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“Hallå, jag är människa!” Kvinnliga psykologers upplevelser av stress 

Julia Nygren och Alexander Resare 
  
Stressrelaterad ohälsa hos psykologer är ett stort problem och kvinnor drabbas i större utsträckning än män. 
När upplevda krav överstiger förmåga under en längre oavbruten tid kan stressrelaterad ohälsa uppstå. 
Stress kan förklaras på olika sätt: på individ- eller organisationsnivå, som en konflikt mellan arbete och familj 
eller som en konsekvens av ojämställdhet. I denna studie undersöktes hur kvinnliga psykologer som varit 
sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa beskrev orsaker till sin stress. Intervjudeltagarna kom från hela Sverige 
och hade under sjukskrivningstillfället anställning inom primär- eller sekundärvård. En induktiv tematisk 
analys av åtta telefonintervjuer genomfördes. Resultaten visade på tre bakgrundsteman: Pressande arbete 
utan uppehåll, Isolering och Kvinnoroll och psykologroll förstärker varandra samt ett processtema: Ansvar. 
Studien pekar på att allmänt kända stressorer som hög arbetsbelastning, brist på återhämtning samt lågt stöd 
på arbetet slår hårt mot psykologer. Upplevelsen av höga krav på ett gränslöst känslomässigt ansvar för 
andra personer både i arbetet och hemmet skildrades. Svårigheter att leva upp till dessa krav beskrevs skapa 
skuldkänslor och stress. Sjukskrivning möjliggjorde ett ökat fokus på egna behov. Resultaten implicerar att 
psykologens arbete kräver aktivt yttre stöd både från arbetsgivare, kollegor och i privatlivet. Fokus på 
organisatoriska och genusrelaterade orsaksförklaringar framför individualistiska förklaringsmodeller till 
stress kan vara ett sätt att öka detta stöd. 
 
Stress-related illness among psychologists is a major problem and women suffer more than men. When the 
perceived demands exceed an individual’s abilities for a long time, stress-related illness may occur. Stress can 
be explained in various ways: on an individual or organizational level, as a conflict between work and family 
or as a consequence of gender inequality. This study looked at how female psychologists who have been on 
sick leave because of stress-related illness described the causes of their stress. Interview participants came 
from all over Sweden and were employed as licensed psychologists in primary or secondary care during sick 
leave.  An inductive thematic analysis of eight telephone interviews was conducted. The results showed three 
background themes: Continuous strained work, Isolation and Women's role and the psychologist’s role reinforce 
each other and one process theme: Responsibility. The study suggests that known stressors such as high 
workload, lack of recovery and low support at work affect psychologists seriously. The experience of high 
demands and of emotional responsibility for other people's lives both at work and at home was described. 
Difficulties to live up to these demands created a feeling of perceived guilt and stress. The sick leave allowed 
for an increased focus on own needs. The results imply that the psychologist's work requires active external 
support from employers, colleagues, and private life. Focus on organizational and gender-related 
explanations rather than individualistic explanations of stress may be a way to increase this support. 
 
 
Ett av vår tids största folkhälsoproblem är stressrelaterad ohälsa (Glise, 2007). Mest 
utsatta är anställda inom offentlig sektor och allra vanligast är att kvinnor drabbas (Perski, 
2012). Psykologer hör till den yrkesgrupp som har näst störst andel påbörjade 
sjukskrivningar på grund av stressdiagnoser av alla yrkesgrupper, enligt den senaste 
rapporten från Försäkringskassan (2011a). Sjukskrivningsantalet var mer än dubbelt så 
stort hos kvinnor jämfört med män. 1990-talet var en tid av lågkonjunktur som ledde till 
nedskärningar och omorganisationer på många arbetsplatser. Samtidigt ökade 
sjukskrivningarna. Andelen kvinnor som sjukskrevs mer än fyrdubblades mellan 1992 och 
2003. För män dubblerades sjukskrivningsantalet (Försäkringskassan, 2012). 
Stressrelaterad psykisk ohälsa kopplas till ungefär 80 procent av alla 
långtidssjukskrivningar i Sverige (Socialstyrelsen, 2003). Förutom stora besvär för den 
som blir sjukskriven, ekonomiska kostnader för vård och arbetsgivare (Anderberg, 2001) 
är även klienters välbefinnande hotad av psykologers stressrelaterade ohälsa (D’Souza, 
Egan & Rees, 2011).  



 4 

 
Stress är kroppens reaktion för att klara av en situation som upplevs krävande. Vid en 
stressreaktion samlas energi och bidrar tillfälligt till en starkare kropp, snabbare tankar 
och en förmåga att fokusera enbart på den uppgift som står framför en (Socialstyrelsen, 
2003). Denna kraftansamling ger ett ökat behov av återhämtning och vila. Om 
stressreaktionen blir långvarig och oavbruten blir energinivåerna i stället dränerade och 
många olika symtom kan uppstå (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Huvudvärk, trötthet, 
sömnstörningar, magbesvär, nedstämdhet och ökad irritabilitet är olika initiala symtom på 
stressrelaterad ohälsa. Även skuld- och skamkänslor är en del av symtombilden (Glise, 
2007). Senare i sjukdomsförloppet uppstår vanligtvis fler symtom som exempelvis 
försämrat minne och nedsatt reflektionsförmåga (Socialstyrelsen, 2003; Lekander, 2012; 
Glise, 2007). Bristande sjukdomsinsikt är vanligt och Glise (2007) beskriver hur de 
stressdrabbade ofta förnekar kroppens signaler under lång tid trots symtom.  
 
Samstämmiga definitioner av stress och stressrelaterad ohälsa saknas vilket försvårar 
forskningen inom området (Smith & Moss, 2009). Vi valde samlingsnamnet stressrelaterad 
ohälsa för att beskriva den stress informanterna i vår studie varit sjukskrivna för. Detta 
breda begrepp valdes för att vårt fokus ligger i det gemensamma hos psykologers 
upplevelser av stress snarare än enskilda diagnosers särart. Även orsaker till 
stressrelaterad ohälsa beskrivs på olika sätt vilket får konsekvenser för vilka förebyggande 
åtgärder och behandlingsmetoder som rekommenderas (Socialstyrelsen, 2003). Vi kommer 
nedan att presentera olika orsaksförklaringar till stress: individualpsykologiska faktorer, 
organisationspsykologiska utgångspunkter, som konflikt mellan arbete och familj samt 
betraktat ur ett genusperspektiv. 
 
Psykologisk forskning fokuserar ofta på hur individuella faktorer bidrar till en ökad risk för 
stressreaktioner (D’Souza, Egan & Rees, 2011). Trait-teorier har till exempel visat att 
psykologer som uppvisar högre grad av perfektionism påverkas mer negativt av stressorer, 
har högre ångestnivåer och ett sämre mående (D’Souza, Egan & Rees, 2011). 
Prestationsbaserad självkänsla beskrivs som en annan faktor som ökar risken för problem 
med stress (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005). Socialstyrelsen (2003) pekar på den 
kliniska erfarenheten av att det ofta är väldigt ambitiösa personer som drabbas av 
utmattningssyndrom. Överengagemang i arbetet pekas av Lee, Lim, Yang och Lee (2010) ut 
som en bidragande faktor till psykologers emotionella utmattning. Jordaan, Spangenberg, 
Watson och Fouché (2007) hävdar att beteenden som självklander, brist på humor, 
beteendemässigt oengagemang, förnekelse, att inte söka stöd och brist på acceptans är 
beteenden som kopplas till stressrelaterad ohälsa. Enligt dessa forskare misslyckas 
psykologer med att hantera den egna emotionella stressen och den manifesteras därmed i 
ångest och depressiva symtom. 
  
Organisationspsykologisk forskning studerar bland annat hur olika organisationskulturer 
påverkar individer och hur individer skapar och återskapar organisatoriska processer och 
praktiker (Clegg & Bailey, 2007). För att organisationer ska kunna skapa en plats med så 
hög produktivitet som möjligt är det viktigt att kartlägga och förstå hur organisatoriskt 
klimat förhåller sig till ohälsa och sjukfrånvaro (Väänänen et al., 2004). Det har ibland 
antagits att långtidssjukskrivna har ett lägre engagemang i sin arbetsplats och lägre 



 5 

arbetsmotivation än sina kollegor. Det verkar åtminstone i Sverige inte finnas ett underlag 
för detta antagande. I stället verkar arbetsplatsklimat och stöd från kollegor och chef vara 
mer avgörande (Holmgren, Hensing & Dellve, 2010). Några arbetsförhållanden som 
pa visats inverka pa  stressniva er a r till exempel balans mellan krav och inflytande, socialt 
sto d, hur meningsfullt och fo rutsa gbart arbetet a r samt om man tycker sig fa  den belo ning 
och uppskattning man fo rtja nar (Glise, 2007).  
 
Hur motsägelsefulla förväntningar kan bidra till stress undersöks inom fältet som studerar 
konflikt mellan arbete och familj. Här studeras hur erfarenheter från arbetet kan förändra 
en persons attityder, förmågor, idéer, värderingar och beteenden i privatlivet (Guy, 1987) 
men även hur familjesituationen i sin tur påverkar upplevelsen av arbetet och tvärt om 
(Rupert, Stevanovic, Hartman, Bryant & Miller, 2012). Studier med amerikanska psykologer 
har visat att arbets- och familjeliv påverkar varandra både positivt och negativt (Duncan & 
Goddard, 1993). För psykologer verkar negativ påverkan ske framför allt om de saknar tid 
för familjen. Detta kopplas till ökad stress vilket i sin tur kan påverka upplevelsen på 
arbetet negativt (Duncan & Goddard, 1993; Rupert, Stevanovic & Hunley, 2009). 
Tillfredställelse av arbetet och med familjelivet korrelerar både med högre kontroll i 
arbetet och med stöd från familjen. Stöd från familjen har visat sig minska konflikten 
mellan familj och arbete i högre grad hos kvinnor än män. Detta indikerar enligt Rupert et 
al. (2012) att traditionella könsroller fortfarande påverkar individens förhållande till 
ansvar gentemot familjen.  
 
Feministisk psykologisk forskning granskar maktstrukturer kring individ och organisation 
mer inga ende. Genusordningen ses som den maktstruktur som bidrar till att skapa och 
a terskapa ett samha lle da r kvinnor strukturellt sett har mindre makt och inflytande a n 
ma n. Fo resta llningar om manligt som o verordnat kvinnligt ses som grunden till detta 
(Connell, 2003). Trots att Sverige internationellt sett ligger la ngt fram na r det ga ller 
ja msta lldhet har ma n och kvinnor a nda  inte lika tillga ng till delaktighet och inflytande. 
Kvinnor som grupp har la gre lo ner, la gre positioner och sa mre arbetsmiljo er (Connell, 
2003; Hammarström & Hensing, 2008). Dubbelarbete beskrivs som en riskfaktor för stress 
hos framför allt kvinnor. Detta eftersom kvinnor generellt tar större ansvar för hemarbete 
och barn vilket ger minskade möjligheter till återhämtning efter arbetstid (Socialstyrelsen, 
2003). Förutom den direkta tiden för hemarbete upplever kvinnor i Sverige ofta att de har 
det övergripande ansvaret att vara tillgänglig och planera (Nordenmark, 2013). Kvinnor tar 
även ett större ansvar för andra sociala relationer privat och i yrkeslivet (Connell, 2003). 
År 2010 lade kvinnor tre och en halv timme på obetalt arbete under ett genomsnittligt 
vardagsdygn, medan män använde två och en halv timme för samma sak. Kvinnor har 
sedan 1990 minskat sin tid i obetalt arbete per vardagsdygn med en timme medan män 
bara har ökat sin tid med åtta minuter. Detta tyder på att män inte har tagit större ansvar 
hemma utan att mängden hemarbete totalt sett har minskat (Statistiska Centralbyrån, 
2012).  
 
Många arbetsplatser försöker att ge anställda samma möjligheter till balans mellan arbete 
och familj. Trots detta är förväntningarna på män och kvinnor olika och förändringarbetet 
för rättvisa mellan könen går trögt (Hochschild & Machung, 2012). Hur psykologin som 
vetenskap bidrar till detta förändringsarbete är en fråga som kräver interdisciplinär 
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reflektion som än så länge generellt saknas (Fox, Prilleltensky & Austin, 2009). Enligt 
Magnusson och Marececk (2010) a r det viktigt att den psykologiska disciplinen reflekterar 
o ver sin maktposition. Om psykologin la ter bli att belysa oja mlika villkor deltar den till att 
reproducera ora ttvisor. Att individuella perspektiv o verbetonas visar pa  en bristfa llig 
fo rsta else fo r att individer alltid befinner sig i kontexter som aldrig ga r att studeras 
frista ende (Magnusson & Marecek, 2010). Individualiseringen av synen pa  stress riskerar 
att tysta ner erfarenheter och skifta fokus för skuld och ansvar till den enskilde (Meyerson, 
1998). 
 
Vidare innebär olika yrken delvis skilda villkor. Att arbeta som psykolog är komplext och 
krävande. Yrket innebär många olika arbetsuppgifter och kännetecknas av känslomässig 
intensitet följt av korta stunder av återhämtning mellan sessioner eller andra 
arbetsuppgifter. Arbetet kräver en hög känslighet för andras behov och en prioritering av 
dessa framför psykologens egna. Hög tolerans för andras emotioner och förmåga att hålla 
tillbaka egen känslomässig respons behövs. Tillbakahållandet av egna behov regleras både 
av lag, etik och klinisk praktik. Dessutom arbetar många psykologer isolerat och med låg 
kontroll över hur arbetet ska utföras (O’Connor, 2001). Människovårdande yrken är 
emotionellt krävande vilket innebär en ökad risk fo r konflikt mellan arbete och familj 
ja mfo rt med andra typer av jobb (Rupert, Stevanovic, & Hunley, 2009). Na r ansta llda 
engagerar sig med emotionellt individuellt kapital; utanfo r ramarna fo r det betalda arbetet 
inneba r det en form av gra nslo shet som ger svårigheter att växla mellan individens 
yrkesmässiga och privata identitet (Duncan & Goddard, 1993; Hochschild & Machung, 
2012). Gränslöst arbete, känslor av otillräcklighet och minskade resurser på arbetsplatsen 
är också riskfaktorer för stressrelaterad ohälsa (Härenstam et al., 2000). 
 
Utbredningen av stressrelaterad ohälsa hos psykologer är stor, samtidigt som svensk 
forskning på området är begränsad. Då sjukskrivningsandelen hos kvinnor är mer än 
dubbelt så hög som hos män var vi intresserade av att höra hur kvinnliga psykologer själva 
förklarade att deras könstillhörighet påverkat deras stress. Genom en kvalitativ studie ville 
vi öppna för psykologers egna perspektiv. Det övergripande syftet med denna studie var att 
studera hur kvinnliga psykologer själva beskriver orsaker till sin stressrelaterade ohälsa. 
 
För att uppnå detta syfte adresserades två frågeställningar:  
  
Hur berättar kvinnliga psykologer, som varit sjukskrivna på grund av stressrelaterad 
ohälsa, 

a) om uppkomsten till deras ohälsosamma stress? 
b) om hur deras stress påverkats av att de är kvinnor? 

 

Metod  
För att besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ ansats med en induktiv tematisk 
analys av transkriberingar från åtta semistrukturerade telefonintervjuer.  
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Urval 
I svensk statistik presenteras ofta sjukskrivningar längre än två veckor som långvarig 
sjukskrivning (Försäkringskassan, 2011b). Vi använde oss därför av minst två veckors 
sjukskrivning för en stressrelaterad diagnos som avgränsande kriterium för deltagande i 
vår studie. Fyra kriterier för urval ställdes: 1) Sjukskrivning från arbetet på grund av stress 
i minst 14 dagar. 2) Tjänst som legitimerad psykolog i Sverige vid sjukskrivningstillfället. 3) 
Full eller delvis återhämtning, det vill säga tillbaka i arbete. 4) Kvinnlig könsidentitet.  

Informanter 
Deltagarna söktes under september 2014 via annonser på Psykologförbundets 
Facebooksida, Facebooksidan Psykologer och en e-postlista för KBT-psykologer (se Bilaga 
1). Två informanter rekryterades via bekanta som berättat om studien. Intresse anmäldes 
varpå vi tog kontakt per email, telefon eller Facebookmeddelande. Datum för 
telefonintervju bestämdes per email, sms eller Facebookmeddelande beroende på hur 
tidigare kontakt skett. Utöver urvalskriterierna påverkade informanternas tillga nglighet 
tillfället för telefonintervju inklusion i studien. Således är urvalet ett bekvämlighetsurval. 
Principen om mättnad avgjorde antalet informanter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2007). Efter sex intervjuer såg författarna tydliga likheter i materialet, men 
gjorde två ytterligare intervjuer för att få dessa mönster bekräftade. Åtta legitimerade 
psykologer deltog i studien. Alla hade någon gång varit sjukskrivna på grund av stress i 
minst två veckor. De informanter som deltog i studien var inom åldersspannet 32 till 58 år 
(M=42, Mdn=40) och arbetade spritt över landet. Sex av intervjudeltagarna hade barn. Alla 
informanter arbetade vid tillfället för sjukskrivningen inom primär- eller sekundärvård. 
Samtliga informanter hade blivit sjukskrivna under sin första tjänst som legitimerad 
psykolog. Sjukskrivningarna inleddes mellan år 1999 och 2013 (M=2009, Mdn=2011) och 
inträffade mellan ett och 16 år efter examen (M=5, Mdn=3). Den initiala sjukskrivningens 
längd varierade mellan två och tre veckor på heltid och en till tre månader på halvtid, upp 
till två och en halv månad på heltid. Samtliga deltagare hade återgått gradvis till arbetet via 
minst en period av deltidstidssjukskrivning. Två deltagare hade bytt jobb sedan 
sjukskrivningen, två andra hade bytt avdelning men hade samma chef som tidigare och 
resterande fyra var kvar på samma arbetsplats som vid tiden för sjukskrivning. Idag 
arbetar fem av informanterna heltid, två 75 procent och en 25 procent av heltid.  

Procedur 
En semistrukturerad intervjuguide utarbetades utifrån syftet. I intervjuguiden användes 
öppna frågor för att underlätta för informanternas egna berättelser om sin stressrelaterade 
ohälsa. Genom att använda egna ord fick deltagarna mer utrymme att utgå från sin egen 
verklighet under berättandet (Magnusson & Marecek, 2010).  Intervjuguiden förfinades 
under konstruktionsfasen genom att i delar och helhet testas för att klargöra hur frågorna 
kunde uppfattas i förhållande till studiens syfte och frågeställningar (Lantz, 2013). 
Testintervjuer utfördes på två av författarnas bekanta som hade personlig erfarenhet av 
sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa inom människovårdande yrken. 
Intervjuguiden kompletterades med följande fråga efter att den första intervjun 
genomförts: “Hur tror du att det kommer sig att psykologer som är experter på stress i så 
hög utsträckning själva blir utbrända?”.  Intervjuguiden i sin slutgiltiga version finns att 
läsa som Bilaga 2. 
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Åtta intervjuer gjordes via telefon under perioden 19 september till 10 oktober 2014. 
Intervjuerna blev mellan 42 och 105 minuter långa. Varje författare gjorde fyra 
telefonintervjuer var som spelades in. Författarna transkriberade och avidentifierade sina 
respektive intervjuer strax efter intervjutillfället. Transkriberingen bestod av sammanlagt 
133 sidor text innehållande 55 816 ord.  

Författarnas förförståelse 
Den induktiva tematiska analysen har som syfte att hitta och lyfta fram informanternas 
berättelse. Författarna lade stor vikt vid att reflektera över hur resultatet arbetades fram. 
Båda författarna hade ett intresse av genusfrågor och strukturella maktperspektiv sedan 
tidigare. Detta har dels påverkat hur tematiseringen gjorts men även präglat vilka teorier 
som använts för att förklara resultatet (Brown & Clarke, 2006). En central utgångspunkt i 
den feministiska psykologin är att människors erfarenhet, psykologiska svårigheter och 
lidande är oupplösligt sammanbundna med de sociala sammanhang och de strukturer som 
de befinner sig i (Magnusson & Marecek, 2010). Detta påverkar oss som författare och våra 
informanter. Vi är alla oupplösligt påverkade av vår situation. Vi har till exempel 
kontinuerligt utgått från att informanterna är kvinnor och psykologer och att dessa roller 
inte är separerbara från individen. Samtidigt är författarna blivande psykologer som levt 
med en identitet som kvinna hela eller största delen av våra liv. Att vara kontextuellt nära 
våra informanter i mycket ser vi som en styrka eftersom vi personligen delar mycket av 
våra informanters erfarenheter. Samtidigt kan detta ha minskat våra möjligheter att se 
berättelserna för sig själva och hitta nya synvinklar. Uppsatsen har skrivits med stöd av 
fyra handledare där alla fyra identifierar sig som kvinnor och alla fyra själva forskar inom 
det psykologiska fältet.  

Analys 
Vårt syfte med studien är att beskriva fenomen, upplevelser och subjektiva attityder. Det är 
då lämpligt att använda en kvalitativ ansats med tematisk analys och låta informanter 
under intervjuer berätta om sina erfarenheter. Enligt denna metod söker forskaren sedan 
efter teman som binder ihop de olika berättelserna (Kvale & Brinkmann, 2009). Våra 
intervjuer har varit semistrukturerade vilket innebär att de har en bestämd inriktning men 
att deltagaren fritt tillåts diskutera utifrån valt område. Detta innebär en möjlighet till ett 
alternerande mellan struktur av intervjuguidens frågor och en stor öppenhet för 
deltagarnas berättelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter varje intervju transkriberades 
den av författaren som utfört den. Transkriberingen täckte hela intervjuerna förutom 
eventuellt början och avslut som innehöll hälsningsfraser och småprat. Under 
transkriberingsfasen kodades informantens namn om och andra namn, arbetsplatser och 
orter avidentifierades. Ickeverbal information såsom avbrytningar, skratt och pauser 
noterades i texterna. Efter en genomläsning av alla transkriberingar antecknade båda 
författarna var och en för sig mönster som de upptäckte i materialet. Dessa jämfördes 
sedan för att vidare kunna hålla utkik efter mönster i materialet under kodningsfasen. 
Därefter gjordes en datadriven textnära latent kodning (Brown & Clarke, 2006) av samtliga 
intervjuer av båda författarna i ett gemensamt dokument. Initialt nedtecknades 954 koder. 
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Koderna samlades i ett nytt dokument. Vi numrerade koderna för att kunna koppla koder 
till enskilda citat. Efter den första genomgången av koderna sattes 160 kodgrupper ihop. En 
kodgrupp som beskrev symtom snarare än orsaker till stress raderades under denna fas. 
Symtom som beskrevs förvärra stressen bevarades. Berättelser som endast kom från en 
informant under ovanliga förhållanden ströks för att lyfta det generella. De 160 
kodgrupperna delades sedan in i 27 underteman. Samtliga teman arbetades grundligt 
igenom och kontrollerades gentemot enskilda citat samt data som helhet. I nästa fas slogs 
dessa underteman ihop och bildade 20 underteman under åtta huvudteman. Enligt den 
datadrivna induktiva ansatsen (Brown & Clarke, 2006) bortsåg författarna under denna fas 
från de ursprungliga frågeställningarna för att intervjumaterialet i största möjliga mån 
skulle få styra resultatet. Detta resulterade i tre bakgrundsteman med sammanlagt nio 
underteman och ett processtema med två underteman. Alla teman beskrev stressorer som 
varierade i olika grad för olika individer. Bakgrundsteman var sådana faktorer som 
framhölls vara relativt konstanta före och efter sjukskrivningen medan processtemat 
rymmer berättelser om en stressor som förändras över tid. Vår förståelse av materialet 
påverkade våra slutgiltiga frågeställningar. 

Etisk reflektion 
I första kontakten med informanten gavs information om konfidentialitet och ett 
informerat samtycke för deltagande i studien efterfrågades skriftligt. Samtyckesbrevet i sin 
helhet återfinns i Bilaga 3. Under intervjuerna upprepades denna information muntligt och 
även samtycke för inspelning efterfrågades. Kontaktuppgifter till informanterna var endast 
tillgängliga för författarna. Informanternas namn fingerades efter transkriberingen. Vid ett 
fåtal tillfällen retuscherades citat av författarna inför presentationen i resultatdelen för att 
skydda informanternas identitet. Föremål för retuschering var namn, ortsnamn och 
säregna personliga uttryck. Mycket stor vikt lades vid att behålla de meningsbärande 
delarna i citaten oförändrade. 
 
Intervjuandet av eventuella framtida kollegor diskuterades som en etisk fråga för 
författarna. Ämnet för uppsatsen berörde personliga upplevelser hos informanterna och ett 
stort förtroende gavs till författarna som fick utföra intervjuerna. Då tystnadsplikt och 
sekretess är delar av psykologutbildningen och psykologyrket ansåg sig både författare och 
informanter vara väl förtrogna med dessa aspekter av uppsatsskrivandet. 
 

Resultat 
 
Efter analysen av de beskrivningar av egen stressrelaterad ohälsa som åtta kvinnliga 
psykologer gav tyckte vi oss se fyra huvudteman. Dessa kommer vi att presentera som tre 
bakgrundsteman och ett processtema. Bakgrundstemana kallas: Pressande arbete utan 
uppehåll, Isolering, Kvinnoroll och psykologroll förstärker varandra. Processtemat fick 
namnet Ansvar. Bakgrundstemana innehåller de yttre faktorer som våra informanter 
behövt förhålla sig till och som beskrevs som relativt konstanta om informanten stannade 
kvar på samma arbetsplats efter sjukskrivningen. Processtemat samlade tal om inställning 
till arbetet och var på så sätt mer föränderligt än bakgrundstemana. De olika 
stressfaktorerna som är beskrivna i temana var återkommande men framhölls i olika grad 
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hos informanterna. I tabellen (se Tabell 1) presenteras teman, underteman, exempelkoder 
och exempelcitat. Teman och underteman presenteras därefter ytterligare tillsammans 
med utvalda citat. Citaten skrivs med indrag i mindre storlek.  

 
Tabell 1. Teman med underteman och exempel på koder och citat. 

Tema Undertema Exempelkoder Exempelcitat 
 

 

Bakgrundstema: 

Pressande arbete utan 

uppehåll 

Press på 

produktivitet från 

arbetsgivaren 

Press på kvantitet ”Under hösten hade vi jättestort inflöde av 

patienter och utredningar och tjat om liksom 

att nu är det så här många på kö och 

vårdgarantin, vårdgarantin och tänk på det 

liksom.” 

 Bristande 

möjligheter för 

återhämtning 

Ingen tid för 

återhämtning 
 

”Det är så himla mycket. Det finns inget 

utrymme mellan gympapåsar, jobb och bilar 

som går sönder och storhandla och såna dära 

saker.” 

 Stress minskar 

förmågan att minska 

stress 

Försämrad 

reflektions- 
förmåga 

”Men när man hamnar i ett väldigt negativt 

sätt att tänka och man är i stress och 

depressionsläget som det blir rent kognitivt, 

då så är det lätt att gräva ner sig och då är ju 

inte reflektionsförmågan på topp och allt blir 

väldigt ensidigt och då undrar man varför 

man vågar vara psykolog.” 

Bakgrundstema: 
Isolering 

Brist på stöd Dåligt stöd från 

chefen 
”Som nu när jag blivit sjukskriven (.) på 

halvtid. För någon månad sen. Då tyckte 

chefen att jag bara skulle jobba på som 

vanligt och blev väldigt förvånad när jag sa 

att jag ville boka av mina patienter den här 

veckan.” 

 Individualisering av 

stressen 
Problemen ligger 

hos mig 
”Men det känns inte som att det riktigt är 

organisationen eller något som driver på så 

hårt. Utan det ligger mycket hos mig själv tror 

jag.” 

Bakgrundstema: 

Kvinnoroll och 

psykologroll förstärker 

varandra  

Psykologer ska vara 

perfekta 
Svårt att bli sjuk 

som psykolog 
”Jag har den teoretiska kunskapen ja, men det 

är ungefär som att säga till en läkare ”du kan 

ju operera, då får du operera dig själv.” Vi kan 

vara jätteduktiga på problem och andras 

problem. Men när vi väl hamnar i kris eller 

sjukdom så behöver vi också behandlare.” 

 Kvinnor ska fixa allt Kvinnor mer ansvar ”Det är väl rätt vanligt att just kvinnor är 
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för hem och barn  spindeln i nätet hemma. Man måste tro att 

man är jämställd för att man gör ungefär lika 

mycket. Men (…) jag har ändå varit den som 

hållit i alla trådarna.” 

 Gränslösa roller Psykologen löser 

allt 
”Sedan är det inte helt lätt att vara psykolog 

off-hours heller om man säger så. Det är inte 

riktigt lätt att glida in på en fest och säga 

”hej, jag är psykolog” utan då tror alla att 

man är perfekt och tankeläsare.” 
 

 

 

Fortsättning Tabell 1. Teman med underteman och exempel på koder och citat. 

Tema Undertema Exempelkoder Exempelcitat 
 

  

Processtema: 
Ansvar 

 

Jag har allt ansvar Otillräcklighet ”Det är ett vårdande yrke. Vi vill ta hand om 

och det går inte. Att se problemen men inte 

kunna rätta till dem gör att man känner sig 

dålig. Så är det där att man är lite 

prestationsbaserad och är van med att det 

räcker. Men så är väl det att man inte lyckats 

vaccinera sig själv som gör att man skäms 

och mår dåligt. Det är ju också stressande.” 

 Jag prioriterar mig 

själv 
Jobbet är inte allt ”Alltså jag har varit strukturerad och 

gränssättande innan men jag har haft 

anledning att bli det mer nu. Att jag definitivt 

har fått bättre balans i att (.) inom vissa ramar 

får jobbet vara viktigt men inte på det sättet 

som tidigare. Inte till vilket pris som helst. ” 
 

Pressande arbete utan uppehåll  
I vår tolkning av materialet samlade vi tal som berättade om en högintensiv 
arbetssituation. Samtidigt beskrevs brist på utrymme för återhämtning både på arbetet och 
på fritiden. Denna situation framställdes som pressande. Informanterna uttryckte att 
pressen bidrog till ett tunnelseende som de menade försvårade eller omöjliggjorde 
reflektion och egna initiativ att förändra arbetssituationen och stressnivån. Pressande 
arbete utan uppehåll inkluderade både förvärvsarbete och hemarbete. Livet utanför 
förvärvsarbetet, ofta med flera barn, krävde att jobbet inte var allt för tärande. Samtidigt 
upplevdes inte arbetet ha plats för annat än en jämn nivå av hög produktivitet på 
arbetsgivarens villkor vilket omöjliggjorde utrymme för svackor i privatlivet. Detta tema 
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utgörs av tre underteman: Press på produktivitet från arbetsgivaren, Bristande möjligheter 
för återhämtning samt Stress minskar förmågan att minska stress. 
 

Press på produktivitet från arbetsgivaren 
I undertemat Press på produktivitet från arbetsgivaren samlades tal där informanterna 
beskrev en press i arbetet som kom från arbetsgivaren i form av krav på att producera 
mycket vård. Detta skulle ske genom att psykologen skulle ta emot många besök och jaga 
pinnar, i en ofta accelererande takt. Den tunga problematik som patientarbetet inom 
primär- eller sekundärvården innebar beskrevs som emotionellt belastande. Den egna 
kontrollen över arbetet gällande t.ex. flexibilitet med arbetstider upplevdes ofta som låg 
samtidigt som produktionskraven var höga. Arbetsbördan beskrevs som orimlig, tryckande 
och omöjlig att behärska. Pressen på produktivitet från arbetsgivaren beskrevs som en 
konstant stressor både innan och efter sjukskrivning. 
 

Vi jobbar ju arschlet av oss. Och som jag sa, det finns ju liksom ingen ändå. Man blir aldrig 
någonsin klar. Man jobbar och jobbar och jobbar och det finns alltid väntelistor. Det finns 
alltid mer. Man blir aldrig klar. 

 
Bristande möjligheter för återhämtning 

Tal om bristande möjligheter för återhämtning samlades av oss i ett undertema. 
Svårigheter att få utrymme för återhämtning förklarades med tidsbrist på grund av 
vardagsbestyr och/eller rollen som mamma. Höga krav på känslomässig närvaro både 
hemma och på arbetet skildrades minska informanternas utrymme för vila. En upplevelse 
av att antingen försumma familjen eller den egna hälsan rapporterades av informanterna. 
Trötthet efter jobbet eller privata kriser förhindrade informanterna att ta sig tid för 
återhämtning utanför hemmet.  
 

Det är också svårt i och för sig som småbarnsförälder. Det går ju i ett. Det är ju inte att jag 
liksom hinner få så mycket egentid eller lugna stunder så. 

 
Det redogjordes även för en låg grad egen kontroll över produktionstakten med få 
möjligheter till perioder av tillfällig minskad produktion. Detta beskrevs bidra till en 
omöjlighet att skapa återhämtning vid personliga kriser. 
 

Stress minskar förmågan att minska stress 
Vi samlade informanternas berättelser om hur deras stress förstärktes av tunnelseende i 
ett undertema som vi kallar Stress minskar förmågan att minska stress. Processen av 
växande stress framställdes som omedveten. Då stressen skapade en sämre 
reflektionsförmåga blev det svårare för informanterna att uppmärksamma både sina 
psykiska och fysiska behov. 
  

Men när man hamnar i ett väldigt negativt sätt att tänka och man är i stress och 
depressionsläget som det blir rent kognitivt då så är det lätt att gräva ner sig och gå runt 
och då är ju inte reflektionsförmågan på topp och allt blir väldigt ensidigt. 
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I undertemat samlades även tal om svårigheter att sätta gräns under stress. Även 
stressinducerad minskad omsorg om patienterna samlades i detta undertema. Ett mentalt 
tunnelseende beskrevs bidra till en negativ spiral där stressen ökade samtidigt som 
förmågan att upptäcka och minska stressen försämrades. Det var yttre händelser eller 
fysiska symtom snarare än egen medvetenhet om allvaret i stressen som beskrevs leda till 
att stresspiralen bröts. 
 

Ja, jag hade som under ett tag börjat bry mig mindre och mindre om mina patienter och 
försökte köra på i så högt tempo jag bara kunde. Sedan så träffade jag en patient för en 
utredning och vi körde på mitt standardbatteri. Så efter två timmar så undrade patienten 
vad det var för poäng med att göra samma tester två gånger. [...] Då hade jag testat honom 
veckan innan och hade inte en blekaste aning om att jag sett honom tidigare. Då kände jag 
att det hade gått för långt. Men jag förstod inte vad jag skulle göra. 
 

Isolering 
I temat Isolering samlade vi tal som rörde berättelser om ensamhet på arbetet. Ensamheten 
tog sig många olika uttryck men var ett återkommande inslag i informanternas beskrivning 
av hur stressen vuxit fram. Allt från berättelser om mobbing på arbetsplatsen till 
informanternas nedsättande ord om sig själva samlades här. Vi har valt att kalla temat 
Isolering eftersom tillståndet i stor utsträckning förklarades uppkomma av bristande stöd 
utifrån. Strukturen på arbetsplatsen framställdes som upprätthållande av de isolerade 
erfarenheterna. Vi förstod det som att den upplevda ensamheten bidrog till psykologernas 
klandrande av sin personlighet för den stress de upplevde. Temat utgörs av två 
underteman: Brist på stöd och Individualisering av stressen. 
 

Brist på stöd 
I detta undertema samlade vi tal som behandlade brist på stöd från ledning, från kollegor i 
andra yrkesgrupper och från psykologer. I informanternas tal framkom en upplevelse av 
att chefen inte förstod psykologens arbetsuppgifter och därmed inte kunde ge ett adekvat 
stöd. Störst behov av stöd beskrevs behövas under den första tiden som nybliven psykolog. 
Att säga ifrån till chefen att klientantalet översteg vad som var möjligt att hantera sågs som 
ett tecken på professionalitet från psykologens egen sida. Detta beskrevs dock inte bemötas 
på ett önskat sätt på arbetsplatsen. Skildringar av att få avslag efter att ha sagt ifrån till 
chefen om sin alltför betungande arbetssituation var ett återkommande tema i våra 
informanters berättelser. 

 
Jag påtalade det säkert (.) jag höll på i ett halvår. Med min chef. Vi måste göra något, ta in 
företagshälsovården och göra något. Det var flera som mådde dåligt. [...] Jag vet flera som 
har slutat och bytt arbetsplats och det är klart att de kommer inte med i statistiken. Men 
som sagt det var, vi var nog fyra som hamnade där samtidigt. Och det är fortfarande inte 
något som har (.) ja, det är inget, inget, inget (.) seriöst att man (.) på ledningsnivå har kollat 
upp att vad är det som händer där egentligen. 

 
Avslag vid hjälpsökande beskrevs underminera upplevelsen av professionalitet och bidrog 
till en känsla av maktlöshet. Att chefen skyllde på individuella problem hos personer som 
blev sjukskrivna av stress på arbetsplatsen återkom i intervjumaterialet. 
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Våra informanter beskrev en generell avsaknad av gemenskap på arbetet. Arbetet beskrevs 
som känslomässigt mödosamt och ansvarsfyllt. En önskan om delat ansvar med 
medarbetare för avlastning skildrades. Genomgående rapporterades önskemål om mer 
strukturellt stöd i form av handledning. 
 

[...] jag fick ingen handledning (.) och jag fick inget stöd kollegialt utan tanken på jobbet var 
att jamen du är psykolog så nu ska du tuta och köra. Lite granna så var det. Jag tror det 
främsta var att jag hade absolut, vad ska man säga (.) jag hade för svåra klienter, eller 
patienter heter det där. Med väldigt multikomplex problematik. Och jag var väldigt ensam. 

 
Upplevelser av att bli motarbetad och förminskad av chef eller kollegor skildrades. Ibland 
förekom ren mobbing. Frågan om samarbete med olika yrkesgrupper lyftes. Särskilt 
framställdes det återkommande arbetet med läkare som problematiskt på grund av 
maktkonflikter och olika synsätt där läkares synsätt var i linje med arbetsgivarens snarare 
än psykologens. 
 

Vi har ett ständigt pågående böljande krig fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det gäller 
inte bara psykologerna utan inom alla grupper (.) inom psykiatrin i alla fall. Makten mellan 
alltså (.) vem har mesta makten? Läkarna eller vi andra? Det kostar något. 

 
Vidare samlades tal om brist på professionell erfarenhet som bidragande orsak till stressen 
i detta undertema. Alla informanter hade blivit sjukskrivna på sin första arbetsplats. 
Informanterna beskrev upplevelsen av att det inte fanns utrymme för oerfarenhet. Vidare 
uttrycktes önskan av att arbetsuppgifterna gradvis hade försvårats istället för att 
psykologerna förväntades kunna behärska allt från början. Informanterna förmedlade att 
kunskap kring stresshantering saknades och tal om att utbildningen hade förberett dåligt 
för arbetslivets realitet återkom. Även brist på positiv återkoppling var något som beskrevs 
som en stressfaktor.   
 

Man får inte vara novis. Det är ett hårt klimat. Kliniker som anställer PTP:er för att de är 
billiga och ska formas. Det verkar vara svårt för dem att ta hand om kompetensen utan man 
ska liksom krossas och fogas in i att täcka upp alla hål som finns på kliniken. 

 
Individualisering av stressen 

I det undertema vi har valt att kalla Individualisering av stressen har vi samlat tal om 
informanternas inre förhållningssätt till sin stress. Den egna personligheten framställdes 
påverka stressupplevelsen. En hög stressnivå förklarades bero på psykologens personliga 
egenskaper, framför allt när sjukskrivningstillfället tidsmässigt var nära inpå. 
 

Jag lägger nog mycket av skulden, eller skulden, nej orsaken på mig själv att det blev så här. 
Att jag borde kunna hantera och jag borde kunna ja släppa jobbet när jag kommer hem och 
faktiskt vara ledig och såna saker. Att det har med mitt förhållningssätt att göra. (.) Men det 
känns inte som att det riktigt är organisationen eller något som driver på så hårt. Utan det 
ligger mycket hos mig själv tror jag. 
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Att själv sätta gränser beskrevs som en nödvändighet i jobbet, framför allt efter 
sjukskrivningstillfället. Informanterna beskrev sig själva med negativt klingande ord när de 
satte gränser eller bad om stöd. Att få hjälp av chefen med att prioritera klienter beskrevs 
som avlastande. Det egna ansvaret för stresshantering såg vi som ett mönster både innan 
och efter sjukskrivning eftersom informanterna vittnade om att det hela tiden var upp till 
dem att skydda sig från allt för hög stress. 
 

Jag är nog lite besvärligare på jobbet. Som det här att jag kräver att någon annan ska ta mina 
väntelistor och så. 
 

Kvinnoroll och psykologroll förstärker varandra 
Våra informanter berättade om en förväntan på att vara ytterst ansvarstagande, duktiga 
och omhändertagande, dels som psykolog men även som privatperson. Förväntningarna på 
att vara en känslomässig allt-i-allo både på jobbet och i hemmet sades komma både inifrån 
dem själva och utifrån andra. Upplevelsen skildrades som en emotionell sysselsättning 
snarare än ett praktiskt göromål. En gränslöshet i både arbetsrollen och familjelivet 
relaterades till en ökad börda som ledde till stress. De olika rollerna i arbetslivet och 
hemmet beskrevs förstärka varandra eftersom de uppfattades vara så lika. Vi har således i 
detta tema samlat det tal som vi tolkar presenterar en upplevelse av att Kvinnoroll och 
psykologroll förstärker varandra. Detta tema har fyra underteman: Kvinnor ska fixa allt, 
Psykologer ska vara perfekta, Gränslösa roller och Kvinnliga psykologer har högre krav. 
 

Kvinnor ska fixa allt 
Informanterna redogjorde för kunskap om att dubbelarbete är vanligare hos kvinnor än 
hos män generellt men beskrev sitt eget ansvar i hemmet som framför allt känslomässigt 
snarare än praktiskt. I undertemat Kvinnor ska fixa allt förde vi samman berättelser där 
informanterna framställde egna upplevelser av ett större emotionellt ansvar än män i deras 
omgivning. Informanterna beskrev att det inte finns utrymme för dem att brista på grund 
av övergripande ansvar i hemmet. Denna projektledarroll blev synlig först när stressen 
omöjliggjorde upprätthållande av denna struktur. 
 

[...] när även hemmet blev drabbat så var det ju en period när huvudet inte fungerade och 
räkningar och tider och du vet allt. Då jag insåg att ”Oj, vilken spindel i nätet jag har varit!” 
För jag har liksom inte riktigt varit medveten om det. 

  
Kvinnor framställdes som mer självkritiska än män. Att män har det lättare och bedöms 
med lägre krav både i arbetslivet och privat uttrycktes även av många informanter, ofta 
inbäddat i ett skämt. 
 

De glider in och sitter av tiden. Tar inte med sig jobbet hem och har tid med fiske, jakt och 
ölprovning typ. Själv orkar jag inte ens köpa hel fisk utan köper den filéad eller en färdig 
fiskgratäng. Så skäms man över det. Medan männen är ute och fiskar i flera timmar och om 
de blir trötta och köper en pizza på vägen hem så är de kreativa, inte oansvariga. 

 
Psykologer ska vara perfekta 
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I Psykologer ska vara perfekta har vi samlat tal där informanterna berättar om en förväntan 
att som psykolog prestera. Att vara högpresterande presenterades som ett 
personlighetsdrag som format informanten både som individ och i yrkesrollen. I relation 
till stress kunde denna duktighet ses som något negativt eftersom det bidrog till problem 
med gränssättande.  
 

Man blir inte psykolog om man inte är högpresterande. Det går inte att glida igenom. Så vi 
är vana med att klara saker genom. Om man jobbar på och anstränger sig så klarar man det. 
[...] Bara bit ihop och pressa så ordnar det sig. Men det är en strategi som inte håller om man 
får ett heltidsjobb som baseras på överkrav. Där man går sönder om man accepterar dem. 

 
Den högpresterande sidan av yrkesrollen framställdes som en bidragande orsak till 
svårigheter att vara svag eller bli sjuk som psykolog. Problemet att vara svag rapporterades 
både i förväntningar inifrån informanten, i form av skam och undvikande av att söka hjälp 
och dels i form av ett negativt bemötande från vårdpersonal när psykologen väl sökte hjälp. 
 

Ja dels tror jag att psykologer drar sig ändå för att söka hjälp. Av den här, man har den här 
stålmannendräkten på sig liksom att. Ja, ja, att man ska klara det själv, med de, med de. Ja. 
Man har kunskapen, och då borde man, borde man. 

 
Att våra informanter också är människor är ett återkommande uttryck som benämns i 
relation till en bild av att vara psykolog.  
 

Det är klart att alla såhär klassiska stress, stressorer även slår mot psykologer. Och kanske 
också faktiskt helt naturligt att det blir så. [...] Hallå, jag är människa! 

 
Gränslösa roller  

Tal om Gränslösa roller samlades i ett tema. Våra informanter framställde 
arbetsbeskrivningen som otydlig och innehållande en förväntan om att psykologen skulle 
göra allt som de andra yrkesgrupperna inte klarar av. Att säga nej och sätta gränser 
rubricerades som svårt. 
 

På så sätt kan psykologen bli lite slasktratten. Man ska utreda, behandla, utbilda, handleda. 
En sak i taget finns inte på kartan och mycket av jobbet blir osynligt. (.) Det blir ett stort 
ansvar. 
 

Vi tyckte oss se att rollen som psykolog och rollen som kvinna och mamma beskrevs likna 
varandra, och att dessa identiteter ofta upplevdes gå över i varandras fält. Att inte ha 
utrymme eller ork för familjelivet framhölls bidra till dåligt samvete både gentemot arbetet 
och i förhållande till familjen. Svårigheter att släppa arbetet hemma och en avsaknad av 
strategier för att hantera detta skildrades. 
 

Nu ska jag liksom från, från, gå från relationer på jobbet direkt till en relation, eh (.) till min 
son och man såklart men främst tänker jag på sonen där liksom. Att vara öppen för honom 
och att, det kan nog, och speciellt när du börjar gå in i stresspiralen att det kan vara svårt att 
öppna och stänga. 
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Kvinnliga psykologer har högre krav 
I undertemat Kvinnliga psykologer har högre krav samlade vi de utsagor från informanterna 
som vi tolkade beskrev just detta. Både identiteten som kvinna och rollen som psykolog 
innebar höga krav på prestation och emotionell närvaro vilket informanterna själva trodde 
innebar en förstärkande effekt av respektive roll. Män karaktäriserades ha lättare att 
uttrycka gränser och få dem respekterade i högre grad på arbetsplatsen.  
 

Ja till viss del kanske det är, är så att kvinnor tar ett större emotionellt ansvar. I hemmet. (.) 
Och att det slår ut då när man är psykolog, i sin profession också, i och med att man 
använder sig så mycket av sig själv som redskap. ((harkling)) och att män (.) ändå har högre 
eller bättre status i verksamheterna. Att män blir lyssnade på, på ett annat sätt. Att män 
direkt har, har mer pondus enbart utifrån sitt biologiska kön. 

Ansvar 
Ansvar var ett genomgående uttryck i intervjumaterialet. Informanternas framställningar 
av sina förhållningssätt till Ansvar samlade vi i ett tema. Att arbetet som psykolog innebar 
ett stort emotionellt ansvar gentemot patienter och organisation framställdes som en 
stressfaktor. Även i hemmet beskrevs en upplevelse av känslomässigt ansvar. Upplevelsen 
av ansvar skildrades som karaktäriserande för psykologarbetet och var en genomgående 
komponent i informanternas beskrivning av orsaker till stress. Vi gjorde Ansvar till ett 
processtema till skillnad från bakgrundstemana eftersom förhållningssättet till ansvar 
varierade på ett sätt som vi tyckte oss se indikerade var i tillfrisknandeprocessen 
informanten befann sig. Till skillnad från bakgrundstemana som i stort var konstanta 
stressorer före och efter sjukskrivning (om informanten inte hade bytt tjänst) var 
relationen till ansvar en stressor som gick att förändra förhållningssätt till och således 
inflytande över. Undertemat Jag har allt ansvar innefattar tal som beskriver 
förhållningssätt till ansvar i en stressfas som vi tolkar vara mer akut. Jag prioriterar mig 
själv är det andra undertemat och består av samlat tal som beskriver ett senare 
förhållningssätt till ansvar. Att gå från att ta på sig i stort sett allt ansvar vilket innebar 
frustration under en till synes oändlig arbetsbörda, till att stegvis släppa på kraven på att 
fixa allt krävde en medveten strategi. Sjukskrivningen framställdes som en avgörande 
möjlighet att kunna förändra förhållningssätt till det genomgripande ansvaret. För detta 
krävdes tid för återhämtning eller reflektion vilket tycktes vara centralt för informanternas 
tillfrisknande. Möjligheten till återhämtning skiljde sig åt beroende på 
avlastningsmöjligheter i hemmet och på arbetet. Detta förstod vi som något som gav olika 
förutsättningar för olika informanter. Då arbetssituationen sällan upplevdes möjlig att 
påverka förändrade informanterna istället sitt förhållningssätt till den.  
 

Jag har allt ansvar 
I undertemat Jag har allt ansvar samlade vi tal som vi tyckte stod för ytterligheten av en 
beskriven upplevelse av att ensam bära mycket ansvar. Personliga känslor användes i 
arbetet vilket sågs som krävande. Psykologisk kunskap som gjorde att det var möjligt att se 
problem på allt från individ- till organisationsnivå framställdes öka upplevelsen av en 
skyldighet i arbetet. Empati beskrevs som något som stressade eftersom det ökade 
ansvarskänslan. En etisk konflikt skildrades när organisationen indirekt nekade vård till 
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behövande människor. I en stressad fas beskrevs denna etiska konflikt upplevas som ett 
personligt ansvar för informanterna. 
 

Vi ska ju egentligen bara ta lätt till medelmåttig problematik. Men vi har ju aldrig kunnat 
skicka, så länge det inte varit väldigt tydligt psykos eller akut psykiskt så var det jättesvårt 
att få psykiatrin att ta emot. Det har ju varit ett dilemma som jag upplevde det. För att, att 
”jaha, vad ska jag göra då”. Hur ska jag hjälpa de här patienterna?[...] Där blev det att jag tar 
på mig mer än vad jag (.) skulle. [...] Så att det blev, det krockade med det här kravet att det 
ska vara ett flöde, ett patientflöde kontra det att, att (.) jag hade svårt att släppa dem. De 
patienterna som inte fick någon hjälp någon annanstans.  
 

Skildringar av att ha ett stort behov av att känna sig duktig kopplades av våra informanter 
till en upplevd skamkänsla när det inte gick att räcka till eller när det fanns behov av att be 
om hjälp för egen del. I en stressad fas var det vanligt att förneka sina fysiska och psykiska 
behov.  
 

Det är svårt det här med att säga nej. Man vill dels att, att vara duktig och den biten. Men sen 
är det ju människor som behöver hjälp också. Det är ju människor som behöver hjälp. Det 
går nog att klämma in och få till så där. 

 
Otillräckligheten beskrevs upplevas som en personlig skuld som ökade stressen. Att egen 
återhämtning gick ut över patienterna uppmålades som en ökad belastning. 
Framställningarna vi samlade i undertemat Jag har allt ansvar tolkade vi som 
beskrivningar av en låst situation där informanternas behov av avlastning i arbetet stod i 
direkt konflikt till att finnas där för sina patienter. 
 

Hon sjukskrev mig på heltid då i tre dagar till och sedan halvtid i tre veckor efter det. Då fick 
jag nästan panik och kände att jag ville börja gråta av tanken att jobba igen. Samtidigt så 
visste jag ju att allt bara väntar och växer på jobbet och att om jag inte kommer tillbaka så 
får alla bara stå och vänta.  

 
Jag prioriterar mig själv 

I analysen samlade vi vad vi såg som ett annat steg i ansvarsprocessen i undertemat Jag 
prioriterar mig själv. Detta synsätt tyckte vi oss se ofta inledas av sjukskrivning. 
Sjukskrivningen beskrevs som en brytpunkt när de somatiska symtomens intensitet 
omöjliggjorde att arbeta på som förut. När väl den inledande sjukskrivningen påbörjats var 
det vanligt att symtomen ökade. Det beskrevs att det inte var förrän nu informanten själv 
insåg hur illa det var ställt. Att erkänna för sig själv att situationen var ohållbar och skifta 
fokus var något som sjukskrivningstiden i bästa fall möjliggjorde. Vi förstod det som att 
informanten till en början ofta fick tvinga sig själv till att skapa återhämtning.  
 

Nä men det var ju att jag siktade om mig. Att jag riktade om mitt fokus. Amen dels att jag var 
sjukskriven, att jag på något sätt fick erkänna för mig själv att det här går inte, att jag fick 
den här tiden för mig att tänka om. Det var jätteviktigt. 

 
Sjukskrivningen gav i bästa fall möjlighet för reflektion och förändrade perspektiv. Genom 
tidsmässigt utrymme och stöd utifrån fanns det en chans att tolka sin belastande situation 
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på ett annat sätt. Huruvida detta utrymme fanns tolkade vi till stor del bero på 
hemsituationen. De som framställde sig ha mindre problem med stress idag var de som 
beskrev sig ha en mindre belastning i sitt privatliv.  
 

[...]inga problem med markservice, inga problem med ekonomi, välartade barn, jag kunde 
unna mig och tänka att jag ska nog ändå gå i terapi. Han tyckte att jag skulle göra det, min 
man. Så kunde jag vända mig till min gamla terapeut. Så plus en massa annat som är bra. Så 
jag har haft mycket gynnsamma omständigheter att kunna återhämta mig. Då blir det ännu 
tydligare att se, att allt det här var kopplat till arbetet. 

 
Hemsituationen ser vi som en komponent i hur fort återhämtningen kunnat ske. Att få 
möjlighet att se sin stressreaktion som en konsekvens av arbetsförhållande i stället för 
beroende på personlig svaghet tolkade vi fungera hjälpande i informanternas 
återhämtningsprocess. 
 

Jag menar, är du på en arbetsplats där det är skit, jag menar, då mår du inte bra. 
 
Att byta arbetsplats i ett tidigt skede av stress framställdes som en lösning. De som hade 
gjort det kunde lättare se sin gamla arbetsplats som upphov till stressen än de som 
fortfarande försökte komma tillbaka till den arbetsplats som de blev sjukskrivna ifrån. Att 
tidigare ha kämpat på arbetsplatsen men nu gett upp denna kamp till förmån för 
prioritering av sina egna återhämtningsbehov tolkade vi som en grund till en viss bitterhet. 
En uppgivenhet i professionen uttalades eftersom prioriteringen att må bra inte gick att 
förena med karriärsklättring. Insikten att det är nödvändigt att prioritera återhämtning 
kunde innebära att informanten sänkte sina krav på sig själv i verksamheten. 
Sammanfattningsvis förstår vi det som att en ansvarsförskjutning beskrivs under temat 
Ansvar. En skildring av ett övermäktigt ansvar för patienter, organisation och familj byttes 
mot fokus på att börja prioritera sig själv för att inte drunkna i stress. Denna förskjutning 
förstår vi som en överlevnadsstrategi på en arbetsplats där undermåligt stöd i 
stresshantering skildrades.  
 

Jag är tystare på arbetsplatsträffar för jag känner att någon annan får, jag tänker inte ta den 
kampen, till exempel. Jag (.) har blivit väldigt varse att ett jobb är ett jobb och det kan ju 
liksom vara meningsfullt och så, men det är bara ett jobb. Och att det aldrig mer får 
invadera hela livsutrymmet. 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att studera hur kvinnliga psykologer själva beskriver orsaker 
till sin stressrelaterade ohälsa. De frågeställningar som adresserades för att besvara syftet 
var: Hur berättar kvinnliga psykologer, som varit sjukskrivna på grund av stressrelaterad 
ohälsa, a) om uppkomsten till deras ohälsosamma stress? b) om hur deras stress påverkats 
av att de är kvinnor? 
 
De uppkomstfaktorer till stress som informanterna beskrev samlade vi i temana: Pressande 
arbete utan uppehåll, Isolering, samt Ansvar. I Pressande arbete utan uppehåll samlade vi 
berättelser om att deras höga arbetstempo var en tydlig orsak till stress. Även hur 
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bristande möjligheter för återhämtning och stressen i sig som bidragande orsak till 
försämrad stresshantering samlades här. Isolering var det tema som innehöll samlat tal om 
upplevelser av bristande strukturer och dåligt stöd från chef och kollegor. Att det 
upplevdes svårt att dela sina problem samt få avlastning och förståelse på arbetsplatsen 
bidrog som vi förstod det till en individualisering av stressen i en fas av hög 
arbetsbelastning. Psykologerna beskrev även att de i denna fas var dåliga på att hantera 
stress vilket stressade dem ytterligare. I processtemat Ansvar samlade vi tal om ett stort 
emotionellt ansvar som beskrevs som övermäktigt och därför bidragande till stress. Under 
den mest stressade perioden uttrycktes dåligt samvete över den otillräcklighetskänsla som 
förknippades med arbetet. Även en press på att vara perfekt och prestera presenterades 
vilket beskrevs förstärka upplevelsen av otillräcklighet. Vi uppfattade att sjukskrivningen 
för många blev en möjlighet att förändra perspektiv. Ansvaret för verksamheten kunde 
minskas och lades istället på att ta hand om sig själv i högre grad. Stöd och förutsättningar 
för återhämtning under och efter sjukskrivning beskrevs påverka tillfrisknandeprocessen.  
 
Temana Pressat arbete utan uppehåll och Isolering beskriver orsaker till stress som ligger i 
linje med mycket stressforskning. Våra informanter har arbetat hårt utan återhämtning och 
med begränsat stöd. Hög arbetsbörda (Socialstyrelsen, 2003) och lågt stöd från 
organisationen är bidragande faktorer till stress (Glise, 2007; Billeter-Koponen & Fredén, 
2005; Gustafsson, Norberg & Strandberg, 2008). Även risken för att stress blir patologisk 
främst när återhämtningsmöjligheter inte finns är belagd i stressforskning (Glise, 2007). 
Att stress försämrade förmågan att hantera stress såg vi i vårt resultat som en del av en 
negativ stresspiral. Detta resultat går i linje med annan forskning om hur långvarig stress 
försämrar reflektionsförmågan (Glise, 2007).  
 
Vi kommer nedan mer ingående att diskutera hur vi har förstått de beskrivna orsakerna till 
stress utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv, från ett organisationspsykologiskt 
synsätt, med hjälp av work-family-teorier och slutligen med hjälp av strukturella och 
feministiska perspektiv.  
 
Våra informanters berättelse tolkade vi som att psykologyrket upplevs innehålla ett krav 
på att vara perfekt. Detta kopplade de till att det är högpresterande individer som blir 
psykologer samt att det fanns en förväntan från arbetsgivaren på att arbeta hårt. Dessa 
orsaksförklaringar till stress går i linje med den individualpsykologiska forskning som 
framhållit att egenskaper som att vara ambitiös, perfektionistisk, överengagerad i arbetet 
och ha prestationsbaserad självkänsla ökar risken för stressrelaterad ohälsa 
(Socialstyrelsen, 2003; D’Souza, Egan & Rees, 2011; Lim, Kim, Kim, Yang & Lee, 2010). 
Informanterna beskrev vidare att det delvis kändes skamligt att bli sjuk och visa svaghet. 
Det var inte ovanligt att arbetsgivarna avvisat psykologen när hon bett om hjälp. Vårt 
resultat skiljer sig från det resultat av Jordaan, Spangenberg, Watson och Fouché (2007) 
som menar att bland annat oengagemang och att undvika att söka stöd är individuella 
riskfaktorer för stress. I stället verkade psykologerna i vår studie engagerade i att förändra 
de delar av sitt arbete som upplevdes för belastande genom att göra aktiva försök att söka 
stöd.  
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I undertemat Individualisering av stressen och även i processtemats första undertema Jag 
har allt ansvar samlades beskrivningar om när otillräckligheten på arbetet upplevdes som 
informantens eget fel och ansvar. Här beskrevs ofta personliga egenskaper eller dålig 
stresshanteringsförmåga som orsaken till stress. Vi uppfattade det som att denna 
skuldbeläggning av självet främst skedde i en fas av hög stress. Känslor av skuld och skam 
har visats öka vid upplevd stress (Glise, 2007). Stress som uppkommer av att behöva döva 
sitt dåliga samvete kallas samvetsstress (Glasberg et al., 2006). Juthberg (2008) som har 
studerat annan vårdpersonal såg att samvetsstress uppstod när personalen inte hann med 
sina patienter samt inte orkade ägna sig åt sina närmaste så som de skulle vilja. 
Upplevelser av att inte räcka till och att vara utsatt för motstridiga krav är positivt 
korrelerade till utbrändhet vilket Juthberg (2008) förklarar som att organisatoriska 
problem leder till känslor av egen skuld hos individen. Denna samvetsstress förstår vi är 
karaktäriserande och betungande hos våra informanter i det första undertemat Jag har allt 
ansvar.  
 
Utmattning och depression är två olika diagnoser med skilda men likartade symtombilder 
(Glise, 2014). Skuld är en känsla som är korrelerad med båda sjukdomarna. Vid depression 
liksom vid ohälsosam stress, kan överdrivna skuldkänslor bli dysfunktionella (Gil-Monte, 
2012). Vi tänker oss att uttalandena kategoriserade i undertemat Jag har allt ansvar 
skildrar ett dysfunktionellt skuldbeläggande av sig själv istället för att som Juthberg (2008) 
menar korrekt och funktionellt förlägga skulden hos organisationen. Att “psykologer också 
är människor” var ett återkommande spontant uttalande i vårt intervjumaterial vilket vi 
tolkar som en saknad av förståelse att även psykologer har behov. Vi utgår från och delar 
Magnusson och Mareceks (2010) påstående att alla alltid förhåller sig till den kontext den 
befinner sig i. Vi tänker därför att bristen på stöd som informanterna berättar om kan bidra 
till att anställda lägger skulden på sig själva istället för på organisationen där den ofta hör 
hemma. Även tidigare forskning har visat att psykologer i USA tenderar att ta på sig 
skulden för organisatoriska brister (O’Connor, 2001). I temat Kvinnoroll och psykologroll 
förstärker varandra samlades tal med beskrivningar om att höga krav på ansvar för andra 
både i hemmet och på arbetet förstärkte varandra och upplevdes stressande. Både 
depression och utmattning är diagnoser som är mer än dubbelt så vanliga hos kvinnor än 
hos män. (Lehtinen & Joukama 1994; Perski 2012). Att kvinnor både upplever mer ansvar i 
hemmet och mer ohälsa som innehåller skuldkänslor skulle kunna tänkas ha ett samband. 
Meyerson (1998) menar att det är viktigt att se känslor som en viktig indikator på 
arbetssituationen istället för ett personligt misslyckande och att detta synsätt dessutom 
ökar chansen till en lyssnande, normaliserande och uppmuntrande omgivning.  
 
Upplevelsen att behöva döva samvetet för att kunna stanna kvar inom vården har enligt 
Juthbergs forskning (2008) ett samband med utbrändhet. Våra resultat i proccesstemats 
andra undertema Jag prioriterar mig själv tyder på att informanterna delvis försöker döva 
sitt samvete för att kunna vara kvar på arbetsplatsen. I proccesstemats andra undertema 
förstår vi det som att informanterna genom kognitiva ansträngningar som möjliggjordes 
vid sjukskrivningen i bästa fall fick möjlighet att förändra sin syn på ansvar. Eftersom 
arbetssituationen hade blivit ohållbar tvingade de sig själva att fokusera mer på sitt eget 
mående och att sluta ta på sig skulden för organisationens otillräcklighet. Om detta 
förändrade synsätt på ansvar var genomförbart eller inte förstod vi bero på möjligheter till 
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avlastning och stöd både i hemmet och på arbetet. Att se det egna dåliga måendet som en 
konsekvens av arbetssituationen istället för beroende på inneboende egenskaper verkade 
ytterligare lätta på skuld och skam hos våra informanter vilket precis som teorin om 
samvetsstress förordar (Juthberg, 2008). Ansvar förefaller i vårt resultat vara den stressor 
som individen själv kan påverka i högst grad eftersom det personliga förhållningssättet här 
är avgörande. De andra stressorerna beskrevs förbli relativt konstanta om inte ett 
arbetsplatsbyte skedde. Processen av att lägga ansvaret på arbetsförhållandena verkade 
underlättas av att byta arbetsplats. Våra resultat visade att psykologerna såg en lösning på 
stressen i att byta arbetsplats, vare sig detta var en möjlighet för dem eller inte. Dessa 
resultat går i linje med tidigare svensk forskning (Bryngelsson et al., 2012) som har påvisat 
att byte av arbetsplats kan vara en stressreducerande insats. 
 
Vi tänker att trait-teorier som undersöker hur personlighetsfaktorer ökar påverkan av 
stress är tämligen ointressanta som fokus i forskning eftersom traits anses vara stabila 
över tid (Barrick & Mount 1991). I fall personligheten vore den mest intressanta orsaken 
till stress borde inte sjukskrivningsantalet ha fyrdubblats för kvinnliga yrkesarbetade den 
senaste tjugo åren utan legat på en stabil nivå (Försäkringskassan, 2012). Att det just är 
inom den psykologiska disciplinen som personlighet används som orsaksfaktor för 
arbetsrelaterade sjukdomar tänker vi oss är symtomatiskt för disciplinen som traditionellt 
fokuserar på individuella perspektiv. Vidare tänker vi oss att fokus på traitteorier riskerar 
att öka den skam och skuld som är relaterat till den negativa stresspiralen. Att se sin egen 
perfektionism som problemet till stressreaktionen tror vi riskerar att öka dels 
skuldkänslorna och osynliggöra den kontext, exempelvis arbetsplatsen, som psykologen 
befinner sig i. De höga krav som våra informanter ofta klandrar sig själva för förstår vi inte 
bara kommer inifrån utan även utifrån i form av press på produktivitet på arbetet. 
Individualisering i synen på stress menar Meyerson (1998) riskerar att tysta erfarenheter, 
skifta fokus för skuld och ansvar samt förtrycka frågor om organisatorisk gemenskap. 
Istället är det mer intressant att fokusera på hur arbetsförhållandena som har förändrats 
och hur dessa går att förbättra.  
 
För att ytterligare förstå hur våra informanter mådde i relation till den organisation som de 
befann sig i vid sjukskrivningstillfället utgick vi från en modell som belyser varför 
emotionellt krävande och ansvarsfyllda yrken är överrepresenterade när det kommer till 
stressrelaterad ohälsa. Våra informanter beskrev en tung arbetsbelastning och en stor 
avsaknad av stöd. En modell som fångar detta är Job Demands - Resources (JD-R) 
(Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). JD-R tar hänsyn till vilken typ av krav 
anställda har på sig och modellen har en mångfacetterad syn på vad som är tillgångar inom 
en organisation (Bakker & Demerouti, 2007). Dessa behöver balanseras så att kraven eller 
arbetsförväntningarna inte överstiger de tillgångar eller arbetsresurser organisationen har. 
Faktorn arbetsförväntningar kan användas för att inrymma det våra informanter berättar 
med en hög förväntan på produktivitet, ett stort ansvar för klienter och en förväntan på att 
arbeta mycket självständigt (Bakker & Demerouti, 2006). Vi tolkar det som att det tal om 
brist på stöd från ledning och kollegor som vi samlat från våra informanter i temat Isolering 
beskriver deras arbetsresurser som små. Denna obalans mellan arbetsförväntningar och 
arbetsresurser bidrar enligt Bakker och Demerouti (2006) till stress.  Hög arbetsbelastning, 
känslomässiga krav och konflikter mellan hem och arbete blir krävande för de anställda 
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eftersom detta gör att de även behöver fokusera på hur de ska fördela sin energi effektivt 
(Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). 
 
Informanterna i vår studie berättade om en stark inre motivation i form av omsorg om 
patienterna som upplevdes skild från organisationens kvantitetsfokus. Med JD-R går det att 
förstå olika målbilder mellan anställd och arbetsgivare som en bidragande orsak till stress. 
Enligt JD-R kan små arbetsresurser leda till en obalans där organisationen i för liten 
utsträckning ger en ram med motivation till att genomföra ett högkvalitativt arbete. Istället 
behövs den anställdes egen inre motivation för att hålla hög kvalitet på arbetet. Detta ger 
en sårbar situation a ven fo r organisationen eftersom enskilda individers motivation 
naturligt ga r i va gor. Alla va ra informanter arbetade vid tillfa llet fo r sjukskrivningen inom 
skattefinansierad ha lso- och sjukva rd. Ra dande effektivitetsfokus inom ha lso- och 
sjukva rden inneba r att arbetsgivare i allt sto rre utstra ckning anva nder sig av ansta lldas 
emotionella och osynliga arbete för att kunna fortsätta effektiviseras (Messing, 1998; 
Kosny & MacEachen, 2010). När kraven på emotionellt och osynligt arbete ökar, ökar även 
kraven på hög motivation hos den anställde. Efter att ha lyssnat till våra informanters 
beskrivningar av stressens utveckling i undertemat Stress minskar förmågan att minska 
stress tänker vi oss att det är ofördelaktigt om ansvaret att ensam hantera sin stress ligger 
hos individen. Detta går i linje med Glises resultat (2007) som just implicerar att det är 
viktigt att medmänniskor, både i hemmet och på arbetet, uppmärksammar individens 
symtom eftersom stress i så stor utsträckning är en omedveten process. 
 
I temat Isolering har vi samlat tal om bristande stöd och en individualisering av stressen 
både före och efter sjukskrivningen. Det skildrades hur ifnormanrtena sökt stöd och hjälp 
från ledningen men inte fått gehör. Arbetslivets ökade motsägelsefulla krav på anställda att 
effektivisera och samtidigt ge ett bra mänskligt bemötande ökar, enligt Naus, van Iterson 
och Roe (2007), en frustration hos de anställda. I organisationer som har höga krav på 
effektivitet men ger lite tillbaka till sina anställda kan cynism uppstå som självförsvar. 
Cynism kan vara en strategi för de anställda för att uppnå värdighet och en positiv självbild 
i förhållande till arbete som upplevs alltför krävande. Det kan också handla om att jämna ut 
den obalans mellan krav och belöningar som upplevs i arbetet (Naus et al., 2007). Hos våra 
informanter uppfattade vi en uppgivenhet i det andra undertemat Jag prioriterar mig själv i 
processtemat Ansvar. Att ge upp kampen om att förbättra arbetsplatsen och i vissa fall egna 
karriärsdrömmar för att prioritera sin återhämtning och hälsa beskrevs som en strategi för 
att hantera stressen. En fortsatt isolering på arbetet även efter sjukskrivningen skildrades. 
Detta uppfattade vi som att informanterna fortfarande inte fick hjälp med stresshantering 
utan snarare förhöll sig mer uppgivet till sitt arbete. Detta tänker vi oss inte är önskvärt för 
vare sig arbetsgivare eller verksamma psykologer. Uppgivenheten riskerar även att drabba 
kvaliteten i arbetet med klienter och försämra organisationens övergripande mål, tänker vi 
oss. En rimligare förändring skulle kunna vara att öka stöd och andra arbetsresurser till 
psykologer, så att jämvikten mellan arbetsförväntningar och arbetsresurser blev större. Ett 
ökat jämställdhetsarbete skulle kunna minska konflikten mellan arbete och familj för de 
yrkesverksamma psykologerna på hemmaplan.  
 
Mycket av det tal som vi samlat i temat Kvinnoroll och psykologroll förstärker varandra är 
intressant för att belysa frågeställningen “Hur berättar kvinnliga psykologer, som varit 
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sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa, om hur deras stress påverkats av att de är 
kvinnor?”. Ha r kopplade vi samman citat om hur kvinnorollen inneho ll o vergripande 
ansvar fo r hemmet, ett upplevt krav om att psykologer ska vara perfekta samtidigt som 
dessa roller beskrevs som gra nslo sa i sin struktur och fo rsta rkte av varandra. Va ra 
informanter beskrev vad vi tolkade som en omhändertagande känslomässig öppenhet för 
andra både i arbetet och i hemmet vilket pressade informanterna till att prioritera bort sina 
egna behov. Detta resultat överensstämmer med O’Connors (2001) syn på psykologyrket 
som krävande och innehållande en uppgift att bortprioritera sina egna behov och känslor 
framför klienters. Att inneha huvudansvaret i en familj, vilket ofta är kvinnligt kodat, har 
visat sig innebära mer än mätbar arbetstid eftersom arbetsuppgifter som ingår även är 
planering, regelbundet engagemang på bestämda tider, beredskap att rycka in om något 
oförutsett skulle hända (Frankenhauser 1997; Nordenmark 2013; Magnusson 2006). Det 
går att se att arbetsguppgifterna för en psykolog och en huvudansvarig i en familj liknar 
varandra. Att ta huvudansvar på arbetet och i hemmet beskrevs av våra informanter som 
en emotionell process snarare än en fråga om praktiskt arbete. Att engagera sig med 
emotionellt kapital har visat sig innebära en form av gränslöshet som bidrar till svårigheter 
att växla mellan individens yrkesmässiga och privata identitet (Duncan & Goddard, 1993; 
Hochschild & Machung, 2012). Kvinnor överlag tenderar att i sto rre utstra ckning a n ma n 
ha en gra nslo shet mellan sig sja lva som individer och den arbetsorganisation de verkar i, 
vilket i kombination med en social underordning bland annat kan leda till att kvinnor 
tenderar att skuldbela gga sig sja lva i ho gre grad a n vad ma n go r (Ha renstam et al., 2000). 
Då arbetet som psykolog är emotionellt krävande finns en ökad risk för konflikt mellan 
arbete och familj jämfört med andra typer av jobb (Rupert et al., 2009). Arbetsuppgifter 
utan tydliga gränser kan bidra till stressrelaterad ohälsa (Härenstam, 2000).  
 
Våra resultat avviker från forskningen på konflikt mellan arbete och familj på så sätt att vår 
studie tycks visa på att rollerna på arbete och i familj är mycket lika varandra snarare än 
att de motsäger varandra. Därför tycker vi att den socialpsykologiska forskning som 
studerar överspridningseffekter mellan arbete och övrigt liv belyser våra resultat på ett bra 
sätt. Det är framför allt med ett arbete som ställer höga emotionella krav som denna 
överspridningseffekt blir stor. Främst rör det sig i riktningen att negativa aspekter av 
arbetet sprider sig till privatlivet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 
2006). Att sakna tid och ork för familjen har visat sig vara en stressfaktor för psykologer 
(Rupert et al., 2009; Duncan & Goddard, 1993). Vår tolkning är att våra informanters 
förhållande till ansvar gick att förändra i högre utsträckning när möjligheter till 
återhämtning och avlastning fanns. Detta går i linje med forskning som visar att stöd från 
familjen visade sig minska konflikten mellan familj och arbete (Rubert et al., 2012). Enligt 
stress-match-teorin (Cutrona & Russell 1990) är stödet mest effektivt om det kommer från 
samma källa som stressorn, det vill säga om stressorer uppstår på arbetet är det stödet på 
arbetet som är mest effektivt för att hantera dessa. Familjen ses dock som det universella 
stödet som kan buffra mot stress som kommer från exempelvis arbetet.  

Vidare forskning 
Något som många av våra informanter na mnde a r att de arbetade trots att de var sjuka 
eftersom de ville finnas da r fo r sina klienter. Sjukna rvaro generellt a r ett outforskat 
omra de men pa verkas troligen av ma nga olika faktorer som fo rsa mrad 
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ansta llningstrygghet, o kad o vertid, otydliga karria rva gar och graden av socialt sto d 
(Caverley, Cunningham & MacGregor, 2007). Sjuknärvaro har visat sig vara vanligare när 
sjukfrånvaro går ut över andra människor (ibid) vilket även beskrevs vara skälet att 
informanterna i studien valde att gå till arbetet trots sjukdomssymtom. Detta ligger i 
konflikt med långsiktig produktivitet för arbetsplatsen och för hälsan hos psykologen. 
Sjuknärvaro hos psykologer inom offentlig vård är ett synnerligen outforskat område. Hur 
utbrett detta är hoppas vi kommer att kunna belysas i framtiden. 
 
Kunskap om hur stress bidrar till försämrad stresshanteringsförmåga anser vi behöver 
ökas hos arbetsgivare eftersom detta kan öka förståelsen för vikten av stöd för att kunna 
bryta stresspiralen. Att det hör till psykologens arbetsuppgifter att bortprioritera sina egna 
behov (O’Connor, 2001) skulle kunna innebära att yrkesgruppen behöver stöd utifrån i 
ännu högre grad än andra icke-vårande yrkesgrupper. Psykologerna i studien beskrev en 
isolering som kan tänkas bli än mer krävande i en arbetssitatuion med ett högt krav på 
ansvar för andra. Även hur psykologers arbetsledare kan implementera stöd till anställda 
på bästa sätt kan bli ett fokus för vidare forskning. Det bör även undersökas närmare hur 
jämställdhet kan ökas i både hem och på arbetsplatser. Det vore intressant att undersöka 
om upplevelser av att inneha övergripande ansvar har samband med skuldproblematik. 
Detta skulle i så fall kunna leda till ökad förståelse för kvinnors höga sjukskrivningsantal 
för diagnoser kopplade till skuldkänslor. Vikten av jämställdsarbete som metod för att 
minska sjukskrivningsantal hos kvinnor skulle isåfall kunna betonas. Våra informanter 
skildrade att de blivit hjälpta av att se arbetsplatsen, istället för sig själva, som 
problematisk. Att bryta individualiseringen och göra arbetsplats- och jämställdhetsfrågor 
talbara, tänker vi oss kan bidra till en minskad stigmatisering och en ökad gemenskap för 
stressade kvinnliga psykologer. 

Metoddiskussion 
På samma sätt som vi tänker oss att våra informanter är påverkade av den kontext de 
befinner sig i, tror vi att vi själva på flera olika sätt är påverkade av vårt sammanhang och 
vår förförståelse när vi letat syfte, skrivit intervjuguide, ställt följdfrågor och tolkat resultat. 
Vi har genom hela arbetet med denna uppsats försökt reflektera över hur vi som författare 
förhåller oss i vårt skrivande. Exempelvis har vi försökt tänka på hur vi använder oss av 
fackspråk, kön och normalitet under intervjusituationen och försökt se hur vi påverkar 
kontexten både under intervjun men även senare under tematisering och tolkning av 
resultatet. Vi valde detta ämne utifrån vårt eget intresseområde. Att vi är nära 
informanterna utbildnings- och yrkesmässigt tänker vi oss gör att vi kan missa att se och 
analysera vissa sammanhang eftersom vi själva befinner oss inom dem. Det skulle också 
kunna innebära att vi övertolkar materialet efter vår egen förförståelse. Den kvalitativa 
ansatsen med öppna frågor där informanterna själva fick beskriva orsaker till stress 
snarare än välja mellan olika svarsalternativ valdes bland annat för att öka möjligheterna 
att följa informanternas tankebanor. Under intervjun ställdes följdfrågor till 
informanternas egna förklaringsmodeller för att fånga fler subjektiva beskrivningar av 
uppkomstfaktorer till stress. Vi författare hade troligtvis skilda individuella uppfattningar 
om vilka aspekter i informanternas tal som var relevanta att följa upp på, vilket kan ha 
påverkat vilka vidare svar som gavs i intervjuerna. Vi har eftersträvat att i denna uppsats så 
tydligt som möjligt beskriva vår egen förförståelse och våra tillvägagångsätt i arbetet. Båda 
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författarna har arbetat med samtligt material och processen har varit öppen för flera 
handledare vilket öppnat möjligheten för fler infallsvinklar. De olika handledarnas 
inriktningar tänker vi oss har varit med och styrt behandlandet av vårt material på olika 
sätt. 
 
Genom att göra en textnära kodning försökte vi i ett tidigt skede att tolka svaren så lite som 
möjligt. Detta för att behålla så mycket vi kunde av informanternas tolkning av deras 
situation. Tematiseringen av kodgrupper färgades av vår förkunskap om olika 
förklaringsmodeller för uppkomst till stress. Ansatsen till tematisering försökte vi dock 
göra utan hänsyn till existerande kunskapsfält. Genom att inkludera nya teman som var 
tydliga trots att de inte besvarade de ursprungliga frågeställningarna och genom att 
förändra frågeställningar som inte visade på tydliga mönster i materialet, strävade vi efter 
att urskilja teman som låg så nära informanternas egna upplevelser som möjligt. På detta 
sätt strävade vi efter att utöka vår egen förförståelse. Vi märkte dock att det var svårare för 
oss att tematisera i områden där vår kompetens var haltande. Det går att tänka sig att där 
vi kände till teorier var det lättare att se mönster än där vi hade mindre kompetens. Temat 
om stöd, ett område som vi har god kunskap om, kom först och smärtfritt. Koderna kring 
hur kön påverkar är ett område där vi har ytligast vetenskaplig kompentens, tog längre tid 
att tematisera. Det var även det område där vi upplevde det som att våra informanter hade 
svårast att svara på våra frågor och uttryckte mest osäkerhet vilket kan tänkas reflektera 
samma sak hos dem. En svaghet med vår metod är att är att vi kan ha förbisett information 
som fallit utanför ramen för vår förståelse och den teori vi tagit del av. 
 
Hur genus skapas och återskapas i sociala sammanhang är en relevant fråga för 
psykologisk forskning då genus är något vi alla förhåller oss till i vårt identitetsskapande 
och i våra förväntningar på oss själva och andra. Som författare är vi medvetna om att vi 
blir en del av att återskapa kategorier som ”kvinna” men vi finner det relevant att studera 
denna kategori då den är ojämställd med kategorin “man”, både i samhället i stort 
(Statistiska Centralbyrån, 2012) och i statistik över stress för den yrkesgrupp där 
psykologer ingår (Försäkringskassan, 2011a).  
 
Stress hos psykologer är ett förhållandevis outforskat ämne. Vi har i denna uppsats med en 
teoretisk bredd försökt väva ihop flera olika psykologiska perspektiv. Detta ser vi i 
huvudsak som en styrka men det har också gjort uppsatsen lång och mindre djuplodande 
än den skulle kunna vara. Vi eftersträvar inte en generaliserbarhet med vår studie men tror 
att våra resultat kan belysa hur stressrelaterad ohälsa och dess orsaksfaktorer upplevs hos 
fler kvinnliga psykologer samt vad som kan vara intressant att studera vidare hos 
yrkesgruppen. 

Slutsatser  
I vår studie sågs hög arbetsbelastning utan möjligheter till återhämtning samt isolering och 
avsaknad av stöd som en stressor både på arbetet och i hemmet. Olika former av stöd 
beskrevs växelverka på ett sådant sätt så att adekvat stöd i ett sammanhang kompenserade 
för bristande stöd i ett annat, vilket även tidigare forskning pekat på. En stresspiral av 
försämrade kognitiva funktioner och ett sämre psykiskt mående beskrevs. Ansvar var ett 
genomgripande ämne i informanternas tal där prioritering av egna behov beskrevs  bidra 
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till skuldkänslor. Både kvinnorollen och psykologrollen framställdes innehålla ett gränslöst 
känslomässigt ansvar. Samvetsstress hos anställda har i tidigare forskning setts minska av 
att det det organisatoriska ansvaret läggas på arbetsplatsen i stället för på individen 
(Juthberg 2008). Att se en stressreaktion som naturlig istället för ett tecken brist på 
kontroll och ett personligt misslyckande ökar också chansen till en lyssnande, 
normaliserande och uppmuntrande omgivning vilket även kan minska skammen för 
individen som har en stressreaktion (Meyerson 1998). I vårt intervjumaterial tyckte vi oss 
se ett behov av förståelse för att även psykologer först och främst är människor med 
samma förutsättningar och svagheter som andra individer. Att omfördela ansvar eller ge 
specifikt stöd anpassat till psykologer tror vi kan hjälpa psykologer som lider av 
stressrelaterad ohälsa. Vi anser att det behövs mer forskning, utbildning och 
metodutveckling inom området stressrelaterad ohälsa hos psykologer, psykoterapeuter 
och andra människovårdande yrken som ska hjälpa andra människor med samma 
symtombild. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev: 

Rubrik: Inbjudan att delta i intervjustudie  

Hej, 

Tack för visat intresse av att delta i vår intervjustudie! 

Vi har fyra inklusionskriterier för att delta i studien och vi ber dig avgöra om du anser dig 

uppfylla kriterierna eller inte. För deltagande i studien krävs att: 

1) Du har varit sjukskriven från arbetet på grund av stress i minst två veckor. 2) Du har 

arbetat som psykolog vid sjukskrivningstillfället. 3) Du är helt eller delvis återhämtad. 4) 

Du identifierar dig som kvinna. 

Vårt arbete har en kvalitativ ansats och fokuserar på den egna upplevelsen av och orsaker 

till stress. Vi kommer att använda oss av öppna frågor under intervjun med några 

underteman. Fokus ligger på våra informanters egna berättelser. Vi kommer att 

transkribera intervjun och avidentifiera den så att inget du säger ska kunna kopplas 

tillbaka till dig. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt så att ingen obehörig kan 

ta del av dem. Du kan när som helst under deltagandet i studien avbryta din medverkan 

utan att berätta varför. Du kommer att få mer information om konfidentialitet innan 

intervjutillfället. 

Intervjuerna är beräknade att genomföras via telefon under perioden 19/9 - 10/10. 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

Vänliga hälsningar 

Julia Nygren och Alexander Resare 
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Bilaga 2. 
 

Intervjuguide 

 
Hej, jag heter Alexander/Julia. Vi har ju haft kontakt tidigare och som du vet bokat tid för intervju. 

Har du möjlighet att göra intervjun nu? (Ev annat småprat). Nu kommer jag att läsa upp lite om 

vad vi kommer göra.  

 
Som vi berättat så jobbar vi med vårt examensarbete inom psykologprogrammet nu. I det gör vi en 

studie där vårt syfte är att utforska hur psykologer förklarar orsaker till arbetsrelaterad stress.  

 
I mailet vi skickade till dig så berättade vi om hur vi kommer att använda det du säger. Det jag 

kommer att göra är att jag kommer att spela in den här intervjun och sedan efter intervjun att 

transkribera den. Är det okej med dig att jag spelar in det här? Jättebra. Jag kommer att 

avidentifiera den transkriberade intervjun så att inget du säger ska kunna kopplas tillbaka till dig. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt så att ingen obehörig kan ta del av dem. Du kan 

när som helst under intervjun avbryta din medverkan utan att berätta varför. Är det något du 

undrar över? Du kan även kontakta oss i efterhand om det är något.  

 
Det vi är intresserade av är att höra din egen berättelse av dina upplevelser. Eftersom det är ett ämne 

som kanske kan röra upp dina känslor så vill jag bara säga att du får säga till om det blir jobbigt 

eller du behöver stanna upp medan vi pratar. Känns det okej? 

 
Okej, då kan vi börja med frågorna. De kommer att handla om olika teman som vi kommer närmare 

in på under intervjuns gång. Men vi kan börja med den första frågan: 

 
(Uppkomstfaktorer, Kvinna, Expertrollen = Frågeställning a, b, c) 

 
1. Bakgrund: Vill du beskriva lite vem du är?  

 

2. Vill du beskriva hur stressen som du blev sjukskriven för uppkom? (Orsaker. Strukturer, narrativ, 

diskurser) Uppkomstfaktorer 

 

2.1. Vad såg du för tecken på att du höll på att bli för stressad? (första tecken) 

Uppkomstfaktorer. 

 
3. Vill du berätta om när du blev sjukskriven? Uppkomstfaktorer 

3.1. Vet du vilken diagnos du blev sjukskriven för? Vilken?  

3.2. Hur länge var du sjukskriven? 

3.3. När blev du sjukskriven? 
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4. Finns det något som skulle ha underlättat din stress innan insjuknandet? Vad? (Skyddsfaktorer) 

Uppkomstfaktorer 

 
5. Vad hjälpte dig att börja må bättre? (friskfaktorer) Uppkomstfaktorer 

 
6. Hur har du det med stressen idag? (Var är informanten i tillfrisknandeprocessen?) 

Uppkomstfaktorer 

 

7. Tycker du att du har förändrats på något sätt av dina erfarenheter av din stress? 

Uppkomstfaktorer, Expertrollen. 

 
8. Tror du att det att det faktum att du är kvinna har påverkat din stress (eller IP:s egen term) och i 

så fall hur? (kvinnligheten som påverkansfaktor) Kvinna 

8.1. Förutom de olika sakerna vi pratat om bidrog till din stress, finns det fler förklaringar till 

vad som hände dig?(Motsägande/kompletterande förklaringsmodeller) Uppkomstfaktorer 

 
9. Hur var det för dig som psykolog att bli sjukskriven för en diagnos inom det psykologiska fältet? 

(expertrollen) Expertrollen 

 
10. Har din egen sjukskrivning förändrat din syn på klienters psykiska problem? I så fall hur? 

(motsägande roller, individ/struktur) Expertrollen 

 
11. När det gäller psykologer så är det en yrkesgrupp som ligger i toppen av statistiken för 

sjukskrivningar pga stress. Varför tror du att det är så? Uppkomstfaktorer, Expertrollen 

 
11.1. Kvinnor som är psykologer är sjukskrivna för stress mer än dubbelt så ofta än manliga 

psykologer. Varför tror du att det är så?  Kvinna 

 

12. Hur tror du att det kommer sig att psykologer som är experter på stress i så hög utsträckning 

själva blir utbrända? Expertrollen. 

 
13. Bakgrundsfrågor om de ej framkommit ur intervjun: 

13.1. År som psykolog 

13.2. Ungefärlig ålder (nu och då?) 

13.3. Arbetsplats vid insjuknandet. Arbetsplatsförändring/omorganisation.  

13.4. Arbetshistoria/teori. PDT eller KBT-inriktning på utbildning? I arbetet? Arbetar kliniskt? 

Längd på arbetserfarenhet? 

13.5. Jobbadu du med andra eller som ensam psykolog då du blev sjukskriven? 

13.6. Var fick du höra om studien? 

 
Prata lite om hur det kändes att genomföra intervjun. Var det något som var jobbigt?  

 
Är det okej att vi använder detta som du har pratat om nu i slutet? 
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Tack för att du delade med dig av din historia! Har du kvar våra kontaktuppgifter? Om du kommer på 

något mer du vill dela med dig av så kan du höra av dig inom den närmsta tiden. Är du 

intresserade av att ta del av den färdiga uppsatsen? I så fall skickar vi den till dig när den är 

färdig. 
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Bilaga 3.  
Annons: 

      

Stressade psykologer sökes 
“Är du kvinna och har varit sjukskriven på grund av stress från en tjänst som psykolog? Vill du dela 

med dig av dina erfarenheter? Vi söker deltagare till en intervjustudie inom vår examensuppsats 

på psykologprogrammet. Intervjun beräknas ta ca en timme och berör frågor om uppkomster till 

stress. Deltagare sökes över hela landet. Kontakta Julia Nygren julianygren@gmail.com eller 

Alexander Resare xander.resare@gmail.com för mer information.” 

 

 

 

 

 

 
 


