbetade som psykolog, och att behovet av att vara ifred och stänga av 

allt är någonting typiskt psykologiskt.  

  

7.3 Att leva upp till sin roll 

Utifrån resultatet kan en konstatera att det finns många olika förväntningar från klienterna 

kring vad en psykolog ska inneha för egenskaper, samt hur denne ska bete sig gentemot 

klienten. Psykologrollen innehar ett visst ansvar och vissa krav som måste uppfyllas för att 

kunna betraktas som en bra psykolog. När för höga krav ställs på individer, skapas det som 

utgör begreppet rollkonflikt.58 Anleglöw m.fl. (2015) menar att individer handlar utifrån 

rollens förväntningar, men efter genomförda intervjuer visade det sig i vissa fall, vara på ett 

annat sätt.59 Några av respondenterna vet om att det existerar åsikter kring hur en psykolog 

ska vara, men istället för att leva upp till dessa, står de fast vid att det är felaktiga åsikter. 

Respondent 2 berättar exempelvis att klienter ofta förväntar sig att psykologer ska se igenom 

dem genom sin mystiska förmåga. Även respondent 5 talade om detta då hon tänkte att 

många tror att psykologer ska “trolla med knäna” eller ha en röntgenblick. Respondent 4 

anser att det är fel att komma till ett möte med sådana förväntningar, då ingenting säger att en 

psykolog ska lösa alla problem. De menar alla tre på att det existerar för höga förväntningar 

på dem, samt att deras uppgift inte är att lösa allas problem. Till skillnad från den rollteori 

som valts, agerar därmed inte psykologerna utifrån de förväntningar som finns, trots att de är 

medvetna om deras existens. Respondent 4 betonade att klienter som kommer in till henne 

med för höga förväntningar, får skylla sig själva, då det endast resulterar i besvikelse. Hon 
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gör det alltså tydligt och klart att hon endast arbetar utifrån de nedskrivna reglerna, och inte 

utifrån normer samt förväntningar som människor har på henne. Fördelen med denna typ av 

arbetssätt är att om en stänger ut kraven som riktas mot en från klienterna, blir det lättare att 

inte låta arbetet överbelasta en.  

Det finns en tydlig ram om vad som ingår i arbetet och inte, vilket sedan blir 

utgångspunkten för agerandet på arbetsplatsen. En tydlig tidsram är någonting som det enligt 

Allvin m.fl. bör finnas om inte arbetet ska ta över det övriga livet. 60 Den åsikt som stack ut 

från de andra, var respondent 1 syn på saken. Hon menade istället att det är hennes skyldighet 

att leva upp till klienternas förväntningar, då det ingår i hennes roll som psykolog. Det som 

går att konstatera utifrån detta, är att det finns en stor sannolikhet att hennes försök att leva 

upp till alla förväntningar, är det som orsakat hennes trötthet och stress som hon talar om att 

hon upplever periodvis. Hon menar att det “äter upp henne inifrån” när saker och ting blir fel, 

och hon inte har makt att påverka det. Hon berättar även att hon känner att hon behöver vara 

för sig själv under vissa perioder, på grund av stressen på sitt arbete. Detta kan förstås genom 

en rollkonflikt. Respondent 1 jobbar intensivt med många patienter vilket gör att hon ställs 

inför emotionella utmaningar och en svårighet att leva upp till sin roll.61 Det finns tre delar 

som förklarar utbrändhet. En av dessa är ineffektivitet som skapas av de två första delarna, 

utmattning och depersonalisering. Respondent 1 blir tillfälligt ineffektiv då hon på grund av 

stressen av sitt arbete under vissa perioder, måste vara för sig själv. Hade hon varit utbränd så 

hade hon enligt denna teori även varit verkningslös.62 

En rollkonflikt kan även skapas genom att en person tar på sig ett för stort ansvar och 

antar för stora utmaningar som gör att rollen utvidgas till fler roller. Respondent 6 beskrev 

exempelvis hur hon under sina möten med klienter ibland kan känna med klienten så pass 

mycket att hennes roll som psykolog inkluderar en mammaroll. Respondent 4 ville till 

skillnad från respondent 6, inte att hennes roll skulle byta karaktär. När hon var ute och 

dansade ville hon inte visa någonting annat än en psykologroll för de klienter som såg henne, 

vilket därmed resulterade i att hon gick hem för att inte råka visa en annan sida av sig själv. 

Detta är en tydlig avgränsning mellan två roller, samt mellan arbete och privatliv. 

 Utöver röntgenblick och trolleri, existerar även fler föreställningar kring psykologer. 

Respondent 3 berättar att hon tror att människor tänker att psykologer har bättre livsöden än 
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andra, för att de har god kunskap om det mänskliga beteendet. Någonting som motbevisar 

denna föreställning är att psykologer kanske inte orkar med så mycket annat, då de redan har 

tillräckligt mycket problem i huvudet. Alla förväntningar på en viss roll behöver alltså inte 

stämma, utan kan visa sig vara rena motsatsen av det som föreställs. 

Några respondenter talar om att de upplever att de känner maktlöshet och 

otillräcklighet. De berättar att de känner att de inte räcker till och det kan bero på det som 

respondenterna berättar att det finns en del förväntningar och krav som klienterna har på 

deras psykologroll. Det kan även hända att respondenterna känner att det finns brist på 

resurser, patienterna kommer oftast in med problem som inte går att just lösa hos dem. Något 

som kan resultera utav detta är utmattning eller utbrändhet. Både utmattning och brist på 

resurser är något som bidrar till att det senare kan resultera i ineffektivitet och att 

respondenten blir verkningslös.63  

 

8. Slutsats och slutdiskussion 

Utifrån studiens första frågeställning hur psykologer påverkas av sitt arbete, har den 

huvudsakliga effekten visat sig vara störningar i privatlivet. Detta hör även ihop med den 

andra frågeställningen, gällande gränsdragning mellan arbete och privatliv, samt den tredje 

frågeställningen om förväntningar på psykologer. Några upplever utmattning och stress i 

perioder eller svårigheter att koppla av, medan andra inte orkar med fler sociala relationer än 

dem relationer och möten de har på arbetet. Även tidsbrist har nämnts som en konsekvens av 

respondent 4, som varit tvungen att lägga all fokus på sitt arbete och därmed inte kunnat 

utveckla sina andra intressen. Stress och utmattning, och till en viss del även otillräcklighet 

och maktlöshet, är de mest förekommande effekterna som respondenterna känt av från sitt 

arbete. Anledningen till att de flesta respondenter upplever effekter av arbetet, är för att det 

finns en svårighet att dra en gräns mellan arbetssfären och den privata sfären. Effekterna kan 

bero på bl.a. den empati som psykologer känner i relation till klienten, men även på grund av 

för höga förväntningar från klienten.   

Även frågeställningen gällande förväntningar på psykologen samt om psykologerna 

arbetar utifrån dessa, upplevs ha blivit besvarad. Psykologerna arbetar inte utifrån alla 

förväntningar som ställs på dem, då de anser att dessa förväntningar ofta är väldigt orimliga. 

Det bidrar dock till en viss press. Konsekvenserna av rollkonflikter eller rollöverbelastningar 
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i form av för höga krav och förväntningar utifrån, har lett till att gränsen mellan jobbsfären 

och den privata sfären suddats ut. På grund av detta måste respondenterna använda sitt 

privatliv för att ägna sig åt att handskas med detta. Det finns flera former av återhämtning 

som används av respondenterna för att motverka utmattning, exempelvis fritidsaktiviteter 

vilket går att koppla till modellen kompensation där man kompenserar upp denna brist. Det är 

inte alla som upplever effekter av arbetet, detta då de lärt sig använda sig av både personliga 

strategier exempelvis att ta långa frukostar och att hålla sig i god form samt allmänna 

strategier som exempelvis att gå på handledning på arbetsplatsen. 

Respondenterna visade sig ha väldigt mycket erfarenhet av sitt arbete, vilket har stärkt 

den mur de har byggt upp för att klara av att hantera alla känslor som uppkommer vid möten 

med klienter. De kan troligtvis aldrig bli helt immuna mot empati, då det inte är givet att 

muren aldrig kan rasa om den blir allt för överbelastad. Detta eftersom arbetet som psykolog 

är tungt och innebär att möta klienter som bär på många känslor, svåra dilemman och stora 

problem. Det som dock har visat sig är att muren har byggts upp gradvis, och att en positiv 

utveckling inom psykologen har skett med tiden. 

Den tredje frågeställningen kring hur psykologer skiljer mellan arbete och privatliv 

besvaras utifrån det respondenterna berättar om deras olika strategier gällande exempelvis att 

gå på handledning, koppla bort arbetet när de går från jobbet och inneha en arbetstelefon 

utöver den privata. De berättade även om vikten av att ha ett socialt liv, och vila upp sig inför 

arbetet.   

Värt att uppmärksamma var hur pass allmänna respondenternas strategier för att 

koppla bort arbetet var, då många av dem är vanliga även bland andra yrken. Den strategi 

som upplevdes mest unik för psykologyrket, var de olika handledningsformerna. Det är lätt 

att tro att psykologer måste använda sig av någonting som ingen annan gör, för att deras yrke 

är tuffare än andra yrken.  

Ännu någonting som upplevdes som ny information, var hur klienter förväntar sig att 

få sina problem lösta, men en av respondenterna talade om att psykologer egentligen inte är 

tvungna att lösa problemen, utan endast prata om patientens problem.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla ämnen och frågeställningar, på ett 

eller annat sätt går in i varandra då mycket är sammanflätat. Empatin som uppstår hos 

informanterna, eller rollförväntningarna som finns på psykologer, ger vissa effekter 

(exempelvis utbrändhet), men som i sin tur kan motverkas genom erfarenheter som växer 
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med tiden. Erfarenheter har även hjälpt informanterna att dra en gräns mellan arbete och 

privatliv. 

Någonting intressant för framtida forskning skulle bl.a. kunna vara att undersöka 

skillnader mellan psykologers påverkan av sitt arbete i jämförelse till andra yrken, 

exempelvis ett butiksarbete som tidigare i studien tagits upp som exempel. Detta för att öka 

förståelsen kring om psykologer sticker ut i hur de påverkas av sitt arbete och hanterar 

gränsdragningen mellan arbete och privatliv, samt i sådana fall, hur de sticker ut.  
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10. Bilagor 

 

10.1 Grundläggande intervjumall 

-Vad fick dig att studera till psykolog? 

 

-Hur länge har du arbetat som psykolog? 

  

-Vad är din roll som psykolog/ vad har du för arbetsuppgifter/ hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

  

- Hur förbereder du dig inför en arbetsdag eller ett terapitillfälle? 

  

- Trivs du på ditt arbete? Vad är det bästa resp. sämsta med att vara psykolog tycker du? 

  

- Stöter du på några motgångar på arbetet? Kan du ge exempel? 

  

- Upplever du att du kan hantera den information du får ta del av dagligen eller kan det vara 

överväldigande? 

  

- Kan dina klienter nå dig utanför ditt arbete eller stänger du av all kommunikation när du går 

från jobbet? 

 

- Har psykologer några strategier till att inte låta jobbet ta över? Har du några personliga 

strategier till att inte låta jobbet påverka dig? 

 

- Upplever du det vara svårt att dra en gräns mellan arbete och privatliv? 

 

- Upplever du prestationsångest? Känner du att det förväntas saker från dig? I så fall vad? 

 

- Känner du ett ansvar för dina patienters välbefinnande? Beskyller du dig själv om någonting 

dåligt händer dem? 

  

- Känner du av några effekter som du vet har att göra med ditt arbete? 

  

- Finns det några stödfunktioner/hjälpfunktioner på er arbetsplats ämnade för er psykologer? 


