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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka psykologers upplevelser av 
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sammanfattades i ett kärntema: Strategiska och oavsiktliga 
undvikanden. Strategiskt undvikande innebär att medvetet avstå från 
att göra något utifrån en bedömning av patientens behov och var man 
själv befinner sig känslomässigt och kunskapsmässigt. Det oavsiktliga 
undvikandet utgörs av val som sker på en mer omedveten nivå och 
syftar till att styra undan från eller dämpa en egen känsla i 
terapirummet. Studien visade att psykologers egna undvikanden är ett 
ämne som man kan och behöver tala om. Författarna har 
förhoppningen att det kommer ges mer uppmärksamhet i framtida 
forskning. 
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Abstract 

The study’s purpose was to examine psychologists’ own experiences 
of avoidance while giving treatment. Nine PTP-psychologists and 
psychologists were interviewed and the transcribed data were 
analyzed using inductive thematic analysis. Four main themes 
emerged which describe the informants’ experiences of avoidance, 
and were summarized in a core theme: Strategic and unintended 
avoidance. Strategic avoidance implies consciously refraining from 
doing something based on an assessment of patient needs and the 
psychologist’s emotional state and proficiency. Unintended avoidance 
implies choices on a more unconscious level, aiming to steer away 
from or subdue their own feelings in the therapy room. The study 
showed that psychologists’ avoidances is a topic that can and needs to 
be talked about. The authors hope that it will be given more attention 
in future research. 
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Att vilja fly från det svåra 

Psykologers upplevelser av eget undvikande som behandlare 

 
”Ja, då kanske jag lägger över det på patienten att det är den som är för skör, fast det 
kanske är jag som tycker att det är obehagligt eller att det är fel tajming, ja, eller då 
fel tajming för mig … ” (Citat taget från en psykolog i studien). 

 

Bakgrund 
 

Den här studien undersöker psykologers upplevelser av egna undvikanden i 

terapirummet. Författarna blev intresserade av ämnet psykologers undvikande i samband med 

egna reflektioner över klientarbete under psykologprogrammets senare terminer. Under 

klientarbetet upptäckte författarna att de kunde känna obehag inför att prata om vissa ämnen 

med sina klienter och under handledning och genomgång av de videoinspelade sessionerna 

uppstod frågor t ex kring varför studentterapeuten inte undersökt ett visst tema djupare. 

Undvikandebeteende, vilket i fortsättningen benämns undvikande definieras som: ”Sätt att 

reagera på något som upplevs hotfullt eller farligt bestående i beteenden som är avsedda att 

undgå det som upplevs som hot eller fara.” (Egidius, 2015). 

Författarna tänker att det är viktigt att undersöka psykologens undvikande i 

terapisituationer för att det kan vara en del i psykologens utveckling för att bli en bättre 

behandlare. 

Tidigare forskning 

Till författarnas kännedom finns det begränsat med forskning när det gäller 

psykologers undvikanden i terapirummet, beskrivet med begreppet undvikande. Andra 

begrepp som beskriver samma fenomen har eftersökts, men även där har för denna studie 

relevanta fynd varit begränsade. Författarna kommer därför inledningsvis att presentera 

forskning inom närliggande områden. 

Behandlarens självreflektion. Självreflektion är en förmåga som räknas till 

grundkompetenserna i klinisk utbildning (Hatcher & Lassiter, 2007). Enligt Rønnestad och 
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Skovholt (2003a) är kontinuerlig reflektion en förutsättning för inlärning och professionell 

utveckling oavsett hur lång klinisk erfarenhet man har. De skriver vidare att reflektion är ett 

ständigt pågående och fokuserat sökande efter en mer nyanserad och djupare förståelse av sig 

själv och andra och de fenomen och processer som man som kliniker träffar på i sitt arbete. 

Enligt Kantrowitz (2004) ägnar sig psykoanalytiker åt självreflektion och fokuserar på 

överföring och motöverföring för att underlätta behandlingsprocessen. Samtidigt leder 

självreflektionen till att analytikerns egen förståelse ökar. Detta innebär att genom 

självreflektion kan terapeuten lära sig av och utvecklas genom varje terapeutisk interaktion 

(La Torre, 2005). Överföring definieras enligt följande: ”Term i psykoanalysen och 

psykodynamisk terapi för sådan överföring av känslor och förhållningssätt som man har haft i 

tidigare relationer, vanligen gentemot föräldrar, på nya relationer, t.ex. på den läkare eller 

psykolog som man får behandling av.” (Egidius, 2015). Motöverföring definieras som: 

”Psykoterapeutens omedvetna reaktioner mot sin klient, i synnerhet på klientens egen 

överföring.” (Egidius, 2008, s. 452). 

Alliansens betydelse. Vikten av den terapeutiska relationen, eller alliansen, för 

behandlingsutfallet är väl beforskat (Good & Beitman, 2006; Horvath, Del Re, Flückiger & 

Symonds, 2011). Allians definieras av Egidius under definition två för psykoterapeutisk 

allians som: ”Termen psykoterapeutisk allians används också om den speciella personliga 

kontakt (eng: bond) som inleds och fördjupas i samspelet mellan terapeut och klient/patient i 

samband med psykoterapi.” (Egidius, 2015). Bordin (1979) har definierat allians som 

bestående av tre sammanlänkade delar; en överenskommelse om mål och uppgifter i 

behandlingen samt utvecklandet av en tillitsfull relation mellan terapeut och patient. Bordin 

betonade särskilt samarbetet mellan terapeut och patient i sin definition av alliansen (Good & 

Beitman, 2006).  
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Terapeutens och patientens uppfattning av hur deras allians i behandlingen är, är inte 

alltid densamma. Hur stark alliansen är skiftar dessutom, både inom och mellan sessioner och 

påverkas av det som sker i sessionen, t ex när terapeuten uppmuntrar patienten att utforska 

svåra ämnen eller om det sker något missförstånd. Skiftningarna i alliansens styrka har inte 

någon negativ påverkan på behandlingsutfallet så länge som de uppmärksammas och hanteras 

i behandlingen. Terapeutens förmåga att bemöta eventuella negativa reaktioner från patienten 

på ett adekvat och icke-defensivt sätt anses nödvändigt för alliansens vidmakthållande. 

Terapeutens bidrag till alliansens styrka anses betydande (Horvath et al., 2011).  

Alliansen tros har minst lika stor betydelse för ett positivt behandlingsutfall som den 

specifika behandlingsmetoden och den samverkar med både metod, patientegenskaper och 

behandlarens förmåga att bedöma vad som är effektivt (Norcross & Wampold, 2011). När det 

gäller terapeutens roll i skapandet och vidmakthållandet av alliansen finns en mindre mängd 

forskning (Hersoug, Høglend, Havik, von der Lippe, & Monsen, 2009). 

Terapeutfaktorer. I en studie av Nissen-Lie, Havik, Høglend, Rønnestad och Monsen 

(2015) fann man att alliansen påverkades av terapeutfaktorer i sessionen, men vad det var som 

influerade patientens och terapeutens uppfattningar av alliansen kunde skilja sig åt. 

Terapeutens upplevda svårigheter i sessionen, som att t ex ha känt irritation mot patienten, 

hade en inverkan på patientens skattning av alliansen, men förändrade däremot inte 

terapeutens uppfattning av hur god alliansen var. Författarna noterade att det var framförallt 

terapeuternas negativa erfarenheter från sessionerna som verkade uppfattas av patienterna och 

påverka deras bild av alliansen och att detta skulle kunna förklaras av att terapeuternas 

negativa känslor minskade deras förmåga till känslomässig kontakt och förtroendeskapande.  

Nissen-Lie, Havik, Høglend, Monsen och Rønnestad (2013) har i en tidigare studie 

även funnit att patienter tycks uppfatta om terapeuten i sitt privatliv har en försämrad 

livskvalitet och eget lidande, vilket tros kommuniceras genom terapeutens beteenden i 
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sessionen som även påverkar alliansen. Författarna i den studien spekulerade kring om det 

kunde vara så att patienterna på grund av sårbarhet utifrån maktobalansen i terapeut-patient 

relationen samt den psykiska ohälsan, hade en ökad känslighet för att uppfatta även subtila 

negativa reaktioner från terapeuten. Liknande fynd har gjorts i en studie av Hersoug et al. 

(2009) där man såg att terapeuter som i skattningar hade en interpersonell stil med en 

distanserad och oengagerad attityd, bidrog till att alliansen skattades som sämre, framförallt 

av patienterna. Författarna till den studien tog upp att terapeuter bör vara uppmärksamma på 

egna personliga egenskaper och beteenden som kan bidra till att alliansen försämras.  

Terapeutens och patientens scheman. Leahy (2008) har skrivit om den terapeutiska 

relationen i kognitiv beteendeterapi och hur det kan ske en schematisk misspassning 

(mismatch) där terapeutens egna scheman bekräftar patientens negativa scheman. Schema 

innebär enligt den tredje definitionen av Egidius:”En uppsättning medvetna och/eller 

omedvetna föreställningar och tankemönster som formar vårt sätt att uppfatta och tolka det 

som vi ser, hör, berör, känner lukt av och smakar på.” (Egidius, 2015). Leahy (2008) 

beskriver att det kan vara en terapeut med ett självuppoffrande schema som därav har svårt att 

sätta adekvata gränser i behandlingen och genom detta bekräftar patientens bild av att inte 

kunna ta hand om sig själv. Författaren skriver också att det kan ske en överpassning (over-

match), där terapeutens och patientens scheman är så likartade att detta i sig skapar problem. 

En terapeut som själv är alltför beroende av sin patient kan t ex få svårt att lyfta svåra ämnen 

med denne eller ta upp och samtala om patientens egen rädsla att bli övergiven.  

Faktorer som gör behandlingen mindre effektiv. Waller (2009) har skrivit om vilka 

tänkbara faktorer hos klinikern som kan bidra till att en behandling med kognitiv 

beteendeterapi inte blir fullt så effektiv som den skulle kunna bli, trots att 

behandlingsmetoden i sig har omfattande stöd i forskningen. Han menar att klinikern trots all 

välvilja kan ha oavsiktliga beteenden som försämrar behandlingen, och dessa kan förstås 
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utifrån dennes egna kognitioner och allmänmänskliga missbedömningar i dessa. Det kan 

också handla om klinikerns egna känslomässiga reaktioner som oro eller skam över att inte ha 

presterat tillräckligt eller rädsla att bli negativt bedömd, som skapar reaktioner som är 

negativa för patienten, t ex att klinikern inte tar upp ärendet i handledning. Waller menar 

också att det kan vara fråga om kontextuella faktorer som stress och för hög arbetsbelastning 

som försämrar möjligheterna till planering och flexibilitet i sessionen, eller klinikerns egna 

säkerhetsbeteenden där denne på olika sätt undviker eller minskar patientens ångest där den i 

själva verket är en nödvändig del i behandlingsmetoden. Säkerhetsbeteende definieras som: 

”Beteende som syftar till att undvika situationer eller personer som väcker tankar på hot eller 

fara och känslor av oro eller ångest.” (Egidius, 2015). Waller (2009) skriver att det kan 

upplevas svårt för klinikern att fullt ut göra behandlingsåtgärder som i stunden kraftigt ökar 

patientens ångest, när man vill skydda och hjälpa patienten att må bättre. Misstag från 

klinikerns sida menar han är oundvikliga och att de därför behöver uppmärksammas, t ex 

genom regelbunden handledning. Handledning definieras som:  

 
”Hjälp som ges av någon som redan är utbildad eller erfaren på visst område till en 
eller flera personer som håller på att utbilda sig eller sätta sig in i området genom 
direkt till individen eller gruppen riktade anvisningar, informationer, reflektioner 
och/eller återkopplingar, allt i anslutning till deras pågående arbetsuppgifter under 
praktik eller yrkesverksamhet.” (Egidius, 2015).  
 

Terapeutfaktorer i exponeringsbehandling. I en avhandling av Rabin (2013) 

framkom att terapeuter som var mer benägna att undvika erfarenheter ägnade mindre tid åt 

exponeringsbehandling. Det framkom också att terapeuter med en mer intuitiv personlighet 

ägnade mindre tid åt exponeringsbehandling jämfört med mindre intuitiva terapeuter. Det 

visade sig även att det fanns ett signifikant positivt samband mellan attityder till 

evidensbaserade behandlingar och hur mycket tid i procent som terapeuter ägnade sig åt 

exponering. När den positiva attityden till evidensbaserade behandlingar ökade så ökade tiden 
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som ägnades åt exponering. Exponering definieras enligt den andra definitionen av Egidius 

som: 

 
”Behandlingsmetod inom beteendeterapin. Den går ut på att man aktivt utsätter sig 
(antingen i fantasin, eng: imaginal exposure, eller i det verkliga livet, in vivo 
(exposure in vivo, in-vivo exposure, real-life exposure) för ångestväckande situationer 
som man i vanliga fall brukar undvika. Man arbetar också med exponering i virtuell 
verklighet (virtual reality exposure therapy, VR exposure therapy), det vill säga med 
filmbilder på en TV-skärm.” (Egidius, 2015). 
 

En studie av Farrell, Deacon, Kemp, Dixon och Sy (2013) undersökte hur terapeuters i 

experimentsyfte framkallade positiva eller negativa föreställningar av exponeringsbehandling 

påverkade deras utförande av behandlingen. De fann att de terapeuter som hade negativa 

föreställningar om exponering både var mer oroliga inför behandlingen och mer försiktiga i 

hur de utförde behandlingsmetoden. 

Terapeuten i utveckling. Forskning av Rønnestad och Skovholt (2003a) har beskrivit 

terapeutens utveckling i sex olika faser beroende på var man befinner sig i utbildningen och 

hur många år av yrkeserfarenhet man har, från lekmanna-hjälparen till den erfarna terapeuten 

med många års terapeutiskt arbete bakom sig. Den nyutbildade terapeuten på sitt första jobb 

beskrivs ofta ha höga förväntningar på sig själv att göra ett bra jobb, men kan samtidigt känna 

sig osäker, sårbar och i behov av stöd från kollegor och handledare. Erfarenheterna i 

handledning och att ha tillgång till förebilder beskrivs vara viktigt i den här fasen och de 

nyutbildade ägnar sig åt en konstant självutvärdering. Psykologer som har jobbat några år 

beskrivs av Rønnestad och Skovholt (2003a) även gå igenom faser av att först söka bekräfta 

giltigheten i den kunskap man fått med sig från utbildningen, som sedan följs av 

desillusionering när man möter utmaningar i arbetet som man inte förberetts på. De beskrivs 

också ha ett inre utforskande av egna förmågor, begränsningar och värderingar.  

En kvalitativ studie av Strømme (2012) som undersökte hur psykologstudenter 

utvecklar sin kompetens inom psykodynamisk terapi visade att studentterapeuterna i början 
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kände hjälplöshet och att handledarna i stor utsträckning försummade det inre drama som 

pågick hos studentterapeuterna under deras första försök att ge psykodynamisk behandling. 

Studien visade även att 17 av 21 studentterapeuter hade negativa känslor mot sin handledare 

under handledningsprocessen och av dessa var det elva studentterapeuter som inte tog upp de 

negativa känslorna med sin handledare. 

Thériault, Gazzola och Richardson (2009) har i en kvalitativ studie undersökt oerfarna 

terapeuters känslor av inkompetens i terapisessioner och vilka positiva och negativa 

konsekvenser dessa känslor för med sig. Några positiva reaktioner som deltagarna i den 

studien uppgav var att de sänkte behandlingstakten, var mer närvarande i stunden och 

dessutom fick ökad självkännedom om sina begränsningar och förväntningar. Det drev dem 

också att söka ny kunskap och råd i litteratur och handledning. Några negativa reaktioner på 

känslan av inkompetens var att de kände sig orörliga och oförmögna att styra vidare, samt att 

de blev mer självmedvetna i stunden. En annan negativ konsekvens var att de i olika grad 

distanserade sig från patienten när känslan av inkompetens uppstod. I sin mildare form 

handlade distanserandet om att terapeuten distraherades av de egna känslorna och 

prestationen och därav minskade fokuset på patienten och det blev svårare att vara helt 

närvarande i stunden. Ett större hot mot den terapeutiska relationen var när känslorna av 

inkompetens resulterade i ett tillbakadragande hos terapeuten, minskad motivation att hjälpa, 

sviktande empati och undvikande av ämnen som kunde väcka känslor.  

I studien av Thériault et al. (2009) framkom också att terapeutens känslor av 

inkompetens kunde influera valet av behandlingsmetod baserat på hur rollen som terapeut 

förväntades vara i metoden, t ex att vara mer styrande eller icke-styrande, att vara mer 

samarbetsinriktad eller att ha rollen som expert. Terapeuterna i den studien rapporterade 

också att de kunde välja bort att ta patienter som var utanför deras bekvämlighetszon eller 

sådana patientgrupper som tidigare väckt känslor av inkompetens hos dem. 
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Terapeutens känsliga punkter och undanmanövrer. Gullestad och Killingmo 

(2011) har beskrivit det som kallas spänning i terapirummet inom den psykoanalytiska 

terapin. I följande citat visas att terapeutens agerande för att undvika spänningen i ett visst 

tema kan riskera att det analytiska perspektivet förloras och därmed fungerar inte terapin som 

det är tänkt:  

 
”Även terapeuter kan manövrera för att slippa spänning. Om terapeuter själva inte tål 
spänningen i det tema som aktiverats i relationen, till exempel aggression, kan de, på 
ett subtilt sätt, styra in dialogen på mer ofarliga spår och på så sätt minska den 
upplevda spänningen. Om detta överensstämmer med patientens behov av att undvika 
aggression kan vi säga att parterna omedvetet ingår ett avtal om ömsesidiga lugnande 
försäkringar. Därigenom går det analytiska perspektivet förlorat.” (Gullestad & 
Killingmo, 2011, s. 85)  

 

Pope, Sonne och Greene (2006) har skrivit om olika tabubelagda ämnen som   t ex 

sexuella fantasier, att känna sig inkompetent eller att göra misstag, som terapeuter kan 

uppleva som svåra att tala om såväl i terapirummet som i egen handledning. Terapeuten som 

har egna olösta frågor i vissa ämnen kan få svårt att i en terapisituation stödja sin patient i 

utforskandet av dessa ämnen om de upplevs som pinsamma, känsliga eller tabubelagda.  

Uppsatsförfattarna har här beskrivit vikten av alliansen för behandlingens utfall och 

tidigare forskning kring faktorer hos psykologen som i terapirummet kan påverka både 

alliansen och behandlingsutfallet. Författarna tänker att psykologers undvikande kan vara en 

faktor som påverkar alliansen och behandlingsutfallet. Genom att i denna studie undersöka 

psykologers upplevelser av eget undvikande har författarna förhoppningen att bidra med ny 

kunskap inom ett hittills relativt outforskat område.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka PTP-psykologers och nyblivna, 

legitimerade psykologers upplevelser av eget undvikande när de ger psykologisk behandling. 

Studiens frågeställningar är: 
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Hur beskriver PTP-psykologer och legitimerade psykologer sina upplevelser av eget 

undvikande i terapirummet när de ger psykologisk behandling? 

Vilka övergripande teman beskriver på bästa sätt deras upplevelser av eget 

undvikande? 

Vilket kärntema kan bäst sammanfatta innehållet? 

Metod 

Metodval 

En kvalitativ metod valdes eftersom studien har en explorativ ansats och ämnet 

handlar om subjektiva upplevelser som är beroende av sitt sammanhang (Langemar, 2008). 

Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer och datan analyserades med 

induktiv tematisk analys (TA). Anledningen till att TA valdes är att det är en metod som går 

ut på att strukturera datan (Langemar, 2008) och en god struktur är ett kvalitetskriterie i 

kvalitativa studier (Larsson 2005). TA valdes också för att det framhållits att det är en bra 

analysmetod att börja med när man som författarna inte har tidigare erfarenhet av att arbeta 

med kvalitativ forskning (Braun & Clarke, 2006). Enligt Langemar (2008) är induktiv TA en 

praktiskt användbar grundmetod och det var en stor fördel att kunna följa klart beskrivna steg 

under analysprocessen. TA var också den metod som handledaren för uppsatsen var mest 

insatt i och rekommenderade författarna att använda. Författarna valde att under hela 

arbetsprocessen utöver muntliga diskussioner även föra en gemensam loggbok över 

funderingar, ställningstaganden och frågor som väckts under arbetet med studien.    

Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från ett relativistiskt perspektiv eftersom författarna anser att kunskap är 

något subjektivt och relativt i förhållande till exempelvis kontexten, forskarnas egna 

intentioner och de frågor som ställs, vilket beskrivs av Langemar (2008). Enligt Alvesson & 

Sköldberg (2008) finns flera olika inriktningar av relativism och studien har som 
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utgångspunkt perceptuell relativism som innebär att inte bara tänkandet utan också vad man 

uppmärksammar bestäms av kontexten, vilket innebär att det inte bara handlar om objektet 

som uppmärksammas. Olika individer kommer med andra ord att uppmärksamma delvis olika 

ting i en och samma situation. Författarna utgår även från en tidsmässig relativism som 

innebär att man tänker att forskningsobjektet är föränderligt, vilket innebär att resultatet har 

en begränsad giltighet sett över längre tid. 

Datainsamlingen 

En intervjuguide arbetades fram som utgick från Langemars (2008) beskrivning av 

semistrukturerade intervjuer. Det innebar att ett antal frågor formulerades på förhand men 

intervjuarna anpassade sig sedan till hur varje intervju utvecklades och ställde inte alltid alla 

färdigformulerade frågor och kom på nya frågor och följdfrågor under intervjuns gång. 

Frågorna i intervjuguiden formulerades utifrån författarnas begränsade förförståelse kring 

områden där undvikande skulle kunna förekomma. Intervjuguiden består av tre delar i form 

av en presentation, en öppen, inledande fråga och flera kompletterande frågor (se bilaga 1). 

Under den tredje intervjun framkom undvikanden på nya områden så författarna valde att 

revidera intervjuguiden genom att lägga till frågor om undvikanden kring metod och 

patientgrupper.  

Rekryteringen av informanterna gjordes genom ett bekvämlighetsurval där författarna 

använde kontakter som gav tips om psykologer som uppfyllde inklusionskriterierna och sedan 

kunde dessa psykologer i sin tur tipsa om andra lämpliga kandidater. Rekryteringen skedde 

via telefon och mail. En jämn fördelning mellan män och kvinnor eftersträvades men det var 

bara en av männen som kontaktades som var villig att delta. Informanterna fick ingen 

ersättning för sitt deltagande. När en psykolog tackat ja till att delta och en tid för intervjun 

bokats in, mailades ett informationsbrev om studien till informanten (se bilaga 2). 

Intervjuerna utfördes under hösten 2015 på platser som informanterna valt. Innan intervjun 
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inleddes gavs kort, muntlig information om de etiska riktlinjerna och informanterna fick 

sedan skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 3). Intervjuaren använde sedan en kort enkät 

som arbetats fram för att få de bakgrundsvariabler som behövdes för att kunna beskriva 

informanterna som grupp (se bilaga 4). Intervjuerna delades upp mellan författarna. Varje 

intervju ljudinspelades och genomfördes på cirka en timme.  

Urval 

Studiens informanter är nio PTP-psykologer och legitimerade psykologer som är i  

25 – 40-årsåldern och som alla tagit examen från psykologprogrammet vid Örebro universitet. 

Samtliga är anställda inom Region Örebro län. Av de nio informanterna definierar sig åtta 

som kvinnor och en som man. Informanterna har minst arbetat som PTP-psykolog i åtta 

månader och som mest i två år som legitimerad psykolog. Informanterna ägnar mellan  

25 – 60 % av arbetsveckan åt behandlingsarbete. Samtliga psykologer beskriver att de arbetar 

integrativt och ett par att de ibland även arbetar mer KBT-inriktat. Alla utom en av 

psykologerna har regelbunden handledning antingen individuell eller i grupp, eller både och.   

Inklusionskriterierna för att delta i undersökningen var att de skulle ha gått på 

psykologprogrammet med integrativ inriktning i Örebro och att de skulle ha jobbat med 

vuxna patienter i psykologisk behandling i minst 6 månader. Valet av denna urvalsgrupp 

baserades på att författarna önskade att studiens deltagare skulle ha tillgång till regelbunden 

handledning och ha ett integrativt perspektiv med kunskap om olika terapeutiska inriktningar. 

Författarna tänkte att det skulle kunna finnas mer utrymme för undvikandebeteenden när man 

har fått lära sig flera behandlingsmetoder och därmed kanske inte fokuserat på och hunnit bli 

mer säker på en specifik metod. 

Författarna har för att försäkra sig om konfidentialiteten valt att omväxlande benämna 

studiens deltagare för psykologer och informanter. Av samma anledning används det 

personliga pronomet ”hon” för samtliga informanter. 
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Tematisk analys 

I tematisk analys struktureras insamlade data utifrån olika teman. Temastruktureringen 

kan ske på två sätt: 1. Deduktiv eller teoristyrd TA, vilket innebär att teman är förutbestämda 

eller 2. Induktiv eller empiristyrd TA, vilket innebär att teman arbetas fram utifrån insamlade 

data (Langemar, 2008). Det induktiva tillvägagångssättet valdes för att författarna tilltalades 

av att låta datan styra och strävade efter att minska förförståelsens inverkan (Braun & Clarke, 

2006). Tidigare forskning och annan litteratur inom ämnet studerades först efter att den 

tematiska analysen av studiens data var gjord, för att kunna arbeta med materialet mer 

förutsättningslöst (Langemar, 2008). 

Steg i analysen 

Den tematiska analysen genomfördes enligt de sju steg som beskrivs av Hayes (2000; 

ref. i Langemar, 2008):  

1. Transkribera all insamlad data till text och läs sedan hela texten upprepade gånger 

tills en god översikt uppnås. 

Författarna transkriberade intervjuerna allt eftersom de genomfördes. Den första 

intervjun transkriberade båda samma 10 minuter av och jämförde sedan transkriberingarna 

och kunde konstatera att de inte skiljde sig åt mer än på några placeringar av kommatecken 

samt användning av tecken för paus. Författarna diskuterade skillnaderna och kom fram till 

gemensamma riktlinjer. Beslut togs att utelämna intervjuarnas instämmande mm-ljud. När 

alla transkriberingar var färdiga lästes texten igenom flera gånger. Varje informant fick en 

lösenordsskyddad sammanfattning av sin intervju via mail, för att få möjlighet att komma 

med synpunkter och meddela om författarna missuppfattat något de sagt. Detta gjordes som 

en form av så kallad respondent validation (Larsson, 2005) i syfte att ta in informanternas 

bedömning av om tolkningen stämde överens med deras bild av verkligheten och stärka den 
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empiriska förankringen i materialet. En av informanterna gav feedback på ett par tolkningar i 

sammanfattningen av sin intervju och några mindre korrigeringar gjordes då i det materialet. 

2. Gå igenom texten i sin helhet och markera det som är av betydelse för 

frågeställningen. 

Nästa steg var att markera meningsbärande enheter, vilket gjordes genom att kopiera 

meningsenheterna och klistra in dessa i ett eget dokument. Ett exempel på en sådan 

meningsbärande enhet är ”jag stoppar min egen privatperson”. 

3. Sortera de markerade delarna utifrån preliminära teman. 

Samtliga 1849 meningsbärande enheter sorterades in under 43 preliminära teman. T ex 

hamnade meningsenheterna: ”jag kände mig helt värdelös”, ”jag kände mig ond” och ”jag 

känner mig otillräcklig” under det preliminära temat ”Egen känsloupplevelse”. 

4. Ta ett tema i taget och urskilj allt som tillhör det temat från hela texten. Det innebär 

att man ska gå igenom hela texten lika många gånger som det finns teman. Man kan 

behöva utveckla och ändra sina preliminära teman. 

När de 43 preliminära temana hittats gick författarna igenom hela texten med ett tema 

i taget och kopierade ut allt som hörde till respektive tema. När detta var genomfört 

granskades åter alla teman och där det upptäcktes att teman överlappade varandra gjordes 

sammanslagningar. 

5. Gör en slutlig benämning och definition av samtliga teman. 

Till slut återstod nio subteman och från dessa kunde fyra huvudteman utskiljas. T ex 

bildade de tre subtemana ”Osäkerhet”, ”Nya perspektiv” och ”Praktiskt erfara” huvudtemat 

”Nyutbildad”. 

6. Summera innehållet under varje tema med egna ord och lägg in citat som belyser 

innehållet. 

Materialet sammanfattades under varje tema med egna beskrivningar och citat. 
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7. Framställ en teori genom att bilda en sammanhängande helhet genom att relatera 

huvudteman till varandra.  

Slutligen framträdde ett kärntema, ”Strategiska och oavsiktliga undvikanden” som 

omfattar alla teman. 

När den tematiska analysen var genomförd bjöds informanterna in till en deltagarträff, 

en så kallad ”member checking” för att få psykologernas feedback på resultatet av analysen. 

Deltagarträffen blev dock inställd då det inte var någon av informanterna som hade möjlighet 

att komma vid det planerade tillfället. 

Författarnas förförståelse och arbetsprocess 

I inledningsfasen av arbetet med studien diskuterades vilken förförståelse författarna 

hade med sig i ämnet och detta nedtecknades. Som psykologstudenter har författarna egna 

erfarenheter av terapisituationer med patienter/klienter under olika delar av utbildningen och 

har fått erfarenhet av handledning i grupp där det egna agerandet i terapirummet diskuterats. 

Författarna har själva varit med om att uppmärksamma att det funnits tillfällen i 

terapisituationer då man som behandlare känt sig obekväm eller osäker angående ett visst 

samtalsämne t ex och i efterhand genom reflektion kommit till insikt om att man borde gjort 

annorlunda. I handledningssituationer har författarna känt sig trygga att ta upp egna 

svårigheter med patientarbetet.  

Genom författarnas förförståelse och användandet av begreppet ”psykologens 

undvikande i terapirummet” så utgick författarna ifrån att detta är något som finns och att det 

är något som de flesta psykologer har mer eller mindre av på olika områden. Författarna 

tänkte att psykologer kan ha egna undvikanden som gör att hela eller delar av behandlingar 

inte blir så effektiva som de skulle kunna bli. 

 

 



PSYKOLOGERS UPPLEVELSER AV UNDVIKANDE	   19	  

Etiska överväganden 

Under hela arbetet med studien har hänsyn tagits till huvudkraven i de 

forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet tagit fram (2002; 2011) gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informanterna har fått både muntlig och skriftlig information om syftet med studien och dess 

användningsområde, frivilligheten i att delta samt möjligheten att avbryta sitt deltagande. 

Informationen gavs i det informationsbrev som mailades till informanterna några dagar innan 

intervjutillfället och vid själva intervjutillfället gavs samma information igen, dels kortfattat 

muntligen av intervjuaren och dels skriftligen i den samtyckesblankett som deltagare och 

intervjuare undertecknade. 

Psykologerna informerades om att intervjun skulle ljudinspelas och transkriberas och 

att allt material skulle förvaras säkert under skrivtiden för att sedan förstöras. Anonymiteten 

garanterades genom avidentifiering, vilket innebar att fiktiva namn användes i materialet och 

uppgifter om deltagarnas namn och arbetsplatser togs bort. I inledningen av intervjun 

påpekades också vikten av att värna patientsekretessen i psykologernas berättelser och 

psykologerna uppmanades att fokusera på sina egna upplevelser i största möjliga mån och inte 

på patientegenskaper. Författarna har även i hanterandet av materialet varit noga med att inte 

ta med i uppsatsen sådana uppgifter i informanternas berättelser som på något sätt skulle 

kunna identifiera någon. I inledningen och slutet av varje intervju gavs informanterna 

möjlighet att ställa frågor rörande studien och sitt deltagande. De erbjöds också att kontakta 

författarna per telefon eller mail om några frågor skulle dyka upp senare. 

Kvale och Brinkmann (2014) tar upp den etiska principen att konsekvenserna av ett 

deltagande i en studie ska bedömas av forskaren. Författarna har under arbetet med studien 

fortlöpande diskuterat olika aspekter rörande möjliga konsekvenser för informanterna av att 

bidra med personliga erfarenheter som behandlare. I vissa fall har det varit känslig och 
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utelämnande information som informanterna delat med sig av. Författarnas bedömning har 

dock varit att risken att lida skada av deltagandet varit liten och fördelen med 

kunskapsvinningen genom deltagande varit övervägande. Utifrån detta etiska övervägande 

månades om att ge informanterna olika möjligheter att meddela eventuella önskemål om 

ändringar i sina svar efter intervjuerna, t ex genom att maila en sammanfattning av den 

enskilda intervjun till informanten. 

Sammanfattning av metod 

 För studien har en kvalitativ metod använts och en induktiv, tematisk analys har gjorts 

på datan från nio semistrukturerade intervjuer med PTP-psykologer och legitimerade 

psykologer. I deltagarurvalet har bekvämlighetsurval tillämpats. Figur 1 nedan visar hur hela 

arbetsgången kan sammanfattas, från starten med genomförda intervjuer till slutet med 

definitionen av ett kärntema. 

 
	  

Figur 1. Arbetsgångens olika steg med insamlandet av data och genomförd analys som 
utmynnade i ett kärntema. 

Resultat  

Analysen av de nio deltagarnas berättelser kunde sammanfattas i kärntemat 

”Strategiska och oavsiktliga undvikanden”. Detta kärntema omfattar de fyra huvudtemana 

Nyutbildad, Självkännedom, Hantera obehag och Interventioner. Analysens huvudteman 
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består i sin tur av nio subteman. I modellen (figur 2) visas en överblick på resultatet med 

subteman, huvudteman och kärntema som beskrivs nedan. 

	  

Figur 2. Modellen visar hur nio subteman utmynnade i fyra huvudteman som sedan bildade 
kärntemat som sammanfattar resultatet. 
 

1. Huvudtema: Nyutbildad 

Huvudtemat Nyutbildad innehåller tre subteman: Osäkerhet, Nya perspektiv och 

Praktiskt erfara. Det handlar om att känna sig osäker i sin bedömning av vad som är rätt att 

göra i en viss behandlingssituation. Osäkerheten kan även gälla val av behandlingsmetod, där 

man väljer bort metoder som man inte känner sig trygg med. Informanterna beskriver hur det 

ofta är hjälpsamt att ta in en kollegas perspektiv, i form av handledning, för att bättre förstå 

och komma vidare i behandlingsprocesser. Informanterna beskriver också att praktisk 

9 Subteman 

1.1. Osäkerhet 

1.2. Nya perspektiv	  

1.3. Praktiskt erfara	  

2.1. Känsliga punkter	  

2.2. Reflektionstid	  

3.1. Handlingsval	  

3.2. Känslopåverkan	  

4.1. Välja 
behandlingsåtgärder	  

4.2. Värna relationen	  

4 Huvudteman 

1. Nyutbildad 

2. Självkännedom 

3. Hantera obehag 

4. Interventioner 

1 Kärntema 

Strategiska och 
oavsiktliga 

undvikanden 

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  	  
	  

	  



PSYKOLOGERS UPPLEVELSER AV UNDVIKANDE	   22	  

erfarenhet, att ha upplevt påfrestande situationer i rummet med patienter ger stort intryck. Det 

är något man bär med sig och har nytta av i möten med nya patienter. 

1.1. Subtema: Osäkerhet 

Analysen visar att informanterna ibland väljer att undvika en viss metod på grund av 

att de känner sig osäkra på om de behärskar metoden. Det finns också situationer där de 

ifrågasätter sitt agerande och är oroliga för om det blivit bra för patienten. Informanterna 

reflekterar kring sitt agerande i terapirummet och huruvida vad de väljer att göra alltid styrs 

av vad som är lämpligt för patienten eller om egna behov ibland spelar in, om det kan vara så 

att de väljer att inte göra något för att undvika egna obehagskänslor. En informant beskriver 

det på följande sätt:    

 
” . . . ja, då kan jag ju se att man undviker att provocera för mycket, alltså att man 
undviker att väcka för mycket konfrontation hos patienten, att den ska, och där är det 
ju .. det är en jättesvår balansgång för att veta, alltså med toleransfönstret, gör jag det 
för att skydda mig själv, eller har jag gjort en bedömning att om jag skulle dra igång 
det här, att det är för patientsäkerheten jag inte drar igång det eller är det för att jag 
är rädd att .. känna mig på ett visst vis  . . . ”  

 

En annan informant säger: 
 

” . . . Så det hänger ju egentligen kanske lika mycket på att jag inte riktigt vet, vad 
kommer hända om jag gör så här, för vår relation, där jag är en del, men också hur 
ska ja, hur blir det för patienten, är det faktiskt så här? Är min tolkning rätt eller inte? 
Så då undviker jag lite att gå in i det och så jobbar jag på andra sätt först för att se 
om jag har rätt eller inte.”  
 

En psykolog känner sig osäker kring att använda humor under behandlingen och 

reflekterar kring om användandet av humor kan innehålla undvikande: 

 
” . . . ibland så hejdar jag mig när det gäller att använda humor, just för när är .. när 
är det okej och börja alltså, för att den är svår ibland, jag tycker att det är viktigt att 
använda humor, men frågan är då när man använder den för att man vill und . . .  
eller lätta upp stämningen i rummet eller när den faktiskt har, när den är bra. Där kan 
ju vara en form av undvikande, för att man vill, ja men komma ur en känsla och då är 
frågan om det verkligen är, är det rätt. Ibland blir det ju för starkt, men frågan är blir 
det det, eller är det jag som inte står ut just då?”  
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1.2. Subtema: Nya perspektiv 

I analysen framkommer att psykologerna generellt har positiva erfarenheter av 

handledning, både från den handledning som gavs i klientarbetet under psykologutbildningen 

och deras nuvarande handledning på arbetsplatsen med en annan psykolog. De tycker sig ha 

fått med sig viktiga erfarenheter från utbildningen genom att i grupphandledning fått 

möjligheter att lägga märke till och diskutera saker man gör och inte gör som behandlare och 

vilka processer som kan finnas i terapirummet. Vissa saker som man har svårt för och kan 

vilja undvika kan uppmärksammas i samband med handledning. En informant beskriver hur 

handledningen blir ett sätt att bättre förstå sina egna reaktioner på något som skett i en 

terapisession: 

 
” . . . att backa bandet när man själv blir starkt i nånting, när man vill fly ifrån, det 
bet… det är ju någonting som händer där, men då när man, alltså för annars så 
reflekterar ju själv, men i dom stunderna så behöver jag gå utanför mig och då lyfter 
jag det med min handledare . . . ” 
 

Analysen visar också att några informanter ibland kan ha svårt att ta upp vissa saker i 

handledningen. För en av psykologerna upplevdes det ha berott på hur handledaren var: 

 
” . . . där kände jag mig ju inte bekväm med att göra det. Jag har själv uppfattat det 
som att det var ganska mycket direkt knutet till vem handledaren var och hur 
handledaren var som handledare, man fick liksom ingen respons, stöd, det kändes inte 
välkommet, så då gjorde jag inte det . . . ” 
 

För en annan psykolog kan det istället handla om att det ibland känns svårt att ta upp om man 

tycker att man har gjort något fel som behandlare och detta undviks då i handledningen: 

 
” . . . det som jag tycker är svårare i såna fall det är ju att ta upp gånger när jag känt, 
när jag i efterhand känner att jag inte har varit .. inkompetent är ju ett starkt ord men 
att .. där jag känner att jag gjort dåligt ifrån mig, att jag har gjort ett misstag t ex . . . 
” 
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En psykolog uttryckte att handledarens metodinriktning påverkar hur hon reflekterar 

kring processer i terapirummet: 

 
” . . . sen så tycker jag att det faktum att jag har en psykodynamisk handledare är 
väldigt bra just när det gäller det här att reflektera över sig själv .. en integrativ är 
säkert också bra på det  . . . . just det här .. ja lite mer underliggande, dolda motiv 
eller saker som kan driva en att göra det ena eller andra liksom, det tänker jag har 
varit bra just med det här mer psykodynamiska, liksom den i alla fall typen ja av 
handledning tror jag.” 

 

1.3. Subtema: Praktiskt erfara 

Deltagarna berättar om vikten av att få praktisk erfarenhet av behandlingsarbete och 

tar upp att klientarbetet under psykologutbildningen varit viktigt i deras yrkesmässiga 

utveckling. De har då fått vara med om nya situationer med patienter som ibland upplevts 

svåra, men som de fått stöttning i av handledare och lärt sig av. En informant uttrycker: 

 
”Jag tänker att jag hade ju tur i min långtidsklient som jag hade på mottagningen, 
som hade en sån .. såna svårigheter, och den handledaren, att jag kunde, fick jobba på 
det viset, så där har jag fått med mig jättemycket som då sitter i kroppen, alltså att jag 
har fått det i en kroppslig upplevelse alltså en klinisk erfarenhet och inte utifrån nån 
lärobok . . . ” 
 

En annan informant beskriver skillnaden mellan att enbart ha teoretiska kunskaper från 

psykologutbildningen och att ha faktiska erfarenheter av att ha varit med om svåra situationer 

med patienter: 

 
” . . . det är ju skillnad på att läsa om det teoretiskt så här att hantera aggressivitet 
eller så och att faktiskt stå där, för det är så otroligt mycket från en själv som slår in 
alltså, ja men vad man har med sig, det är så otroligt, just aggressivitet är ju svårt för 
där är, jag menar man kanske blir rädd, alltså man kanske blir rädd på riktigt och jag 
menar då, då agerar man ju inte utifrån vad man har läst . . . ” 
 

En psykolog berättar hur hon som behandlare har utvecklats och med tiden fått mer 

förståelse för hur processer som överföring och motöverföring kan upplevas och tolkas i en 

behandling:  
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” . . . ibland med vissa patienter så kan det svindla till så att det kan kännas som 
början på en panikångestattack och det jag kopplar det till då är ofta, när patienten 
sitter med mycket ångest så är det en överföringsmekanism. Det kan vara väldigt 
obehagligt och jag tror att jag tidigare kopplade det väldigt mycket till min egen det 
här med prestation, gör jag rätt, är det här bra? Nu börjar jag mer koppla att kan, hur 
mycket av det jag känner nu är patientens känslor egentligen, så .. och det är samma 
när, när i mötet med en patient när jag helt plötsligt känner en väldigt stark irritation 
mot patienten, för det händer, så istället för att tänka då att fan det här är en jävligt 
jobbig människa, snarare liksom vad är det den här patienten sänder ut, hur mycket 
irritation sitter den här patienten med nu och hur mycket, är det det jag suger upp?” 
 

En annan psykolog beskriver hur hon med mer erfarenhet har utvecklats när det gäller 

att kunna samtala om ämnen som tidigare har känts obekväma och som hon förut helst ville 

undvika: ” . . . att också utforska, alltså för ilska och sexualitet kan ju vara så nära, alltså att 

jag själv är mera modig i att ta i sånt som jag har trott var tabu . . . ” 

2. Huvudtema: Självkännedom 

Självkännedom innehåller två subteman: Känsliga punkter och Reflektionstid. Det 

handlar om att känna till sådant som psykologen själv som person kan ha svårt för och som 

kan påverka agerandet i psykologrollen. Genom att veta vad man själv inte kan eller orkar 

med för tillfället så kan man göra medvetna val, t ex att undvika att ta en viss patientgrupp. 

Det kan också handla om att aktivt försöka jobba med det som upplevs som svårt och ta hjälp 

av handledare eller kollegor för att det inte ska bli undvikanden. Huvudtemat självkännedom 

handlar också om att psykologen reflekterar över sitt agerande i terapisessionen och kommer 

till insikter om varför vissa val gjorts eller om något skulle ha gjorts annorlunda. Det skiljer 

sig mellan informanterna i fråga om när de reflekterar över sitt arbete och hur mycket tid de 

upplever att de har för detta. 

2.1. Subtema: Känsliga punkter 

I analysen framkommer att informanterna har vissa ämnen som de personligen tycker 

är svårare att tala om i terapirummet och tenderar att undvika genom att inte lyfta eller 

uppmuntra till vidare utforskande i sessionen. En informant reflekterar så här: ” . . . det kan ju 
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vara samma saker man undviker i vardagslivet kanske, fast på andra sätt då, som man kanske 

har svårt för i terapisituationen . . . ” 

Analysen visar att sex är ett ämne där flera psykologer känner sig obekväma när det 

dyker upp i samtal med patienterna. De kan känna sig generade eller inte veta vilka frågor de 

ska ställa. En informant beskriver att hon medvetet försökt jobba på att kunna gå in i samtal 

om sex och att det blivit lättare med tiden.  

Ett annat ämne som nämns som svårt är om det framkommer att barn kan ha farit illa. 

Där berättar psykologerna att det är extra känsligt för dem och att de skulle ha svårt att 

förhålla sig helt objektiva och professionella. De skulle helst undvika att träffa patienter där 

det samtalsämnet är aktuellt. Att höra att en patient plågat djur är också något som lyfts av en 

informant, att det är ett ämne där hon får svårt att behärska sig om det dyker upp. Hon kan dra 

sig för att vid behov fråga patienten om det i terapirummet.  

Döden och sorg synliggörs också i analysen som svåra ämnen. Informanter berättar att 

de bär på egen sorg och att de därför upplever det som jobbigt när patienterna är i sorg. En 

psykolog uppger att hon valt att inte ta sorgpatienter alls för tillfället på grund av egen förlust 

av anhörig. En annan informant beskriver hur det kan bli i terapirummet när både hon och 

patienten går in i ett undvikande av känslor: 

 
” . . . låt oss säga att det är en patient som tycker att sorg skapar ångest och att en del 
av mig tycker att sorg skapar ångest, det som blir deras försvar, om man pratar i såna 
termer på nåt sätt är t ex intellektualisering som jag vet att jag har använt som försvar 
i den känslan att det är väldigt lätt då att hamna i att man går med in i deras försvar, 
så om de börjar intellektualisera kring sin känsla så för mig mer som privatperson så 
faller det sig ganska naturligt också att göra så, och då vet jag i stunder så kan jag 
också gå med i den processen på nåt sätt så och det kan man ju reflektera över sen när 
man tittar på sina anteckningar . . . ” 
 

Det är dock inte svåra ämnen och känslor som beskrivs som jobbiga för alla. En 

informant berättar om hur ett annat undvikande väcks hos henne: 
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” . . . jag backar aldrig för såna känslor när det blir för mycket av så kallade jobbiga 
känslor, som sorg, ångest, panikångest, när de berättar jobbiga saker om sexuella 
övergrepp, alltså sånt där är jag inte rädd för, men jag är rädd för känslan .. att jag 
är för på, att jag är för påträngande, att jag är jobbig med hemläxor att jag 
dumförklarar dom  . . . . Ja, så där kan jag nog anpassa mitt beteende och sluta fråga 
och liksom och det borde jag ju istället utforska och inte låta det vara.” 
 

En psykolog berättar att det inte är några särskilda ämnen som hon har svårare för att 

samtala om, utan att det mer handlar om ifall det är rätt tajming att tala om ämnet och att det 

styrs delvis av var hon själv befinner sig, om det är rätt tajming för henne. Egen konflikträdsla 

beskrivs av en annan informant som också berättar att hon kan bli mer försiktig och ”tippa på 

tå” med patienter som är lite otrevliga eller på olika sätt visar att de kanske inte vill gå i 

behandling. Informanterna har varit med om att känna rädsla eller obehag när patienter 

uppvisat aggressivitet i rummet, vilket beskrivs av en informant så här: ” . . . där kände jag 

att, ja, den personen har ju varit våldsam tidigare, jag hade ju läst, ja journalen och så och 

där kände jag, jag önskar att jag hade mitt larm på mig . . . ” 

2.2. Subtema: Reflektionstid 

Analysen visar att psykologerna upplever att det kan vara svårt att reflektera över hur 

terapiarbetet går och sitt eget agerande i terapin, under själva sessionen. De vill då ha fullt 

fokus på vad som sker i den stunden och reflektionen får istället komma efteråt. Det blir då 

först efter sessionen som de ibland kan komma på att de har undvikit något som de inte var 

medvetna om i stunden tillsammans med patienten. En informant beskriver: 

 
” . . . under reflekterar jag inte så mycket, utan då är fokus att vara närvarande och 
vara i stunden, alltså då .. ja, för att där handlar det liksom om att fånga just 
ögonblicket där och då, skulle jag reflektera över något då hade jag gått förbi .. men 
väldigt mycket liksom, från att ha haft sessionen om det är en veckodag, till nästa, att 
utvärdera och knyta ihop och hur blev det här, både tillsammans men också hur blev 
det för mig .. vad sitter jag med för känslor .. vad hände . . . ” 
 

Psykologerna beskriver att de särskilt reflekterar när det varit en intensiv session eller 

om det hänt något speciellt. Då kan de fundera på det någon gång mellan den sessionen och 
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nästa gång de träffar patienten. I analysen framgår att man tar hjälp av sin handledare eller 

pratar med kollegor för att reflektera kring vad som hänt och sina egna reaktioner: 

 
” . . . ibland så går det fort och ibland så jag menar det är alldeles för mycket och i 
huvudet liksom så att man, det är ju därför man reflekterar efteråt, det är därför man 
har handledning för att liksom sortera i det som man är med om, så och det kanske 
kommer med tiden, nu har jag bara jobbat i knappa året så det kanske kommer med 
tiden att man kan liksom göra det i stunden vara medveten om, men jag tror inte att 
jag är det än, eller jag är inte det än så kan jag säga.” 
 

Självreflektionen kan handla om hur man är i sin yrkesroll: ” . . . det är sånt som jag 

tänker på, min roll i hur, hur hur direktiv och hur värderande jag är och liksom vad jag ger 

för feedback, sånt brukar jag tänka på mycket.” Efter sessionen kan man också komma på 

något som man kanske skulle ha gjort med patienten: 

 
”Med konfrontationen så brukar det vara så att det är nog, det är nånting jag tänker 
på efteråt och sen så kan jag faktiskt nästa gång liksom lyfta upp hur jag har tänkt och 
att det då blir en konfrontation istället.” 
 

Det kan också handla om tankar kring varför man som behandlare gjort vissa val i sessionen 

med patienten: 

 
” . . . efteråt då så klart att man reflekterar kring vad som hände, men då kan man ju 
kanske upptäcka att .. att man följer upp vissa saker som patienten pratar om istället 
då för att följa upp nåt annat, alltså varför väljer jag det jag väljer?” 
 

I analysen framkommer att psykologerna ser ett behov av mer tid för reflektion över 

sitt arbete. En av informanterna berättar att hon brukar avsätta en timme i veckan till 

reflektionstid ihop med en kollega, en timme som inte alltid hinns med. Det är många 

patienter inbokade och ofta finns inte tid till att reflektera mellan två patientbesök. En 

psykolog beskriver hur det kan upplevas då: ” . . . är det en tung session och när man har 

tight schema .. och när patienterna går in i varandra, när landa-processen, 

reflektionsprocessen uteblir .. då blir det inte bra.” 
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3. Huvudtema: Hantera obehag 

Hantera obehag innehåller två subteman: Handlingsval och Känslopåverkan. 

Huvudtemat handlar om hur informanterna agerar när de upplever obehagskänslor i olika 

situationer och som kan leda till undvikanden. Det kan både vara känslor man får inför att ta 

nya patienter, men också känslor som uppstår under behandlingssessioner. Det omfattar även 

hur psykologerna i terapirummet påverkas av patientens affekter, vilka tolkningar som görs i 

stunden av den upplevelsen samt hur det influerar psykologens agerande. 

3.1. Subtema: Handlingsval 

I analysen framkommer att när informanterna själva känt obehag i terapirummet så har 

de mer eller mindre medvetet försökt undvika obehaget genom att antingen bli mer direktiva, 

byta ämne eller tystna och inte fråga vidare. En informant beskriver detta på följande sätt: 

         
”Om en patient är väldigt .. liksom vad ska man säga, om de är rätt så taggiga, och 
man ställer frågor och dom blir nästan arga eller upprörda på en, då (skrattar) 
känner jag också att det påverkar mig och jag kanske, det kanske tar stopp då och då 
kan man säga att jag undviker för att jag vill inte ..  (skrattar) för det blir obehaglig 
situation för mig också, så där har jag ett eget undvikande  . . . . det kanske blir tyst en 
liten stund .. och jag försöker kanske så greppa, åh, vad ska jag nu fråga, och kanske 
hitta, ja byta spår lite . . . ”  

 

En informant uttrycker att hon kan märka att hon är på väg att vilja undvika när något 

känns jobbigt, men att hon inte gör det genom att stänga av sig själv som privatperson och 

bara vara psykologen. Informanterna berättar att de är försiktigare när de inleder en 

behandling med en patient där det framkommer från journalen att patienten varit aggressiv 

eller våldsam tidigare. Ett beskrivande citat på detta är: 

 
”Sen finns det ju vissa patienter som jag haft som är känt, har varit känt aggressiva 
tidigare och då kan jag medvetet också undvika att trycka på,     för att jag inte riktigt 
ännu känner patienten och vet inte vad, vad patienten kanske gör eller säger och då 
undviker jag det medvetet i början tills jag liksom får grepp om och tills vi kanske har 
en hyfsad allians.” 
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En annan informant beskriver hur hon påverkas och uthärdar i en stark 

känsloupplevelse och därmed inte undviker, trots att det är tungt: 

  
” . . . är man förberedd på och man vet om en historia av att en människa har varit 
kanske utsatt för väldigt mycket hemska saker, som man vet att man behöver prata om 
då är man liksom förberedd på det, men när det kommer .. bom så, då kan ju jag bli 
väldigt liksom ångestfylld och nästan må illa för att det är väldigt starkt det dom 
berättar, men .. jag fortsätter ändå att vara i det men man får ju kämpa själv väldigt 
mycket med sina egna känslor och man blir väldigt, väldigt trött av det efteråt.” 

 

I analysen framträder att informanterna har svårare att behandla vissa patienter 

beroende på vilken problematik de kommer med. Några beskriver att de personligen inte 

passar så bra för att behandla vissa patientgrupper och kan ibland undvika att ta dessa. Andra 

informanter berättar att när det ges möjlighet att välja vilka patienter de ska ta så väljer de 

ibland utifrån vilka de känner sig mer bekväma med: 

 
”  . . . jag börjar sålla vad jag vill ha och vad jag inte vill och och det är ju utifrån vad 
jag spontant känner mig bekväm med och inte .. så redan där börjar ju en form av 
undvikande där jag då, jag vet ju att vi måste ha psykoterapier, så jag försöker ju 
snabbt nappa på dom som jag känner passar mig . . . ”  
 

Vikten av att känna nyfikenhet och intresse för sina patienter lyfts fram av en 

psykolog, som tror att det bli fler undvikanden annars: 

 
” . . . jag tror att känner man inte det hära, alltså ett genuint intresse av de patienter 
som man jobbar kring .. så blir det ju mycket, mycket svårare och också mer 
undvikande tror jag, för att man liksom .. man kanske inte, ja men man blir inte så 
nyfiken . . . ”  

 

Informanterna säger att de antingen reflekterar själva kring egna känsloupplevelser i 

terapirummet, alternativt söker stöd från kollegor eller handledare. En informant berättar: 

 
”Ja, nej men oftast så brukar jag gå in och prata med en kollega, bara få prata av mig 
ja om det som har varit liksom, så det är väl en strategi jag använder mig av faktiskt, 
att jag behöver liksom få tömma ur mig det hos nån annan liksom så.”  
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3.2. Subtema: Känslopåverkan 

Analysen visar att informanterna ofta är med om tillfällen när de känner av patientens 

affekt, i vissa fall starka upplevelser som de personligen påverkas av. En psykolog beskriver 

det som att det kändes som början på en panikattack när patienten hade mycket ångest och en 

annan psykolog beskriver hur hon varit väldigt rädd första gången hon träffade en patient men 

att det blev lättare att hantera när hon insåg att det inte var hennes rädsla utan patientens: 

 
”Ja och att ja det, alltså emotionsreglera, aggressionsutbrott och sånt där det tyckte 
jag verkade inte alls så kul att hålla på med (skrattar) men när jag hade kunnat landa 
i det här att, att det kanske var den som var rädd egentligen att det int.. liksom jag 
kunde ändå liksom ja landa i att den är inte farlig, det är inte därför jag är rädd utan 
det är den som är och därför, jaha blir det liksom mycket emotioner och grejer som 
händer och utbrott och ja .. då kändes det bättre.” 
 

En informant berättar att det blir svårt när det är intensiva sessioner och ont om tid till 

nästa session för att hon då kan vara påverkad av patientens affekt och ta med sig det in i 

nästa session, vilket hon beskriver på följande sätt: 

 
”  . . . att jag inte själv har förankrat mig i stunden .. jag tar med mig en affekt som 
inte ska gå in i den nästa .. där är det ju också, det här med att, fast jag inte .. fast jag 
går in i en professionell roll, så det här är ju alltså .. tror jag på att det sipprar ut 
genom mig, det här kommer liksom satt sig i rummet, det sätter sig i mig att jag .. jag 
har med mig en annan process i en ny process, och då går dom in varandra, där blir 
det fel.” 
 
          
Psykologerna beskriver att det hänt att de gått med i patientens undvikande när 

patienten velat undfly känslor. Ett exempel på det är: ”Men sen ibland får patienten väldigt 

mycket känslor och vill undvika .. undvika själv, ja men det var inte så viktigt, då har jag 

också undvikit på nåt sätt för de känslorna smittade av sig, och så . . . ” 

4. Huvudtema: Interventioner 

Interventioner innehåller två subteman: Välja behandlingsåtgärder och Värna 

relationen. Huvudtemat handlar om psykologernas beskrivningar av avvägningar som görs i 
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behandlingssituationer när det gäller valet av vilka terapeutiska interventioner som är 

hjälpsamma för patienten och när de bör göras. Det handlar också om att i det terapeutiska 

arbetet vara mån om alliansen och att göra val som syftar till att vårda relationen till patienten. 

4.1. Subtema: Välja behandlingsåtgärder 

I analysen framgår att psykologerna gör bedömningar av vad patienten klarar av i 

sessionen. Hur mycket psykologen ska trycka på, vad som ska lyftas eller konfronteras 

beskrivs som en balansgång där man vill undvika att göra skada om patienten skulle vara för 

skör, men där interventionerna också kan vara nödvändiga för att föra terapin framåt. 

Tankarna kring svårigheten i att avgöra vad som är lämpligt att göra i stunden belyses av en 

informant: ”Ibland så tänker jag så här att ja, ska jag följa den här tråden nu, nej jag är 

osäker på om, om patienten är skör kanske . . . ” 

Två av informanterna beskriver att det kan kännas svårt och provocerande när 

patienter uttrycker främlingsfientliga åsikter i terapirummet. En psykolog berättar att hon då 

inte går vidare i att ta reda på vad åsikterna står för och tar inte med dem i behandlingen, 

medan den andra psykologen beskriver att hon istället försöker utforska vad som finns bakom 

patientens åsikter: 

 
” . . . försöka hitta vad är det som, för även om det är nån som uttrycker väldigt 
rasistiska åsikter, så så finns det ju nån .. det är ju inte det som är .. det är ju inte det 
man ska fokusera på, vad är det som ligger bakom åsikterna, det är ju där man 
försöker komma in liksom, så det är ju en ledtråd på ett sätt, att gå vidare.” 
 

En informant berättar att om det uppstår en konflikt med patienten så är det något som 

hon tycker att man behöver ta upp och inte undvika: 

 
” . . . när man pratar om att man ska ta upp det som är i rummet, om det är nånting 
som är en konflikt så tycker jag att det ska man göra, annars finns den konflikten och, 
och den stämningen där ändå på nåt sätt så det brukar jag vilja göra som en 
terapeutisk intervention på nåt sätt . . . ” 
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Psykologerna berättar att det kan vara svårt att lyfta i rummet när en patient inte verkar 

vara motiverad till att gå i terapi eller att man av olika skäl kanske borde avbryta 

behandlingen. Det kan vara ett undvikande om de i sådana lägen t ex alltför länge fortsätter att 

erbjuda nya tider fastän patienten gång efter gång uteblir. Informanterna tar upp att det är 

viktigt att inte lägga över allt ansvar på patienten när en behandling inte fungerar, utan att 

även se till sig själv och inte vara rädd för att undersöka om det handlar om något man själv 

gör eller inte gör: 

 
” . . . för nånstans har man ju en maktposition på nåt sätt att, att man liksom, när det 
inte funkar så lägger man det på patienten istället för att börja fundera på, det här 
kanske handlar om mig, det kanske är därför det inte funkar .. och det tycker jag också 
är jätteviktigt ibland att lyfta med patienten att, att kunna säga så här att du .. det 
händer inte så mycket, vad beror det på? Handlar det om mig som behandlare? . . . ” 
 

Det tas även upp att i vissa fall kan det vara nödvändigt att fundera på om patienten 

skulle behöva få en annan behandlare: ” . . . nån annan psykolog skulle säkerligen funka 

alldeles utmärkt för den här patienten och att det faktiskt blir bra, det måste man kunna 

erkänna för sig själv som behandlare . . . ” 

I analysen framkommer att psykologerna kan ha svårt att gå in och avbryta när 

patienter pratar mycket i sessionen men undviker det ämne som de egentligen behöver prata 

om. Det kan väcka frustration hos behandlaren som då mer skulle behöva styra och flytta 

fokus i samtalet till det som patienten behöver utforska. En psykolog beskriver att hon med 

vissa patienter som tar stor plats i rummet och pratar mycket, går in i ett undvikande när hon 

känner att hon borde gå in och ta kontroll över samtalet men har svårt för att faktiskt göra det: 

 
” . . . jag vet inte hur jag ska göra och då blir jag tyst och passiv och det är ju 
verkligen en form av undvikande, det blir ju liksom inget terapeutiskt i det 
överhuvudtaget, för det patienter ofta gör när de pratar så mycket, det är ju ofta prata 
för att slippa prata om det som faktiskt är jobbigt så det är ju deras form av 
undvikandebeteende ofta, som jag då förstärker genom att inte gå in och bryta det 
liksom, det är ju ofta ett ett försvar de har och det ska ju jag som terapeut snarare visa 
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på, att ser du att det här du gör nu kan ses som ett försvar så, så det blir ju bara, hela 
rummet blir ju bara ett undvikande . . . ” 
 

En annan informant uttrycker att man får stå ut med att det kan bli obekvämt och att det är 

värt att göra terapeutiska interventioner så länge man tror att de är funktionella för patienten: 

 
”Det är en sak om man tänker att det är en jobbig sak som personen ifråga inte helst 
skulle vilja prata om, men att det är väldigt viktigt eller kanske avgörande att man 
faktiskt pratar om det nu, då är det en annan sak, då får man ta det här med liksom att 
dom blir agiterade eller obekväma som en bieffekt  . . . . och då måste det ju ändå vara 
så att man tror att det kan leda nånstans . . . ” 
 

4.2. Subtema: Värna relationen 

Analysen visar att informanterna lägger stor vikt vid alliansen, dess betydelse i terapin 

och hur man som behandlare förhåller sig till den. Psykologerna berättar att de ibland är mer 

försiktiga i kontakten med patienterna och undviker att trycka på i behandlingen, för att inte 

riskera alliansen: 

 
” . . . alliansen är viktig .. och det är ju den man, alltså om man ska ha nåt långsiktigt 
så måste man ju värna den, tänker jag, så att i de fallen när jag känner att jag måste 
värna alliansen så har jag undvikit att göra folk irriterade i terapirummet . . . ” 
 

Det kan också handla om försiktighet för att man inte tycker sig ha hunnit bygga upp en 

tillräcklig allians ännu: ” . . . jag tänker att folk blir obekväma så och att jag inte vill göra folk 

obekväma, i alla fall inte i början . . . ” 

En psykolog beskriver en observation över vad som kan ske i den terapeutiska 

relationen vid en långvarig kontakt, när psykologen känner stor samhörighet med patienten 

och får svårt att se och lyfta allvarliga problem som patienten kan ha: 

 
” . . . att vara medveten om att man har nånstans glidit in i att man har kanske mer .. 
ja att man har mera personligt med i den, i den relationen eller så att man är färgad 
av att man har en lång relation t ex och att man inte vill se att det här är ett problem 
på riktigt  . . . . man undviker att göra det man borde kanske eller ta upp det man 
borde eller vad du vill eller gräva djupare eller vad liksom utforska mer kring nånting 
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för att man .. där är ju att man faktiskt är rädd om om relationen på ett annat sätt 
kanske och då om man ska va liksom då kanske det är dags att lämna vidare så eller 
absolut ta upp det i handledningen . . . ” 

 

Kärntema: Strategiska och oavsiktliga undvikanden 

Kärntemat sammanfattar hela resultatet och beskriver på lämpligast sätt psykologernas 

upplevelser av eget undvikande utifrån deras berättelser. Genomgående i de olika 

huvudtemana och subtemana finns psykologernas medvetna val att ibland avstå från att göra 

något – ett strategiskt undvikande, utifrån en bedömning av patientens behov och var man 

själv befinner sig känslomässigt och kunskapsmässigt. Likaså genomsyras de olika temana av 

val som psykologerna gör på en mer omedveten nivå. Det författarna menar med det är 

psykologernas olika agerande som syftar till att styra undan från eller dämpa en egen känsla 

som uppstår i en viss situation – ett oavsiktligt undvikande. Denna obehagskänsla kan väckas 

genom påverkan av patientens affekter, av psykologens egna tankar om sin förmåga som 

behandlare, personliga tidigare erfarenheter eller andra skäl. Den här formen av undvikande är 

svårare för deltagarna själva att uppmärksamma när det sker i stunden, men i självreflektion 

efter sessioner och med stöd av handledning medvetandegörs en del av behandlarnas 

oavsiktliga undvikanden. Studiens informanter uttrycker även att de troligen har fler 

undvikanden som de inte är medvetna om och därför inte heller kan redogöra för i 

intervjuerna.  

De fyra huvudtemana Nyutbildad, Självkännedom, Hantera obehag och Interventioner 

innehåller alla faktorer som påverkar varför, när och hur psykologerna har strategiska och 

oavsiktliga undvikanden samt hur medvetna de är om dessa. Figur 3 nedan visar hur 

kärntemat byggs upp av de fyra huvudtemana. 
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Figur 3. Fyra huvudteman bildar kärntemat som sammanfattar resultatet.	  

Diskussion 

Teoridiskussion 

Analysens kärntema beskriver informanternas upplevelser av undvikanden på olika 

områden i arbetet med psykologisk behandling. Det innehåller både strategiska undvikanden 

som görs utifrån medvetna val och oavsiktliga undvikanden som informanterna inte är lika 

medvetna om att de gör, men som de ibland i efterhand kan synliggöra genom självreflektion. 

Kärntemat innehåller också en strävan hos informanterna att medvetandegöra sådant de kan 

ha svårt för och att få en ökad förståelse för processer i terapirummet, bland annat genom att 

avsätta tid för självreflektion och att ta hjälp i handledning. Genom ökad medvetenhet kan 

möjligen de oavsiktliga, omedvetna undvikandena bli färre.  

Författarna ser det som i analysen benämnts som strategiskt undvikande, som en form 

av professionell bedömning i yrkesrollen. Det kan vara t ex att prioritera alliansen i ett visst 

läge eller att välja att inte arbeta med patienter eller metoder som man inte tycker sig behärska 

fullt ut. Det strategiska undvikandet ses som medvetna beslut fattade utifrån personen i sin 

yrkesroll som psykolog, med ambitionen att göra det som är bäst för patienten i en given 

Huvudtema 2: 
Självkännedom 

Huvudtema 3: 
Hantera obehag 

Huvudtema 4:  
Interventioner 

Huvudtema 1:  
Nyutbildad 

Kärntema: 

Strategiska och 
oavsiktliga 

undvikanden 



PSYKOLOGERS UPPLEVELSER AV UNDVIKANDE	   37	  

situation. Det som i analysen istället benämnts som ett oavsiktligt undvikande och som sker 

mer omedvetet, ser författarna som att det handlar om att den egna privatpersonen med sina 

känsliga punkter, reagerar på något och detta tar överhanden framför yrkesrollen. Det kan t ex 

vara situationer där man drar sig för att ta upp något i handledning för att det känns skamfyllt, 

eller att man går med i patientens försvar i sessionen. Det kan också handla om att man har 

svårt att härbärgera patientens affekter eller blir rädd om en patient är aggressiv och känner ett 

behov av att skydda sig. 

Exempel på både strategiska och oavsiktliga undvikanden kommer ges nedan med 

författarnas tolkningar av hur dessa kan förstås teoretiskt. Författarna kommer att gå igenom 

några av de områden där informanterna berättat att det förekommit undvikande eller att de 

försökt att inte undvika något. De områden som diskuteras nedan rör psykologernas 

utvecklingsfas i yrket, självreflektion, handledning, allians, affektpåverkan och att bedöma 

den egna kompetensen. Det går dock inte alltid att skilja på vad som är strategiskt och vad 

som är oavsiktligt undvikande. Informanterna kan ha agerat på ett visst sätt och i efterhand 

förklarat det utifrån teoretiska resonemang, som att man valt att inte göra något för att värna 

alliansen, men i stunden i sessionen skulle det också kunna ha varit den egna känslan som 

styrde agerandet, med syftet att undkomma obehag.    

Psykologerna i den här studien befinner sig alla i början av sin yrkesbana och det tycks 

finnas delar i det undvikande de upplever som kan förstås utifrån att de har en relativt 

begränsad erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling. Oerfarenhet kan tänkas 

naturligt medföra en viss osäkerhet när man ställs inför nya utmanande situationer, som i sin 

tur kan väcka rädsla som aktiverar ett undvikande.  

Informanterna verkar vara i en process där den privata personen håller på att integreras 

med yrkesrollen som psykolog. Det känns igen i forskningen av Rønnestad och Skovholt 

(2003a) om utvecklingsfaser och deras beskrivning av den nybörjar-professionella fasen kan 
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sägas vara där den här studiens informanter befinner sig. Rønnestad och Skovholt (2003a) 

beskriver vidare att besvikelser kan komma av att som relativt oerfaren ännu inte ha utvecklat 

klara gränser för ansvarsfördelning och realistiska behandlingsmål. Att känna sig otillräcklig 

är också vanligt i den här fasen. Informanterna i den här studien ger uttryck för behovet att ta 

in handledarens perspektiv när behandlingsarbetet har känts överväldigande. Att som oerfaren 

terapeut uppleva känslor av inkompetens i yrkesutövandet är beskrivet i en studie av Thériault 

et al. (2009), där en möjlig konsekvens blir att man väljer bort vissa patienter. I denna studies 

analys framträder också att informanterna om möjligt väljer bort vissa patientgrupper och 

författarna spekulerar i om det hos dem också skulle kunna handla om att man vill undvika att 

känna sig inkompetent. 

Rønnestad och Skovholt (2003a) tar också upp i beskrivningen av den nybörjar-

professionella fasen att man här börjar kännas vid personliga uttryck i yrkesutövandet och ett 

tecken på att det personliga och professionella håller på att integreras kan vara att man börjar 

använda sin egen humor i patientarbetet. En informant i den här studien uttryckte att hon 

kände sig osäker kring när det var lämpligt att använda humor i terapisessionen och hon 

funderade kring om att ta till humor kunde vara ett sätt att själv undkomma en stark känsla i 

rummet. 

Under självreflektion efter sessionen kan informanterna komma på saker de undvikit 

att göra i sessionen med patienten och det oavsiktliga undvikandet kan då upptäckas. Flera av 

informanterna uttrycker att det är brist på tid för reflektion mellan sessionerna och att de 

tycker att det är svårt att reflektera över sitt agerande som behandlare i stunden i terapirummet 

utan att tappa fokus på vad patienten berättar. Författarna tänker att det kan behövas mer tid 

för reflektion när man är nyutbildad och oerfaren och att det kan finnas en ökad risk att det 

blir fler undvikanden som nyutbildad psykolog, för att man ännu inte fullt ut klarar att ha 

fokus på både patient, sig själv och processer i rummet samtidigt. Man behöver istället mer tid 
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till att reflektera efteråt och få hjälp av handledning för att förstå processerna. I analysen 

framkommer även att handledarens metodinriktning kan ha betydelse för hur man i 

handledningen reflekterar kring processer i terapirummet, sitt eget agerande och vad som styrt 

de val som gjorts.  

Burgess, Rhodes och Wilson (2013) har skrivit om att förmågan att reflektera i 

sessionen är viktig för kliniska psykologer, men att det kan vara en utmaning för PTP-

psykologer. De har i en studie funnit att PTP-psykologer kände sig nödställda när deras 

planerade interventioner inte matchade klientens komplexitet eller höll för utmanande 

mellanmänskliga interaktioner. När detta hände kunde PTP-psykologerna kännas vid 

nödställdheten och ägna sig åt flyktig och rudimentär reflektion, men flera som saknade 

tillräcklig teknisk kunskap eller självförtroende, drog sig tillbaka till mer säker mark i form av 

icke-direktiv rådgivning. Den här beskrivningen påminner om informanternas erfarenheter i 

interaktionen med aggressiva patienter, när de valt att dra sig tillbaka genom att tystna eller 

byta samtalsämne.    

Vid analysen framkom att informanterna i handledning kan undvika att ta upp 

situationer då de känner att de skulle ha agerat annorlunda i terapisituationen. Författarna 

tänker att det kan handla om att man vill undvika skamkänslor i handledningssituationen. Det 

kan vara ångestfyllt att berätta om sina egna misstag och personliga svårigheter i 

handledningen (Hahn & Molnar, 1991; ref i Hahn, 2001).  

Analysen visade också att handledningen är en hjälp för informanterna när det gäller 

att reflektera över terapiarbetet och få ökad förståelse för varför man känt eller gjort på ett 

visst sätt i sessionen. Castonguay, Boswell, Constantino, Goldfried och Hill (2010) har skrivit 

om vikten av att uppmärksamma faktorer som bidrar till ökad risk att behandlingen stannar 

upp eller att behandlingsutfallet försämras. De menar att likaväl som att under 

psykologutbildningen få lära sig om vilka faktorer som främjar ett gott behandlingsutfall, så 
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bör studenterna får kännedom om vilka behandlingar, process- och relationella faktorer som 

istället kan göra skada och hur dessa kan förebyggas i största möjliga mån. Om handledarens 

roll i att få studenten att bli mer medveten om sin personliga påverkan i behandlingsprocessen 

skriver de följande: 

 
”Clinical supervisors need to help trainees to know themselves, such as their 
strengths, limitations, interpersonal vulnerabilities, and countertransferential blind 
spots. Moreover, they need to develop the ability to monitor the impact of their 
internal experience, especially their hostile and negative feelings, on the therapeutic 
relationship.” (Castonguay et al., 2010, s. 40) 

 

Författarna tänker att ta hjälp av handledningen för att bli medveten om sina egna personliga 

sårbarheter kan vara ett sätt att minska risken för oavsiktliga undvikanden. Psykologerna 

beskriver även betydelsen av att få praktisk erfarenhet av att ha kunnat hantera en svår 

situation eller att ha talat om något känsligt i terapirummet. Författarna tror att detta är något 

som kan bidra till ökad trygghet hos psykologen och att det kanske leder till färre 

undvikanden i kommande, liknande situationer.  

Psykologer som har jobbat några år börjar allt mer värdesätta den terapeutiska 

relationen och dess betydelse för patientens framsteg (Rønnestad & Skovholt, 2003a). 

Studiens informanter berättade om situationer där de undvikit att göra saker i sessionen på 

grund av att de inte ville riskera att alliansen försämrades eller för att de ännu inte hunnit 

bygga upp en god allians. Att prioritera alliansen kan vara en korrekt bedömning baserat på 

den omfattande forskning som finns kring alliansens betydelse för behandlingsutfallet 

(Norcross & Wampold, 2011). I en metaanalys av Horvath et al. (2011) konstaterar man att 

skapandet av en tillräckligt god allians i början av en behandling är särskilt betydande för att 

komma vidare i behandlingen och förhindra patientens avhopp. De menar att alliansen 

påverkas av allt som sker i behandlingen och att det i behandlingsstarten är särskilt viktigt att 
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terapeuten anpassar sättet att arbeta till patientens förväntningar, behov och förmåga, för att 

främja en god allians.  

Psykologerna i den här studien har berättat om upplevelser av att påverkas av 

patienternas affekter och ibland svårigheter i att skilja ut vad som är patientens affekt och ens 

egen. Detta är beskrivet av Rønnestad och Skovholt (2003b) i en artikel som tar upp att 

hanterandet av de egna känslorna och de känslomässiga gränserna i kontakten med patienten 

är en utmaning, särskilt för den oerfarna psykologen. Psykologen behöver uppleva, förstå och 

reglera känslorna på ett sätt som främjar terapiprocessen och när det blir för intensivt ökar 

risken att gränssättningen blir inadekvat, t ex genom att psykologen antingen avskärmar sig 

eller tar med sig de intensiva känslorna utanför terapisessionen. Detta känns igen i 

informanternas berättelser om erfarenheterna av att emotionsreglera när patienter haft 

aggressionsutbrott eller att affekter från en intensiv session följt med psykologen in i nästa 

session. Informanterna har också berättat att patienterna ofta vill undvika att tala om och 

uppleva vissa känslor och att det ibland händer att psykologen går med i patientens försvar då 

i stunden och själv undviker de känslorna. 

I analysen framträder en form av undvikande där informanterna väljer att inte arbeta 

med en viss behandlingsmetod eller att inte ta vissa patientgrupper på grund av att de känner 

sig osäkra på metoden, att problematiken inte passar dem eller är svår att jobba med. På ett 

sätt kan det ses som en rimlig bedömning av den egna förmågan, helt i linje med de 

yrkesetiska principerna för psykologer som uttrycker:  

 
”Psykologen eftersträvar medvetenhet om sina yrkesmässiga och personliga starka 
och svaga sidor, så att han eller hon realistiskt kan värdera med vilken kompetens 
han/hon kan ta på sig arbetsuppgifter. Psykologen går endast in i arbetsuppgifter eller 
erbjuder de tjänster och använder de metoder, som han eller hon är kvalificerad för 
genom utbildning, träning och erfarenhet.” (Sveriges Psykologförbund, 1998, s. 7) 
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Undvikandet av vissa metoder eller patientgrupper behöver därför inte alltid ses som 

ett undvikande i negativ bemärkelse, utan en korrekt bedömning av den yrkesmässiga 

kompetensen. Författarna till studien tänker att det för den oerfarna psykologen blir många 

situationer där man möter en viss typ av problematik hos patienten eller behov av en viss 

metod som man ännu inte hunnit skaffa sig god erfarenhet av. För att urskilja när undvikandet 

av en viss metod eller patientgrupp övergår i ett undvikande av mer negativ art, där 

behandlaren undviker för att undkomma egna negativa känslor, kanske man behöver se det i 

relation till hur lång tid man arbetat och hur man förhåller sig till det som man känner sig 

osäker på, t ex om man trots osäkerhet prövar en metod man inte tidigare använt och då tar 

hjälp av handledare eller kollegor. 

Metoddiskussion 

Att kontinuerligt reflektera över och diskutera det egna perspektivet och 

förhållningssättet beskrivs av Langemar (2008) som betydelsefullt när man arbetar med 

kvalitativ metod. Som författare kan man inte helt frigöra sig från att tolka det man möter 

genom föreställningar grundade i tidigare erfarenheter. Trots medvetenhet om det perspektiv 

man har, kan det vara svårt att helt uppmärksamma hur den egna förförståelsen påverkar de 

tolkningar som görs (Langemar, 2008; Larsson, 2005). Att författarna i inledningsfasen 

gjorde valet att inte ta del av forskning på området förrän intervjuer och analys var gjorda, 

syftade till att kunna ta sig an materialet mer förutsättningslöst. Författarna har under arbetets 

gång diskuterat det egna perspektivet under utförandet av analysen. 

En möjlig svaghet med studien är att författarna använde ett bekvämlighetsurval. Det 

var en smal urvalsgrupp som skulle undersökas, vilket gjorde att det inte bedömdes lämpligt 

att t ex sätta upp lappar och annonsera efter deltagare på psykologers arbetsplatser. 

Författarna ville inte heller gå omvägen via kontakt med enhetschefer, eftersom direktkontakt 

med den tilltänkta informanten upplevdes mest etiskt. 
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Författarna noterade att det kom fram mest information om undvikande av den första 

öppna frågan i intervjun och den sista öppna frågan om huruvida deltagarna ville lägga till 

något. I svaren på de mer styrda frågorna däremellan kom det inte fram så mycket om 

undvikanden. Utan att ha med mellanfrågorna kunde dock inte den sista öppna frågan ha 

ställts. Utifrån detta konstaterar författarna att mellanfrågorna borde ha varit mer öppna. Från 

början fanns förhoppningen att informanterna skulle kunna prata fritt till den öppna första 

frågan, men det tog stopp efter några minuter och intervjuaren behövde ställa mer specifika 

frågor också för att hålla igång samtalet. Om metoden grounded theory (Langemar, 2008) 

använts istället för tematisk analys så hade problemet med för styrda frågor troligen upptäckts 

tidigare, i samband med analys redan efter den första intervjun. Intervjuguiden baserades på 

författarnas begränsade förförståelse kring hur man på bästa sätt skulle kunna få fram 

exempel på undvikanden. 

Vid analysen noterades att författarnas bristande erfarenhet när det gäller att hålla i 

intervjuer innebar att en del viktiga följdfrågor inte ställdes. Det handlar om frågor som kunde 

ha tydliggjort vad deltagaren menade, t ex när en informant berättade att hon fått en viss 

känsla så skulle vi ha frågat vilken känsla det var hon fick. 

Författarna var inte heller konsekventa i att skilja på erfarenheter av behandlings- och 

utredningsarbete i deltagarnas berättelser. Några informanter tog upp exempel som rörde 

utredningar och andra utelämnade allt som inte rörde behandling. Författarna hade egentligen 

tänkt att fokus skulle vara enbart på erfarenheter från behandlingsarbete. 

Varje informant fick möjlighet att komma med synpunkter på en sammanfattning av 

sin intervju och detta gjordes för att säkerställa att författarna inte missuppfattat något 

väsentligt. Författarna inbjöd även informanterna till en så kallad ”member checking” vilket 

också kan ses som respondent validation och innebär att de personer som studerats får chans 

att ge sin bedömning av författarnas tolkning (Larsson 2005). Dessvärre gick författarna miste 
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om möjligheten att få feedback på analysen eftersom ingen av deltagarna hade möjlighet att 

komma vid det planerade tillfället.  

Författarna har resonerat kring att det kan vara svårt att berätta om situationer där man 

tycker att något gått fel eller att man inte agerat som man tycker att man borde i yrkesrollen. 

Ännu svårare kan det vara att berätta om sådant inför en person man inte känner och när det 

dessutom ljudinspelas. Det kan förstås vara så att deltagarna valt med omsorg vad de 

berättade om i intervjuerna, vilket innebär att det finns en osäkerhet i hur väl datan speglar 

verkligheten. För att motverka detta betonade författarna informanternas anonymitet och 

strävade efter att under intervjun främja ett öppenhjärtligt samtal. Författarnas intryck under 

intervjuerna var att informanterna vågade dela med sig av sina erfarenheter av egna 

undvikanden. 

Något som också kan påverka resultatets tillförlitlighet är att det är baserat på 

informanternas förmåga att minnas erfarenheter från behandlingsarbetet. Minnesforskning har 

visat att minnet är opålitligt och att det är vanligt med olika typer av minnesfel, t ex kan 

egenskaper hos lagrade stimuli behålla en viss självständighet och kombineras så att felaktiga 

minnen uppstår (Hyman & Loftus, 1998; Newman & Lindsay, 2009; Niedzwienska, 2003; 

Reinitz, Lammers & Cohran, 1992). 

Studiens användbarhet och framtida forskning 

Författarna tänker att det behövs mer diskussion om psykologers eget undvikande 

under psykologutbildningen även under de teoretiska kurserna, särskilt eftersom det i 

analysen framgår att om det tagits upp i utbildningen så har det skett under klientarbetets 

handledning. 

Framtida forskning skulle behöva undersöka omedvetna undvikanden och författarna 

tänker att analys av videoinspelade sessioner vore ett bra sätt att upptäcka dessa. Den här 

studien har enbart samlat in data från PTP-psykologer och nylegitimerade psykologer och det 
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vore även intressant att undersöka huruvida mer erfarna psykologer har färre undvikanden och 

om dessa yttrar sig på andra sätt. Det optimala vore kanske longitudinella studier där man kan 

följa psykologer över tid och på så sätt se om undvikandet förändras med mer erfarenhet.  

I resultatet framträder även exempel på situationer där psykologerna känt obehag men 

medvetet valt att inte undvika. Det vore intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar 

huruvida man väljer att undvika eller att inte undvika i terapirummet. 

Den här studien baseras på ett litet, begränsat urval och för att kunna göra 

generaliseringar till populationen psykologer i Sverige krävs en annan metod med ett 

representativt urval.  

I samband med intervjuerna var det flera informanter som uttryckte att det varit 

givande att reflektera kring sina egna undvikanden. Författarnas förhoppning är att den här 

studien kan väcka tankar om egna undvikanden hos psykologer som läser den. 

Slutsatser 

Författarna menar att PTP-psykologer och nyblivna psykologer kontinuerligt bör 

reflektera över egna undvikanden som de kan tänkas ha och hur dessa kan påverka 

behandlingsprocesser och patientrelationer. Under psykologutbildningen och i handledning är 

psykologens undvikande också ett ämne som behöver diskuteras. Författarna utgick från att 

undvikande är ett allmänmänskligt beteende, något som finns inte bara hos patienter men 

också hos psykologer. Den här studien har visat att psykologers egna undvikanden är något 

som man kan tala om, och behöver tala om. Författarna har förhoppningen att det här är ett 

ämne som kommer ges mer uppmärksamhet i framtida forskning. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
Intervjuguide 
 
Hej!  
Du har fått ett informationsbrev via mail. Har det dykt upp några tankar eller frågor kring vad 
som stod i brevet? 

Intervjun kommer att ta max 60 minuter och ljudinspelas.  
Under intervjun kommer jag ställa frågor som berör situationer med dina patienter, 

men jag begär inte någon information som bryter mot patientsekretessen. Det är din 
upplevelse som jag är intresserad av. Om jag frågar efter exempel på konkreta situationer med 
patienter så vill jag gärna att fokus är på beteenden hos dig och patienten och inte personliga 
egenskaper hos patienten. Vi kommer också i hanterandet av våra data vara noga med att 
ingen patient ska kunna identifieras. Om det är någon fråga som du inte vill svara på så säger 
du bara ifrån. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta deltagandet i studien 
när du vill, oavsett skäl. 
 

Innan vi inleder intervjun så skulle jag vilja att du läser igenom vår samtyckesblankett 
som innehåller de forskningsetiska riktlinjer vi utgår ifrån och sedan skriver under om du ger 
ditt samtycke till att delta i studien. (DELTAGAREN FÅR UNDERTECKNA SAMTYCKE)  
 

Nu ska vi fylla i ett kort frågeformulär som kommer användas för att beskriva er 
deltagare i studien på gruppnivå. (FRÅGA OCH FYLL I DEMOGRAFISKA VARIABLER) 
 

Det som ledde oss in på vårt uppsatsämne var våra erfarenheter av eget undvikande i 
terapirummet när vi gav psykologisk behandling under utbildningens klientarbete. Vi tänkte 
att detta kanske är något som de flesta psykologer upplever i sitt arbete någon gång och att det 
är något man kan behöva förhålla sig till och reflektera kring. Vi har valt att kalla detta för 
behandlarens eget undvikande. Syftet med den här intervjun är att få kunskap om din 
upplevelse av detta som PTP-psykolog/psykolog.  
 
Har du några funderingar eller frågor, innan vi startar intervjun? (STARTA BANDSPELARE) 
 

• Vi är intresserade av psykologers upplevelser av eget undvikande när de ger 
psykologisk behandling. Kan du berätta om dina erfarenheter av det? Kan du beskriva 
situationen lite mer? Berätta mer om hur samspelet mellan dig och patienten var i den 
stunden. Hur uppmärksammade du ditt eget undvikande?  

 
Om deltagaren frågar vad undvikande är: För oss i klientarbetet under utbildningen kunde 
det innebära att undvika att fråga om känsliga ämnen och vi kunde känna oss rädda för att 
väcka alltför starka affekter i terapirummet. Men det kan vara något helt annat för dig. Vi är 
intresserade av dina upplevelser av undvikande i terapeutrollen.  
 
Ställ följdfrågor på varje fråga och be om konkreta exempel på situationer som deltagaren 
varit med om, t ex “Hur kände, tänkte eller gjorde du i den situationen?”, “Vad var det som 
gjorde det svårt?”. Ta reda på vad en “tom” beskrivning i ett uttryck som “det var svårt” 
faktiskt innebar för informanten i den situationen. 
 
Om informanten inte berättar fritt vid första frågan, gå vidare här: 
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• Brukar du ägna någon stund åt att reflektera före, under eller efter patientsessioner 

över hur terapiarbetet gått och ditt eget agerande som behandlare? Kan du berätta mer 
om vad en sådan reflektion kan handla om? 

 
• Hur hanterar du insikter kring eget undvikande under eller efter en session? Kan du 

berätta om något tillfälle och vad du gjorde då? 
(T ex läser du på i det känsliga ämnet, lyfter det med patienten i stunden eller nästa 
session, talar med kollegor eller handledare.) 

 
• Hur hanterar du information du får av patientens kroppsspråk i sessionen?  

 
• Har du erfarenhet av att uppleva en obehagskänsla i kroppen under en session? Kan du 

berätta mer om det? 
 

• Finns det några samtalsämnen som du upplever att många patienter tycker att det är 
särskilt svårt att ta upp och prata om? Kan du berätta om något tillfälle när detta varit 
problematiskt? Hur lägger du märke till att ett visst samtalsämne verkar vara svårt för 
patienten att ta upp med dig? Vad gör du i den situationen? 

 
• Finns det samtalsämnen som du personligen tycker är mer obekväma än andra att tala 

om med dina patienter? Kan du beskriva mer vad det är som gör dessa ämnen 
svårare? (T ex är rädd att göra patienten obekväm.) Vad händer med dig om du får en 
patient att känna sig så? Kan du ge exempel på hur det har varit när ett sådant ämne 
kommit upp? (Kan handla om t ex sex, våld, tro, suicid, missbruk, utvärdering av 
terapeuten, terapeutens självutlämnande.) 

 
• Kan du berätta om något tillfälle då du under patientarbetet fattat ett medvetet beslut 

att undvika att väcka starka affekter hos patienten? Kan du beskriva situationen? Kan 
du berätta mer om hur samspelet mellan dig och patienten var i den stunden? 

 
• Har du varit med om att du i efterhand kommit på att du undvikit att väcka starka 

affekter hos patienten? Kan du beskriva hur den situationen var? 
 

• Har du varit med om att känna att du själv inte orkat med vissa starka affekter och 
känt behov av att skydda dig från dessa i en session? Kan du berätta mer om den 
situationen? 

 
• Har du varit med om att du i efterhand kommit på att du under en session skyddat dig 

själv från starka affekter genom någon form av undvikande?   
 

• Minns du något tillfälle när du fattade ett medvetet beslut att undvika att tala om något 
i terapirummet av rädsla för att hamna i konflikt med patienten? Kan du berätta mer 
om den situationen? 

 
• Har du varit med om att du i efterhand kommit på att du undvikit att tala om något i 

terapirummet, av rädsla för att hamna i konflikt med patienten?  
 

• Har du någon erfarenhet av att starka affekter hos patienten väckt skuldkänslor hos 
dig? Kan du berätta mer om det tillfället? 
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• Har du varit med om att du vid något tillfälle undvikit att använda en viss 

behandlingsmetod på grund av att du känt dig osäker på metoden? 
 

• Har du någon erfarenhet av att undvika att ta vissa patienter? 
 

• Upplever du att du under handledning kan lyfta situationer där du känt dig obekväm i 
terapirummet? Kan du berätta om något tillfälle? Vad fick dig att ta med detta till 
handledningen? 

 
• Vad tycker du att du har fått med dig från psykologutbildningen när det gäller att 

hantera starka affekter, känsliga ämnen, konflikt etc i patientarbetet? 
 

• Finns det något du tycker saknades i utbildningen när det gäller att hantera starka 
affekter, känsliga ämnen, konflikt etc, som du skulle ha nytta av i patientarbetet? 

 
Är det något annat i relation till psykologens eget undvikande som du har funderat på och 
som inte har tagits upp hittills? 
 
Hur har det varit för dig att besvara mina frågor idag? Har du några tips till oss inför 
kommande intervjuer? 
 
Är det något du funderar på eller vill fråga om nu? Om du skulle komma på något i efterhand 
så får du gärna kontakta oss per telefon eller mail. Du har våra kontaktuppgifter i det 
informationsbrev som mailades till dig. 
 
Går det bra att jag kontaktar dig via mail eller telefon om jag skulle behöva ställa någon 
ytterligare fråga eller be om förtydligande?  
 
Jag kommer skicka dig en sammanfattning av din intervju via lösenordsskyddat mail. Du får 
gärna komma med synpunkter på den! 
 
Du kommer även få en inbjudan till en träff på universitetet i december, där du tillsammans 
med övriga deltagare har möjlighet att komma med synpunkter på vår analys av samtliga 
intervjuer. 
 
Stort tack för att du tog dig tid att delta! 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 
Information till dig som deltagare 
   
 
Hej och tack för att du vill delta i vår undersökning! 
 
Vi läser sista terminen på psykologprogrammet vid Örebro universitet och ska skriva vår 
examensuppsats under hösten. Vårt ämne för uppsatsen är psykologers upplevelser av eget 
undvikande i terapirummet när de ger psykologisk behandling. Vi tycker att det är ett 
spännande och relevant ämne eftersom det handlar om utveckling i yrkesrollen.  

Undersökningen genomförs med en kvalitativ metod och datainsamlingen baseras på 
intervjuer. Vår urvalsgrupp är leg. psykologer och PTP-psykologer som har jobbat minst sex 
månader och arbetar med behandling av vuxna patienter. Samtliga deltagare ska ha tagit 
examen vid Örebro universitet. 

Vid intervjutillfället kommer vi börja med ett kort frågeformulär som används för att 
beskriva studiedeltagarna som grupp i vår uppsats. Din intervju kommer att ta max 60 minuter 
och ljudinspelas. Inspelningen kommer att transkriberas och avidentifieras för att säkerställa 
din anonymitet i så hög grad som möjligt. Du kan komma att känna igen ett eget citat i den 
färdiga uppsatsen, men ingen ska kunna identifiera vem som gjort uttalandet. Allt material 
kommer förvaras säkert under skrivtiden och sedan förstöras. Informationen från din intervju 
kommer enbart att användas till vår uppsats och inte för några andra syften. Den färdiga 
uppsatsen kan komma att publiceras i DiVA, ett arkiv för forskningspublikationer och 
studentuppsatser som är tillgängligt för allmänheten. Vi kommer ge dig möjlighet att läsa och 
godkänna en sammanfattning av din intervju och även delta i en gruppträff i december, där du 
har tillfälle att komma med synpunkter på vår analys av samtliga intervjuer. 

Under intervjun kommer vi att ställa frågor som berör situationer med dina patienter, 
men vi begär inte någon information som kan bryta mot patientsekretessen. Det är din 
upplevelse som vi är intresserade av. Om det är någon fråga som du inte vill svara på så säger 
du bara ifrån. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta deltagandet i studien 
när du vill, oavsett skäl.  

Om du har några frågor får du gärna ringa eller maila oss. Vi ser fram emot att träffa 
dig och få ta del av dina erfarenheter! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 

Eva Tabali Nunyi    Karin Ring 
Tel: 070-XXXXXXX    070-XXXXXXX 
Mail: evahav102@studentmail.oru.se karriv101@studentmail.oru.se 
 
Handledare: Jan Carlsson, universitetslektor 
Tel: 019-XXXXXX 
Mail: jan.carlsson@oru.se  
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett 

 
Samtycke till deltagande i studie 
 
 
Inom ramen för psykologprogrammet vid Örebro universitet ska vi skriva vår examensuppsats 
under höstterminen 2015. Syftet med uppsatsen är att undersöka leg. psykologers och PTP-
psykologers upplevelser av eget undvikande i terapirummet när de ger psykologisk 
behandling.  

Innan intervjun inleds kommer vi att gå igenom ett kort frågeformulär som används 
för att beskriva studiedeltagarna som grupp. Datainsamlingen för vår uppsats baseras på 
intervjuer som tar max 60 minuter och ljudinspelas. Inspelningen kommer att transkriberas 
och avidentifieras för att säkerställa din anonymitet i så hög grad som möjligt. Du kan komma 
att känna igen ett eget citat i den färdiga uppsatsen, men ingen ska kunna identifiera vem som 
gjort uttalandet. Allt material kommer förvaras säkert under skrivtiden och sedan förstöras. 
Informationen från din intervju kommer enbart att användas till vår uppsats och inte för några 
andra syften. Den färdiga uppsatsen kan komma att publiceras i DiVA, ett arkiv för 
forskningspublikationer och studentuppsatser som är tillgängligt för allmänheten. Vi kommer 
ge dig möjlighet att läsa och godkänna en sammanfattning av din intervju och även delta i en 
gruppträff i december där du har tillfälle att komma med synpunkter på vår analys av samtliga 
intervjuer. 

Under intervjun kommer vi att ställa frågor som berör situationer med dina patienter, 
men vi begär inte någon information som kan bryta mot patientsekretessen. Det är din 
upplevelse som vi är intresserade av. Om det är någon fråga som du inte vill svara på så säger 
du bara ifrån. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta deltagandet i studien 
när du vill, oavsett skäl.  
 
Jag samtycker till deltagande och att min intervju används som data i undersökningen 
 

 

……………………..………….. ……………………………………………..  
  
Ort, datum    Underskrift, deltagare 
 

…………………………………………….. 
    Namnförtydligande 

 
 

……………………..………….. ……………………………………………..  
  
Ort, datum    Underskrift, undersökningsledare 
 

…………………………………………….. 
     Namnförtydligande 
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Bilaga 4 – Demografiska variabler 

 
Demografiska variabler 

 
Svaren på frågorna i det här formuläret kommer att användas för att beskriva  
studiedeltagarna som grupp i vår uppsats. 
 

Kön         ………………………… 

Ålder         ………………………… 

 

Hur många månader/år har du arbetat som PTP-psykolog eller leg. psykolog efter din 

examen? (ange även vilken av anställningsformerna)   ……………………………… 

Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du? (t ex utredning/behandling/bedömning) 

………………………………………………………………………………………… 

Hur stor del av din arbetsvecka ägnas åt behandlingsarbete? (i procent)  …………… 

Hur många patienter träffar du för behandling under en vecka ungefär?  …………… 

Arbetar du integrativt eller huvudsakligen utifrån en terapiinriktning? (ange vilken) 

………………………………………………………………………………………… 

Hur ofta får du individuell handledning eller handledning i grupp? (ange vilken form) 

………………………………………………………………………………………… 

Vilken är din arbetsgivare? (landsting, kommun, privat eller staten)………………… 

 


