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PSYKOLOGERS BERÄTTELSER OM ATT ARBETA MED SJÄLVMORDSNÄRA PATIENTER 
”FÖRR ELLER SENARE SÅ HÄNDER DET”  

 
Katrin Påhlman och Julia Åkesson 

 
Det inträffar omkring 17 000 självmordsförsök i Sverige per år och hälften av dessa leder till psykiatrisk 
vård. Suicidriskbedömningar görs i psykiatrisk öppenvård av bland annat psykologer. Genom fem 
intervjuer undersökte vi ett i stort sett outforskat område: hur psykologer inom psykiatrisk öppenvård 
upplevde sitt arbete med suicidnära patienter. Vi använde tematisk analys för att analysera materialet 
vilket resulterade i två huvudteman: Att jobba på gränsen – med undertemana Mellan liv och död, Mellan 
arbete och fritid och Mellan att vara psykolog och människa – respektive Att balansera mellan acceptans 
och intervention – med undertemana Förr eller senare så händer det samt Resurser och coping. En 
återkommande dimension i temana var Emotionella reaktioner. Resultatet ger en bild av att psykologerna 
känner oro för patienterna och att denna oro kan användas som en del i suicidriskbedömningen. Vår 
tolkning är att psykologernas arbete kan spilla över på deras fritid och att detta i förlängningen kan tänkas 
ge konsekvenser så som medkänsleutmattning. Vi har tolkat psykologernas berättelser som att de 
använder copingstrategier för att återhämta sig från sin arbetsbelastning.  I vårt resultat framträder en 
bild av att arbetet med suicidnära patienter kan vara vardag för psykologer inom psykiatrin. Vidare kan 
arbetet utgöra en känslomässig belastning för psykologer som är annorlunda jämfört med den belastning 
som uppstår i arbetet med icke-suicidnära patienter.  
 
About 17,000 suicide attempts occur in Sweden each year, half of which lead to psychiatric care. 
Psychologists are one of the professional groups that conduct suicide risk assessments in psychiatric 
outpatient care. In this study we examine an relatively unexplored area: how psychologists in outpatient 
psychiatric care experience their work with suicidal patients. A thematic analysis of five interviews was 
conducted. The analysis resulted in two main themes: Working at the boundary – with sub themes 
Between life and death, Between work and leisure time and Between being a psychologist and a human – and 
Balancing between acceptance and intervention – with sub themes Sooner or later it will happen and 
Resources and coping. A recurring dimension in all themes was Emotional reactions. The findings provide a 
picture that the psychologists worry about the patients and that this worry can be used as a part of the 
suicide risk assessment. Our analysis shows that the psychologists’ work can spill over into their leisure 
time. This may eventually have effects, such as compassion fatigue. Our interpretation of the narratives 
suggests that the psychologists use coping-strategies to recover from their workload. The results also 
show that working with suicidal patients can be part of the daily work of psychologists in psychiatric care. 
Further more, our analysis shows that working with suicidal patients can include an emotional exhaustion 
on psychologists that is different from the exhaustion that might arise in the work with non-suicidal 
patients. 
 

Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och under 2013 dog totalt 
1606 personer av självmord (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av 
psykisk ohälsa, NASP, 2014a). Samma år var det 8698 personer över 15 år som vårdades 
inom slutenvård i samband med självmordsförsök (NASP, 2014b). Det faktiska antalet 
självmordsförsök antas vara det dubbla, alltså omkring 17 000. Att siffrorna skiljer sig så 
mycket kan förklaras av att endast uppskattningsvis hälften av de suicidförsök som 
genomförs i Sverige leder till att personen söker vård (NASP, 2014c; Socialstyrelsen, 
2003a).  
 

En suicidriskbedömning ska alltid göras när en patient är i kontakt med hälso- och 
sjukvård och det kan finnas en misstänkt risk för självmord, eller om patienten tidigare 
haft tankar på att ta sitt liv eller gjort suicidhandlingar (Renberg & Granberg, 2013). 
Tidigare självmordsförsök är nämligen en av de starkaste riskfaktorerna för fullbordat 
suicid (Socialstyrelsen, 2003a). Om patienten är i långtidsbehandling inom psykiatri ska 
suicidrisken kontinuerligt bedömas (Renberg & Granberg, 2013). Psykologer inom 
psykiatrin är en av de yrkesgrupper som har som arbetsuppgift att i mötet med 
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patienter genomföra suicidriskbedömningar. Suicidriskbedömningen görs i samtal där 
patienten frågas om självmordstankar. Om patienten har gjort självmordsförsök eller 
om suicidrisken upplevs som svårbedömd eller som hög så ska läkare i samråd med 
specialistläkare i psykiatri göra en bedömning. Detta kan leda till att patienten blir 
omhändertagen inom slutenvård. Eftersom bedömningen görs genom patientintervju så 
kan möjligheten till en bra bedömning bli begränsad om inte den som genomför 
bedömningen och patienten har en tillitsfull relation (Renberg & Granberg, 2013). 
Information som kommer från samtal med närstående och tidigare journalanteckningar 
kan också spela in för en korrekt bedömning (Socialstyrelsen, 2003a). Att kunna avgöra 
om en person är i riskzonen för att ta sitt liv är en svår uppgift och bedömningen bör vila 
på så mycket information som möjligt. Suicidriskbedömningen ska upprepas till dess att 
patienten inte längre bedöms befinna sig i riskzonen för suicid (Socialstyrelsen, 2003a).  
 
När suicidrisken bedöms vara hög kan en patient definieras som självmordsnära eller 
suicidnära. Dessa definitioner kommer vi hädanefter att använda som synonyma. Vi har 
valt den definition av suicidnära patienter som används inom psykiatrisk öppenvård i 
Umeå. Patienter kan då definieras som suicidnära när de kan kategoriseras in som något 
av följande: ”personer som under senaste året gjort självmordsförsök, personer med 
allvarliga självmordstankar, personer som utan att ha allvarliga självmordstankar ändå 
kan anses befinna sig i riskzonen” (Renberg & Granberg, 2013, sid. 3). 
 
Forskning har visat att mellan 20-80 % av personal som arbetar inom psykiatri har varit 
med om att patienter har suiciderat (Alexander, Klein, Gray, Dewar, & Eagles, 2000; 
Chemtob, Hamada, Bauer, Torigoe, & Kinney, 1988a; Kleespies, 1993; Landers, O’Brien, 
& Phelan, 2010). Det är dock svårt att generalisera hur vanlig den erfarenheten är 
utifrån tidigare studier eftersom de drar slutsatser utifrån urval som inte kan anses vara 
representativa för alla som arbetar med psykisk ohälsa (Seguin, Bordeleau, Drouin, 
Castelli-Dransart, & Giasson, 2014). Även om det inte går att fastslå en exakt siffra så kan 
erfarenheten av att ha en patient som tar sitt liv vara stressande för psykologer och 
psykiatriker och påverka både det privata och yrkesmässiga livet (Chemtob, Bauer, 
Hamada, Pelowski, & Muraoka, 1989; Ruskin, Sakinofsky, Bagby, Dickens, & Sousa, 
2004).  
 

Stress är en kroppslig reaktion som kan uppstå hos människor när de upplever en 
obalans mellan sina resurser och de belastningar de utsätts för i livet (Socialstyrelsen, 
2003b). Stress kan ge kroppen extra energi när det behövs och fyller på så vis en viktig 
funktion för människan. Om stressen inte avtar så får dock människan inte tillräckligt 
med återhämtning och riskerar då att bli överansträngd (Theorell, 2003). En modell som 
utarbetats av Karasek och Theorell för att förklara arbetsrelaterad stress är krav-
kontrollmodellen. Där beskrivs att obalans mellan de krav som ställs från arbetet på 
arbetaren och den kontroll som individen har över arbetet kan leda till negativ stress. 
Det upplevda stödet från omgivning (exempelvis från kollegor och chefer) är en tredje 
beståndsdel i modellen. Det som kan tänkas gynna en arbetsmiljö fri från negativ stress 
är när den upplevda kontrollen är hög, stödet är högt och kraven är låga (Theorell, 
2003). En följd av att under en längre tid ha utsatts för stress kan vara att drabbas av 
utmattningssyndrom. Detta är ett tillstånd som kan ge så väl fysiska som psykiska 
symptom som blir funktionsnedsättande för personen som drabbas (Socialstyrelsen, 
2003b).   
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Forskning har visat att en viktig del i att frigöra sig från arbetsrelaterad stress kan vara 
att släppa jobbet på sin lediga tid. Om tankar på jobbet fortsätter att mala efter arbetstid, 
i hemmet och inför sänggående, så kan risken för utmattning öka (Sonnentag, 2012). Att 
lämna arbetsplatsen behöver inte innebära samma sak som att på en kognitiv nivå 
lämna jobbet. Etzion, Eden och Lapidot (1998) använde begreppet detachment för att 
beskriva en känsla av att vara ledig från sitt dagliga arbete. När vi syftar till detta 
tillstånd kommer vi hädanefter beskriva det som mental distansering. Detta innebär att 
kunna avstå från att tänka på jobbet eller att ägna sig åt jobbrelaterade aktiviteter 
utanför arbetstid. För att kunna mentalt distansera sig är det inte nödvändigtvis 
tillräckligt att bara lämna arbetsplatsen, utan arbetstagaren behöver alltså avstå från att 
tänka på sådant som rör arbetet (Sonnentag & Bayer, 2005). Mental distansering ses 
som en förutsättning för att ha en fritid. Vila kan vara en viktig förutsättning för mental 
distansering men även annan återhämtning kan användas och ge samma effekter som 
vila. Ett sätt att få återhämtning kan vara att skifta krav genom att exempelvis byta från 
mental till fysisk aktivitet (Zijlstra & Sonnentag, 2006). Mental distansering har visats 
höra samman med grad av arbetsbelastning eftersom en hög arbetsbelastning kan 
minska förmågan till och öka behovet av återhämtning (Sonnentag & Bayer, 2005). 
 
Hur olika områden av livet, exempelvis arbete och fritid, inverkar på varandra kan 
förstås med det engelska begreppet spillover (Edwards & Rothbard, 2000; Staines, 
1980). Genom detta begrepp förklaras hur värderingar och beteenden som är bra på 
arbetsplatsen kan tas med hem till familjelivet, trots att de där kanske inte passar lika 
bra. Det kan också finnas en känslomässig spillover där en känsla från ett område av 
livet överförs till ett annat. Det kan vara så att upplevelser under dagen på arbetsplatsen 
spiller över till att påverka individen i hemmiljö på kvällen (Edwards & Rothbard, 2000; 
Staines, 1980). En vanlig form av spillover kan vara trötthet. En person som blir 
utmattad av sitt arbete kan därmed bli för trött för att orka med personliga relationer 
och aktiviteter utanför arbetet (Small & Riley, 1990). Upplevelser från en arbetsdag kan 
också hänga kvar och påverka nästa arbetsdag. En medierande faktor kan då vara 
sömnkvalitet. Spillover kan också medieras av mental distansering. Människor kan alltså 
behöva kunna stänga av jobbet mentalt för att minska negativ spillover (Sonnentag & 
Binnewies, 2013).  
 

Forskning som har undersökt utmattning som uppstår till följd av att arbeta med 
lidande människor har använt begreppet compassion fatigue. Vi kommer 
fortsättningsvis att använda medkänsleutmattning  som en svensk översättning. Detta 
utmattningstillstånd kan uppstå som en följd av att med empati engagera sig i klienter 
som bär på trauman (Figley, 2002). Det saknas en konsensus om vad empati är men 
begreppet förstås ofta som innehållandes aspekter av känsla, omsorg och förståelse 
(Eklund, 2013). Två aspekter av empati som psykologer har visat sig använda sig av är; 
att faktiskt känna vad andra känner och att i en kommunikativ process kunna uppleva 
och reagera så att den andra personen känner sig förstådd (Carlozzi, Bull, Stein, Ray, & 
Barnes, 2002). Empati är betydelsefullt för att kunna hjälpa andra men det kan finnas en 
kostnad i att bry sig om människor som lider och den riskerar terapeuter att behöva 
betala. Eftersom det kan vara tärande att bry sig om lidande patienter riskerar 
terapeuter som lever sig in i sina klienters lidande och använder sig av empati i 
behandling att bli empatiskt utmattade, d v s drabbas av medkänsleutmattning (Figley, 
2002). Tillståndet har kallats för många olika namn varav det kanske mest kända utöver 
medkänsleutmattning är sekundär traumatisering. Tillståndet uppstår som en följd av 
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flera faktorer, men en viktig del är det som Figley (2002) definierar som medkänslestress 
(compassion stress). Det är den stress som terapeuter kan drabbas av som följd av att 
arbetet med människor i nöd kräver empati och emotionell energi. Terapeuter riskerar 
att bära runt på en ständig upplevelse av att de måste agera för att minska lidandet hos 
klienter. Som vilken stress som helst kan medkänslestress bli negativ för människors 
hälsa och livskvalitet (Figley, 2002).  
 

Talseth (2001) fann i en studie att personal, som arbetade i psykiatrisk vård med 
personer som riskerade att begå självmord, samt patienter och anhöriga upplevde att 
det var i relationerna som vården skedde. Gemenskap, bekräftelse, tröst och hopp visade 
sig vara viktiga komponenter i vården av patienter som försökt ta sina liv (Talseth, 
2001). När patienter som gjort suicidförsök fått redogöra för sina upplevelser av vad 
som varit viktigt i deras behandling så har konversation med personal setts som en av 
de viktigaste komponenterna för att bidra till önskan att vilja fortsätta leva (Samuelsson, 
Wiklander, Asberg, & Saveman, 2000). I arbetet med självmordsnära patienter kan 
förmågan till empati bidra till behandlares skicklighet i arbetet samtidigt som empatin 
kan göra dem sårbara för egen psykisk ohälsa. Att ha en patient som tar sitt liv kan ge 
allvarliga stressymptom för behandlaren och arbetet kan också ge symptom som är 
typiska för utmattningssyndrom: minskad motivation, minskad empati och utmattning 
(Kleespies & Dettmer, 2000). Figley (2002) menar att för att hindra medkänslestress 
och minska risken för medkänsleutmattning kan terapeuten behöva kunna distansera 
sig och frigöra sig från klientens lidande mellan sessionerna.  Detta bygger på att 
terapeuten har insikt i att det är viktigt att vårda sig själv och har sätt att göra detta på.  
 

Det från engelskan lånade begreppet coping kan användas för att förklara hur en person 
genom sitt tänkande och sitt beteende hanterar upplevelsen av de krav som överstiger 
eller belastar dennes förmåga. De åtgärder som personen gör för att hantera kraven 
kallas copingstrategier (Lazarus, 1984). En person som försöker hantera de känslor som 
ger upphov till stress kan sägas använda sig av känslofokuserad coping. Att undvika att 
tänka på det jobbiga, skämta om det eller förneka det är känslofokuserade 
copingstrategier, där personen för att må bättre ändrar betydelsen av kravet eller riktar 
uppmärksamheten på något annat. Om en person istället försöker hantera sin situation 
genom att klura ut strategier för att övervinna sina hinder så kan det förstås som en 
problemfokuserad coping. Personen kan då genom copingstrategier som att söka 
kunskap, hejda impulser eller undvika ogenomtänkta handlingar försöka ändra på 
situationen som ger upphov till stress (Folkman & Lazarus, 1980).  
 

En copingstrategi kan vara att söka tröst. Att prata om det som upplevs stressande och 
dela det med någon som kan ta emot svåra känslor samt att tillsammans reflektera över 
ansvar har visat sig vara en hjälpsam strategi för människor som arbetar inom sjukvård 
(Dahlqvist, 2008). Vanliga copingstrategier för personer som arbetar med 
självmordsnära patienter har visat sig vara meditation, bön samt att använda sig av stöd 
såsom exempelvis vänner, familj och handledning på arbetsplatsen (Ting, Jacobson, & 
Sanders, 2008). Forskning har visat att terapeuter som har arbetat med patienter som 
gjort självmordsförsök eller fullbordat suicid värdesätter stöd, handledning och att 
arbeta tillsammans med andra professionella (Richards, 2000). Just stöd av kollegor har 
visat sig vara en av de mest effektiva copingstrategierna för bland annat psykiatriker. 
Detta kan förstås som att självmordsförsök och självmord skapar behov hos behandlare 
att dela känslor och rådgöra med andra som kan förstå eftersom de själva har liknande 
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erfarenheter (Alexander et al., 2000; Kleespies & Dettmer, 2000; Landers et al., 2010; 
Scocco, Toffol, Pilotto, & Pertile, 2012). 
 

Forskning har visat att utbildning hos personal kan göra att suicidalt och 
självskadebeteende hos patienter minskar. Utbildning och handledning kan hjälpa 
omvårdnadspersonal att kunna hantera patienters negativa känslor och hot om suicid 
(Socialstyrelsen, 2003a). Dessutom kan kunskaper inom suicidologi, läran om självmord 
och självmordsförsök, hjälpa personal som arbetar med självmordsnära patienter att 
använda lösningsfokuserade strategier (Samuelsson et al., 2000). Utbildning kan också 
hjälpa personal att använda copingstrategier för att hantera sina egna emotionella 
reaktioner och upplevda påfrestningar (Scocco et al., 2012; Wilstrand, Lindgren, Gilje, & 
Olofsson, 2007). En som tidigt forskade på hur behandlare upplevde sitt arbete med 
självmordsnära patienter var Wolk-Wassermann (1986). Hon visade att positiva känslor 
såsom sympati kan uppstå, men även negativa känslor som ångest, distansering, 
irritation och rädsla. I en studie bland unga norska läkare fann Høifødt och Talseth 
(2006) att när läkarna upplevde tillit och förståelse i relationen till patienten kände de 
sig bekväma, men när de saknade dessa förutsättningar upplevde de känslor av 
hjälplöshet, osäkerhet, aggression och aversion i mötet med suicidala patienter. Några 
av de reaktioner som bland annat psykologer, psykiatriker och terapeuter rapporterat 
efter att patienter begått självmord är känslor av chock, skuld, skam, svek, inkompetens, 
ilska, depression och rädsla för att bli klandrade (Hendin, Lipschitz, Maltsberger, Haas, & 
Wynecoop, 2000; Kleespies, Smith, & Becker, 1990; Landers et al., 2010). I studier har 
det visats att psykiatriker ibland kan se självmord som fundamentalt ofrånkomligt. Ett 
sådant perspektiv kan skydda från känslor av skuld, men det kan också leda till ett 
förhållningssätt där patienten inte anses kunna dra nytta av behandling (Alexander et 
al., 2000; Landers et al., 2010). Om personal som arbetar inom psykiatri inte är 
medvetna om och hanterar de negativa känslor som uppkommer i arbetet med 
självmordsnära kan det leda till en försämrad vård för patienterna (Rossberg & Friis, 
2003). 
 

På lång sikt kan självmordsförsök eller självmord hos patienter ha negativa effekter för 
personal som arbetar med dem (Ting, Jacobson, & Sanders, 2011). Exempelvis har 
studier visat att psykiatripersonal kan vara mer benägna till självmordstankar i 
jämförelse med resten av befolkningen (Ramberg, 2000).  Studier har visat olika resultat 
angående om erfarenhet i yrket har något samband med hur behandlare upplever 
patienters självmord. En studie gjord på psykiatriker har visat att yngre, mer oerfarna 
behandlare kan reagera mer i form av skuld och minskat självförtroende vid patienters 
självmord (Chemtob, Hamada, Bauer, Torigoe &,Kinney 1988b). När samma författare 
istället undersökte psykologers upplevelse så fann de inte något samband mellan 
psykologens ålder, erfarenhet och påverkan av patienters självmord (Chemtob et al., 
1988a). Nyare forskning har visat att de flesta terapeuter inte är beredda på hur starkt 
de kan komma att reagera känslomässigt på att ha en patient som tar sitt liv. De med 
mindre än 15 års erfarenhet i yrket kan bli mer påverkade, och de som fortfarande 
håller på att utbilda sig kan vara mer sårbara för att drabbas av allvarliga känslomässiga 
reaktioner till följd av att patienter suiciderat (Hendin, Haas, Maltsberger, Szanto, & 
Rabinowicz, 2004). Personal under utbildning (exempelvis psykologkandidater) som 
saknar erfarenhet kan vara mindre förberedda, mer osäkra i sina roller samt bli mer 
överraskade och chockade av suicidalt beteende. De kan därför bli mer påverkade av att 
patienter begår suicid än vad erfaren personal blir (Kleespies & Dettmer, 2000). Scocco 
et al., (2012) har visat att psykiatriker kan påverkas av både patienters 
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självmordsförsök och fullbordade suicid men att upplevelsen av fullbordade suicid kan 
bli allvarligare. En studie har visat att psykologer som haft en patient som tagit sitt liv 
kan få ett ökat fokus på varningssignaler och oftare konsulterar kollegor (Chemtob et al., 
1988a). Psykiatriker kan påverkas av att arbeta med självmordsnära på så vis att deras 
sätt att utöva yrket förändras, exempelvis att de gör ändringar i hur de utför 
riskbedömningar (Alexander et al., 2000; Scocco et al., 2012).  
 
En norsk studie har gjorts på hur arbete med patienter som begått självmordsförsök 
påverkade psykologer (Notø, 2005). Underlaget till studien var litet och psykologerna 
arbetade inom barn- och ungdomspsykiatri i Norge vilket kan göra det svårt att 
generalisera resultaten till psykologer i Sverige. Mycket av den forskning som 
presenteras ovan, och forskning på området i stort, har gjorts på hur annan 
behandlingspersonal än psykologer (i huvudsak läkare) upplever fullbordat suicid 
(Alexander et al., 2000; Landers et al., 2010; Ruskin et al., 2004; Scocco et al., 2012). 
Studier som undersökt psykologers upplevelser har också ofta haft fokus på fullbordade 
suicid (Chemtob et al., 1989; Gulfi, Angela, Dransart, Heeb, & Gutjahr, 2015; Hendin et 
al., 2000; Hendin et al., 2004).  Detta trots att självmordsförsök är vanligare än 
fullbordade självmord (NASP 2014a; NASP 2014b).   
 
Vi kan anta att psykologer som arbetar med patienter som riskerar att begå självmord 
kan uppleva liknande känslor som rapporterats i forskning gjord på annan 
sjukvårdspersonal. Baserat på forskningsläget kring arbetet med suicidnära patienter 
finns idag en begränsad generaliserbarhet till psykologer i Sverige. Tidigare forskning 
ger dock flera uppslag för intressanta forskningsfrågor. Som framgår ovan har tidigare 
forskning visat att det kan vara stressande att arbeta med människor i nöd som riskerar 
att ta sina liv. Utifrån detta kan vi anta att psykologers sätt att hantera stress, alltså 
deras copingstrategier, är relevanta för hur de upplever sitt arbete och om upplevelsen 
av arbetet spiller över på deras lediga tid. Då självmord är relativt ovanligt i jämförelse 
med självmordsförsök och merparten av tidigare forskning har haft fokus på självmord 
anser vi det mer intressant att undersöka självmordsnärhet. Vår uppsats kan bidra med 
ökad förståelse för hur det vardagliga arbetet med suicidnära patienter upplevs.  
 
Vårt syfte är att undersöka psykologers upplevelser av att arbeta med suicidnära 
patienter. Detta med fokus på psykologers erfarenheter av att hjälpa människor. Vi 
avser att besvara följande frågeställningar: Hur berättar psykologerna om det dagliga 
arbetet med självmordsnära patienter? Hur berättar psykologerna om sina känslor som 
uppkommer i arbetet med suicidnära patienter? Hur berättar psykologerna om spillover 
från arbete till fritid? Samt vilka strategier och resurser använder de för att hantera 
detta?  
 

Metod 
 

Kvalitativ forskning är tolkande och kan inte vara fristående från de som genomför 
forskningen. Vårt synsätt är socialkonstruktivistiskt, där vår förståelse av psykologernas 
berättelser uppstått i mötet med psykologerna under en viss tid och i ett visst 
sammanhang (Magnusson & Marecek, 2010). Då studien syftade till att undersöka 
psykologers upplevelser ville vi i intervjuerna ge utrymme för att det kunde väckas nya 
frågor hos oss som vi inte förutspått. Utifrån detta så valde vi i enlighet med Braun och 
Clarke (2013) att genomföra en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie.  
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Vi har valt en abduktiv utgångspunkt där vi växlar mellan deduktion, som utgår från 
teori och kan fördjupa förståelse av tidigare forskning, och induktion, som utgår från det 
egna datamaterialet för att förstå något nytt. Denna abduktiva ansats är på så sätt 
dynamisk till sättet (Kvale & Brinkman, 2009). Genom tematisk analys har vi kunnat 
systematiskt identifiera, analysera och rapportera mönster (så kallade teman) i vårt 
datamaterial (Braun & Clarke, 2006; Braun & Clarke, 2013). Det resultat som framträder 
baseras på hur vi genom den tematiska analysen tolkat och förstått psykologernas 
berättelser.  
 

Undersökningsdeltagare 

För deltagande i studien ställde vi upp tre kriterier: att informanten skulle vara 
legitimerad psykolog, att informanten skulle arbeta inom psykiatrisk öppenvård i Umeå 
och att informanten i sitt arbete skulle komma i kontakt med suicidnära patienter.  
Enligt HR–specialist F. Lindahl (personlig kommunikation, 1 juni 2015) finns det 32 
legitimerade psykologer anställda inom psykiatrisk öppenvård i Umeå. Samtliga kan 
antas uppfylla våra tre urvalskriterier. Av dessa rekryterades fem psykologer mellan 
sena 20-årsåldern och sena 40-årsåldern till studien. Psykologerna hade arbetat mellan 
2.5 och 18 år. Psykologerna hade på olika sätt vidareutbildat sig och tillägnat sig 
kunskaper om självmord. Vissa hade genomgått utbildning och introduktionsdagar om 
suicid, andra hade på egen hand läst litteratur inom ämnet. Genom vidareutbildning 
inom olika behandlingsmetoder hade en del också fått fördjupade kunskaper i 
bemötande av självmordsnära patienter.  
 
Instrument 

Den initiala intervjuguiden utformades efter ett samtal med en legitimerad psykolog 
med erfarenhet av att arbeta med självmordsnära patienter i psykiatrisk öppenvård. 
Detta samtal gav oss en känsla för vad som skulle kunna vara relevanta preliminära 
frågeområden och mynnade ut i 14 frågor. Dessa diskuterades med vår handledare Lars 
Jacobsson (professor emeritus vid Institutionen för klinisk vetenskap), för att få en 
uppfattning om frågornas kliniska relevans. Frågorna diskuterades vidare med 
handledare Ingrid Schéle (universitetslektor vid Institutionen för psykologi), för att 
möjliggöra en operationalisering som skulle kunna generera rik och detaljerad data 
relevant för våra forskningsfrågor. Intervjufrågorna diskuterades därefter med en 
psykolog som genomför sin praktiska tjänstgöring för psykologer (PTP), vilket gav oss 
en uppfattning om intervjuguidens begreppsvaliditet. En preliminär intervjuguide med 
tio frågor användes i en pilotintervju med en legitimerad psykolog som hade erfarenhet 
av att arbeta med självmordsnära patienter i psykiatrisk öppenvård. Under intervjun 
ställde en av oss frågor och en var observatör. Efter pilotintervjun upplevde vi att några 
frågor behövde revideras, en adderas samt att ”självmordsnära patienter” behövde 
definieras. Renberg och Granbergs (2013) definition av självmordsnära patienter lades 
därför till i inledningen av intervjuguiden. Avslutningsvis valde vi, för att kunna 
genomföra intervjuerna på 60 minuter, att ta bort två frågor som vi upplevde minst 
relevanta för vår frågeställning. Den slutgiltiga intervjuguiden återfinns i Bilaga 1. 
 
Datainsamling 

Rekryteringen av deltagare skedde genom att vår handledare, Lars Jacobsson (professor 
emeritus vid Institutionen för klinisk vetenskap), gjorde muntliga förfrågningar på 
Psykiatriska klinikens olika avdelningar i Umeå. Han vidarebefordrade sedan namn och 
e-postadresser på enhetschefer och potentiella deltagare till oss.  
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Vi författade information om studien som psykologerna ombads läsa innan intervjuerna 
genomfördes. Denna information innehöll syftet med undersökningen, en kortfattad 
presentation av oss, vilken metod som skulle komma att användas och hur insamlat 
material skulle hanteras. I informationen ingick också ett formulär för informerat 
samtycke som deltagarna ombads skriva under, detta för att bekräfta att de tagit del av 
syftet och hur deras svar kunde komma att användas (se Bilaga 2).  Informationen 
skickades till enhetscheferna och de potentiella deltagarna via e-post, som i sin tur 
antingen själva tackade ja att delta i studien alternativt skickade ut vår förfrågan vidare 
via e-post till psykologer vid de olika avdelningarna. 
 
Genom detta förfarande fick vi kontakt med tre psykologer som ville medverka, samt en 
psykolog som avböjde medverkan. Påminnelse skickades ut med e-post till 
enhetscheferna efter cirka en vecka. Vi fick på så sätt tag i ytterligare två deltagare. 
Ytterligare en påminnelse skickades ut till enhetscheferna efter ytterligare en vecka, 
utan att få något svar. Med bakgrund till att vi skickat ut påminnelser och då medverkan 
i studien ska vara frivillig i enlighet med god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011), 
gjorde vi bedömningen att avsluta rekryteringen av deltagare. 
 
Psykologerna bokades till individuella intervjuer med en av oss författare. Vid bokning 
av intervjuerna kontrollerade vi för de två första urvalskriterierna och vid 
intervjutillfället kontrollerades att psykologerna kunde relatera till att arbeta med 
suicidnära patienter. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och filerna fördes 
över till två datorer. Transkriberingarna utfördes i dataprogrammet F5, vilket innebar 
en systematisk likhet i genomförandet då samma transkriberingsmall användes till 
samtliga intervjuer. Eftersom de flesta kvalitativa analyser görs på transkriberingar av 
intervjuer istället för original-ljudinspelningar är det viktigt att transkriberingarna är 
konsekventa, grundliga och noggranna (Braun & Clarke, 2013). För att möjliggöra en 
tydlig och konsekvent översättning av det talade språket till skrift använde vi oss av det 
noteringssystem som Braun och Clarke (2013) tillhandahåller. Utöver att ordagrant 
transkribera det talade språket noterades pauser, skratt, hostningar, upprepningar samt 
andra ljud i intervjutranskriptionerna. Intervjuernas längd varierade mellan 39 och 59 
minuter. Antalet ord som transkriberingarna bestod av var 36 367 och antalet sidor var 
62. 
 
Analys 

Vi började med en teoridriven kodning (Braun & Clarke, 2013) där vi utgick från tidigare 
teori och empiri, vårt syfte och våra frågeställningar. Utifrån detta upprättade vi en 
kodlista utifrån vilken vi enskilt kodade varsin första intervju. Här märkte vi att vår 
ursprungliga kodlista inte kunde appliceras på intervjuerna till fullo. Där de deduktiva 
koderna inte passade valde vi därför att lägga till förslag på mer textnära koder (Braun 
& Clarke, 2013). Vi gav nya förslag på koder, som lades till i en andra kodningslista. 
Sedan kodade vi den andra författarens första intervju utifrån den andra kodlistan. 
Därefter gick vi igenom båda intervjuerna tillsammans och där kodningarna inte 
samstämde diskuterade vi oss fram till alternativ som kunde appliceras på bådas 
material. Genom att göra detta försökte säkerhetsställa intersubjektiv reliabilitet i 
enlighet med Kvale och Brinkman (2009). Utifrån den tredje kodlistan kodade var och 
en de intervjuer som författaren genomfört. Här tillkom ytterligare förslag på nya koder 
som samlades till fjärde varvets kodlista. Dessa koder diskuterades, modifierades och 
lades till i kodlistan. Vårt femte steg i kodningsprocessen var att föra samman koder som 
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liknade varandra och separera ut andra koder som kunde stå mer för sig själva (Braun & 
Clarke, 2013). Därigenom reviderades koderna till den slutgiltiga kodlistan som innehöll 
17 koder. Alla intervjuer kodades därefter om utifrån dessa 17 koder. Efter detta skrev 
vi upp koderna på lappar, lade undan teoretisk bakgrund och insamlat data för att skapa 
tentativa teman och underteman utifrån våra frågeställningar (Braun & Clarke, 2013). 
För att kvalitetssäkra våra teman mot vårt data och det kodade materialet (Braun & 
Clarke, 2013) gick vi i igenom samtliga citat och stämde av med varje undertema och 
tema. Därefter modifierades teman på så sätt att ett undertema slogs ihop med ett annat 
och ett annat undertema bytte namn.  Koden Emotionella reaktioner kunde inte fogas in i 
ett specifikt tema såsom det andra materialet utan fick istället bilda en egen dimension 
som återkom genom flera teman. För att öka läsbarheten har citaten som redovisas i 
resultatdelen skrivits om till svenskt standardiserat skriftspråk. Detta är också ett led i 
att minska risken för identifikation av deltagarna. För att säkerhetsställa detta 
ytterligare har vi valt att inte skriva ut intervjunummer och radnummer. De citat som 
finns i resultatdelen kan presenteras utan specificerad avsändare, då vetskap om vem 
som sagt vad inte bidrar till ökad förståelse av våra generella mönster och teman. 
Citaten kommer dock från flera olika informanter. Citaten ska ses som exempel på de 
mönster och tendenser som vi tolkat fram.  
 
Forskarreflexivitet 

Vi, författare, har diskuterat med varandra hur vår förförståelse kan påverka våra möten 
med psykologerna och våra utgångspunkter i examensarbetet. I enlighet med 
Magnusson och Marecek (2010) går det inte att förhålla sig helt blank eller helt 
medveten om alla de tolkningar som vi gör som forskare men för att öka medvetenheten 
har vi valt att förhålla oss reflexivt till vår forskning.  
 

Det faktum att vi är två psykologstudenter som pratat med legitimerade psykologer 
spelar roll. Att de dessutom vet att vi är psykologstudenter som snart är färdiga 
psykologer spelar också roll, då de tidigare har varit psykologstudenter själva, och har 
en uppfattning om vilken situation vi befinner oss i. De har förförståelse om oss och vi 
har förförståelse om dem. Detta kan bidra till och påverka hur vi ställer våra frågor och 
vilka svar vi förväntar oss att få. Det kan också göra att de svarar på ett visst sätt som de 
tror förväntas av dem. 
 
En annan aspekt av forskarreflexivitet är vår kulturella förståelse av självmord. Vi lever i 
en kultur där självmord ses som både möjligt att prata om och en möjlig handling för 
(vissa) människor. Vi har även en utgångspunkt att det är svårt att jobba med suicidnära 
patienter, en bild vi fått med oss både från vår utbildning och samhället i stort. 
Sammantaget kan denna förförståelse påverka vårt förhållningssätt i arbetet. 
 

Etiska överväganden 

De fem psykologerna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt. Vidare 
informerades de om att de kunde avbryta sitt deltagande närhelst de önskade, utan att 
behöva uppge någon förklaring. Studien omfattas av konfidentialitet, vilket innebär att 
deltagarnas utsagor har avkodats så att de, i enlighet med god forskningssed, är 
oidentifierbara och anonyma. Vi har valt att inte diskutera könstillhörighet och 
avdelningstillhörighet på våra deltagare, detta för att säkerställa anonymitet. Dessa 
överväganden har tagits med hänsyn till Vetenskapsrådets riktlinjer för god 
forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Resultat 
 

Utifrån vår analys av de fem intervjuerna har vi skapat två huvudteman: Att jobba på 
gränsen och Att balansera mellan acceptans och intervention. Det första innefattar 
undertemana Mellan liv och död, Mellan arbete och fritid och Mellan att vara psykolog och 
människa. Det andra temat innefattar underteman Förr eller senare så händer det och 
Resurser och coping. Vi har också förstått en dimension som återkommande genom flera 
teman: psykologernas Emotionella reaktioner, vilket därmed kommer att bli ett 
återkommande inslag. I Tabell 1 presenterar vi huvudteman, underteman, koder och 
exempelcitat. I texten nedan presenterar vi mer utförligt teman och underteman med 
valda citat.  
 

Att jobba på gränsen 

I huvudtemat Att jobba på gränsen har vi samlat psykologernas berättelser av att arbeta 
på gränsen mellan olika dimensioner eller områden. Dessa har vi delat in i undertemana 
Mellan liv och död, Mellan arbete och fritid och Mellan att vara psykolog och människa. I 
huvudtemat ryms vår tolkning av att psykologernas arbetsvardag rör sig mellan liv och 
död. Här ryms också att de ska parera gränser, mellan sin profession och person samt 
mellan arbete och fritid, som handlar om hur mycket de kan ge av sig själva i arbetet.  
 

 Mellan liv och död 
I undertemat Mellan liv och död har vi samlat de uttalanden vi kodat som; 1. Specifikt i 
arbetet med självmordsnära patienter –svårt att jobba med självmordsnära/positivt att 
jobba med självmordsnära, 2. Specifikt i arbetet med självmordsnära patienter –
konsekvenser, 3. Erfarenhet av suicid påverkar/påverkar inte praktik och 4. Relationen. 
 

Vi har genom analys tolkat det psykologerna berättar som att deras arbete med 
självmordsnära patienter är annorlunda jämfört med att arbeta med andra patienter. Vi 
tolkar det som att arbetet blir mer känslomässigt laddat och krävande med 
självmordsnära patienter. En psykolog berättar: ”jo men det tycker jag är en ganska stor 
skillnad faktiskt att hur pass mycket det tar på (en) känslomässigt”.  Vi tolkar att 
psykologernas berättelser rymmer både positiva och negativa upplevelser i arbetet. En 
av psykologerna berättar att det kan hända mycket med självmordsnära patienter på 
kort tid, exempelvis kan en person gå från att ha suicidtankar flera gånger per dag till att 
fundera kring framtidsfrågor som att börja skolan eller läsa in gymnasiet. Medan en 
annan psykolog beskriver att de har långa kontakter som sträcker sig över flera år och 
att det med vissa patienter går långsamt i behandlingarna.  
 

I vår analys framkommer en bild av att det i arbetet med suicidnära finns en ständig oro 
för patienterna. Detta har vi tolkat som att arbetet rymmer en dimension av emotionella 
reaktioner. Psykologerna berättar att det är skillnad att arbeta med patienter som 
exempelvis har fobier jämfört med patienter som är självmordsnära. De berättar att de 
aldrig riktigt kan slappna av i arbetet med suicidnära patienter eftersom det alltid finns 
en risk för självmord. Vi förstår det som att konsekvenserna av arbetet blir annorlunda 
med självmordsnära patienter. En psykolog berättar ”det blir en annan nerv i det på 
något sätt när man ändå tänker det finns en risk att den här personen faktiskt dör”.   
 

Att patienten riskerar att dö har vi tolkat som en konsekvens som ger ett allvar i 
psykologernas arbete. Detta allvar kan också förstås som ett ansvar, och vi tolkar det 
som att i arbetet med självmordsnära sträcker sig det ansvaret över psykologen, 
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patienten, anhöriga och andra instanser. Psykologerna berättar att de ofta har kontakt 
med patienternas anhöriga och att om en patient dör så skulle de anhöriga drabbas. 
Vidare pratar psykologerna om att arbetet med självmordsnära kräver samarbete 
mellan mottagningar och avdelningar som en av psykologerna här säger: ”det är lite 
speciellt när det gäller självmordsnära patienter att man behöver hjälp av andra insatser 
i vårdkedjan och så tycker man att det fungerar inte riktigt. Det kan ju fungera bra 
också”. Psykologerna berättar att samarbetet mellan anhöriga och vårdinstanser kan bli 
känsloladdat och leda till konflikter. Oro, rädsla och frustration nämns som känslor som 
väcks i arbetet med suicidnära. Psykologerna pratar också om att arbetet medför ett 
stort ansvar för behandlingen eftersom man inte kan fortsätta arbeta med någon som 
tagit livet av sig.   
 

Genom att tolka det psykologerna berättar, om att en bra kontakt med självmordsnära 
patienter är viktig, förstår vi det som att en god kontakt kan minska risken för 
självmord. En psykolog säger: ”(en god kontakt) ger trovärdighet åt att det finns hopp 
om livet och det här går att lösa det behöver inte alltid se såhär desperat ut som det ser 
ut nu”. Vidare berättar en psykolog:  

 
det är ju en speciell dimension just det här att upplevelsen att den kontakten vi har 
är så viktig att finns inte kontakten så ökar risken mycket det är ju något speciellt 
att förhålla sig till när det handlar om liv och död  

 
Vår analys visar att psykologerna försöker inge hopp och att en förståelse för patienten 
är en viktig del i att kunna förmedla detta.  
 

I vår analys av intervjuerna framträder en bild av att psykologernas medvetenhet om att 
suicid sker ökar när de får information om att en patient tagit sitt liv. Psykologerna 
berättar att självmord påverkar dem även om det är en patient i psykiatrin som de 
aldrig träffat. Tidigare forskning har visat att erfarenhet av suicid påverkar hur 
psykiatriker utför sitt arbete (Scocco et al., 2012) och utifrån detta kan vi förstå 
psykologernas berättelser som att självmord får dem att reflektera över hur de utför sitt 
arbete. Följande citat anser vi typiskt för koden Erfarenhet av suicid påverkar/påverkar 
inte praktik. 
 

Ja man blir lite mer medveten [...] kanske lite mer att man funderar på ja men hur 
hade man kunnat göra? Vad missar man här? Vad är det som man inte hade 
uppmärksammat? Alltså att gå tillbaka och få någon typ av inte för att nej men 
döma någon utan mer bara för själv alltså är det någonting som i det fallet hade 
missats eller hur skulle man kunna göra [...] 

 

En psykolog med erfarenhet av att en patient suiciderat berättar dock att hen inte 
trodde att den händelsen påverkat det nuvarande arbete med självmordsnära mer än 
vad andra händelser som upplevts i arbetet påverkat. Detta tolkar vi som att erfarenhet 
av patientsuicid inte nödvändigtvis alltid leder till förändringar av utförandet av arbetet.  
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Tabell 1. Teman, underteman, koder och exempel på citat.  

Tema Undertema Koder Exempel på Citat 
 

 
Att jobba på gränsen 

 

Mellan liv och död 

 

Specifikt i arbetet med 

självmordsnära patienter 

 

 

  - svårt/positivt att 
jobba med 
självmordsnära 

”det är klart att det tar på känslomässigt tycker jag” 

 

  - konsekvenser 
 

”det finns en risk att den här personen faktiskt dör”  

 

  Erfarenhet av suicid 

påverkar/påverkar inte 

praktik 

”man kanske försöker titta ännu mer noggrant när det är sådana 

patienter där det finns risk” 

 

  Relationen ”livet kan ibland hänga på att patienten verkligen har en bra [...] 

förtroendefylld kontakt” 

 

 Mellan arbete och 

fritid 

 

Spillover 

 

”man går och tänker ’oj undrar vad hon eller han gör just nu’” 

 

  Stress ”det här jobbet är ju till och från förknippat med hög stress”  

 

 Mellan att vara 

psykolog och människa 

 

Att känna empati 

 

”så ser man hur svårt det är eller hur den här personen kämpar så 

är det ju klart att man blir berörd” 

 

  Suicidbedömning 

 

 

  - utvärdering 
 

”har jag gjort det jag har kunnat? är det någonting ytterligare eller 

är jag klar med det?” 

 

  - tillit till sin 
bedömning 

 

”men man blir ändå ganska trygg i sina bedömningar efter ett tag” 
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Fortsättning Tabell 1. Teman, underteman, koder och exempel på citat.  

Tema Undertema Koder Exempel på Citat 
 

 
Att balansera mellan 

acceptans och 

intervention 

För eller senare så 

händer det 

 

Specifikt i arbetet med 

suicidnära patienter 

 

 

 

 - självmord är en del 
av psykiatrin 

 

”det är bara någonting som finns i den här vardagen när man jobbar 

inom psykiatrin”  

 

  - man måste kunna ta 
det 

”hade jag inte kunnat ta sådant hade jag nog inte kunnat jobba med 

det här” 

 

  Syn på självmord ”jag tror helt enkelt inte att självmord fullständigt går att förhindra” 

 

 Resurser och coping Resurser och coping 

 

 

  - återhämtande 
aktivitet 

 

”jag måste ta igen mig mer på något sätt att fritiden det blir mer 

återhämtande aktiviteter än att fylla på med mer intryck” 

 

  - kompetens 
 

”jag har fått mer verktyg att hantera det så jag känner mig ju 

lugnare när jag sitter med en person som pratar om sina 

självmordstankar”  

 

 

 

 - stöd ”jag tror det hade varit fruktansvärt att jobba med suicidnära 

patienter om man hade varit själv” 

 

  - medvetna 
tankestrategier 

”ja okej det där det där får jag ta imorgon” 
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 Mellan arbete och fritid 

I undertemat Mellan arbete och fritid har vi samlat de uttalanden som vi kodat som 
Spillover och Stress. Vår analys visar att psykologernas arbete spiller över på deras fritid 
och att gränsen mellan arbete och fritid är otydlig. Vi har tolkat intervjuerna som att 
psykologerna pratar om att jobbet behöver hanteras och att detta är något som de gör 
även utanför sin arbetstid. En av psykologerna säger såhär:  
 

det är klart att ibland så åker man eller går man från jobbet och tänker att nu 
behöver jag som hantera det här på något vis tills jag är hemma [...] det är ju en 
ganska adekvat reaktion om man har en patient som nästan har dött så naturligtvis 
när man går från jobbet så man klär ju inte av sig det när man passerar 
ytterdörrarna här  

 

En psykolog berättar: ”jag brukar inte ta med mig jobbet hem nästan alls” och en annan 
säger ”om det skulle vara så att jag inte kunde lämna jobbet när  jag slutar för dagen då 
ja då skulle då skulle jag också vara tvungen att göra någonting annat”. Analysen visar 
dock också att psykologerna berättar om att de ibland under kvällar, helger och 
ledigheter tänker på patienter de arbetar med. Mental distansering, att kunna koppla 
bort arbetet på fritiden, har visats vara en viktig del för att undvika utmattning 
(Sonnentag, 2012). Vi tolkar det som svårt för psykologerna att mentalt stänga av och 
vara lediga när de inte vet om patienterna kommer att leva när de kommer tillbaka till 
arbetet. Att det efter arbete med självmordsnära kan vara svårt att släppa tankarna på 
patienten är något vi kan förstå utifrån teori om spillover (Edwards & Rothbard, 2000; 
Staines, 1980). Vi tolkar det psykologerna berättar som att det kan vara som svårast för 
dem med mental distansering inför ledigheter eller helg. Ett typiskt citat som är kodat 
som Spillover är när en psykolog berättar:  
 

när man har träffat någon som man vet har gjort fyra fem suicid(försök) och så var 
det inte alls något bra med den på fredagen (.) det kan vara lite svårt (.) svårare 
ska jag säga att slå av det då när man vet att det är dagar emellan eller man ska 
vara borta från jobbet 

 

En annan psykolog berättar: ”när det som sagt är extra krisigt då kan det ibland bli så att 
jag vaknar på nätterna och tänker på de personerna”.  
 

Genom analys framträder en bild av att psykologerna på fritiden har mindre energi till 
socialt umgänge och större behov av att vara ifred. En psykolog säger: ”man är väldigt 
trött ofta när man går från jobbet [...] det tror jag i och för sig gäller för många 
psykologer som har väldigt mycket interaktion med andra människor att ens sociala 
behov finns inte riktigt privat”. Vi tolkar det som att arbetssituationen med 
självmordsnära kan vara stressande. En annan psykolog berättar hur patienter kan höra 
av sig och säga att de sitter på en bro eller tänker hänga sig. En annan psykolog berättar:  
 

men jag måste säga att det som framförallt är jobbigt det är ju den här stressen att 
utrymmet räcker egentligen inte till i en planerad verksamhet att arbeta med 
patienter där man också måste jobba intervenera akut (.) det är det är ju extremt 
ansträngande för det är ju klart att jag kan ju ta min lunch till att sitta i extra långa 
samtal och följa med patienter till akuten och hoppa över lunchen och ha nästa 
besök (klockan) tretton det är extremt ansträngande 
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Vi tolkar psykologernas berättelser som att stressen kan bli känslomässigt påfrestande. 
En för hög arbetsbelastning och när det inte finns utrymme för återhämtning mellan 
besök kan göra att de känner sig mer avstängda i mötet med patienter. Vi förstår detta 
som ett uttryck för en emotionell reaktion som är en brist på empati. En psykolog 
beskriver det såhär:  
 

när man blir det (överbelastad) så då blir det mer löpande band känsla runt 
patienter det är väl utmattningsdepressions åt det hållet när man blir mer liksom 
alienerad och avstängd sådär [...] man orkar inte helt enkelt sätta sig in i varje 
person och verkligen ha den där empatin och känna på det sättet (.) bry sig på ett 
professionellt sätt utan det blir mer att jag måste fokusera på mig själv 

 

En annan psykolog berättar: ”men det där hänger också ihop med arbetsplatsen tänker 
jag om man är stressad och har svårt att gå ner i varv så tänker man ju mer också på 
jobbet och man får mindre motståndskraft på något sätt mindre ork” 

 

I vår analys framträder även en bild av en annan form av spillover som handlar om 
psykologernas synsätt på livet och deras sätt att vara. De berättar att många människor 
som har det svårt har varit utsatta för hemska saker. Vår tolkning är att en psykolog 
berättar om hur hens människosyn påverkas av arbetet när hen säger: ”man kan bli 
ganska cynisk tyvärr”. Vi tolkar det som att det gäller att hela tiden förhålla sig till liv och 
död när en annan psykolog berättar: 
 

mera existentiella funderingar har blivit större i min värld (.) i och med att jobba 
med den här gruppen [...] för det är ju många patienter som kommer med de 
frågorna ”men vad är liksom meningen, jag lider ju bara” så att det är väl, det är väl 
utifrån det som man börjar fundera   

 

Mellan att vara psykolog och människa 

I undertemat Mellan att vara psykolog och människa har vi samlat koderna Att känna 
empati, Suicidbedömning –utvärdering och Suicidbedömning –tillit till sin bedömning.  
 

I vår analys tolkar vi det psykologerna berättar som att de behöver upprätthålla en 
gräns mellan att ha en professionell relation med patienterna och att känna empati för 
patienterna. En psykolog berättar: ”där finns det en viss gräns hur långt jag kan gå, både 
med sympati och empati”. Samma psykolog berättar att om gränsen för den 
professionella relationen överträds så blir det inte den bästa behandlingen för 
patienten. Vi förstår det som att psykologerna i sin yrkesroll är vana vid att träffa 
människor som mår väldigt dåligt och de behöver känna empati för patienten utan att 
själva känna för mycket. Vidare tolkar vi att psykologerna vänjer sig vid att patienterna 
mår psykiskt dåligt. En psykolog berättar ”man kanske vänjer sig att jag träffat trettio 
personer som alla är deprimerade men det blir inte så speciellt att de är deprimerade 
längre liksom”.  
 

Vi tolkar det psykologerna berättar som att de oftast känner att de kan lita på sina 
suicidriskbedömningar. Vi tolkar det dock också som att de vet att bedömningarna är en 
färskvara och att risken för självmord hos patienter snabbt kan ändras. De berättar att 
de kan kombinera information, så som sjukdomshistoria, med sin oro när de gör en 
suicidriskbedömning. Vi förstår detta som en dimension av emotionella reaktioner där 
psykologernas yrkesmässiga kunskap då kompletteras av att de har tillgång till sina 
egna känslor. En psykolog berättar:  
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det (nya självmordsförsök) kanske man hade kunnat förhindra då genom att 
arbeta i samtalet med förtroende (.) låta patienten prata om sina bekymmer så det 
är ju speciellt med självmordsnära patienter när ska man ta över och hur mycket 
ska man lyssna på det här ”att nu känner jag mig faktiskt orolig” och hur mycket 
ska man försöka bara reglera sin oro (.)  

 

I vår analys framträder en bild av att psykologerna genom erfarenhet blir tryggare i sina 
bedömningar. Analysen visar dock också att psykologerna samtidigt inte får bli för 
trygga för då riskerar de att göra misstag.  En psykolog berättar att riskbedömningarna 
är ständigt föränderliga eftersom patienternas mående snabbt kan ändras. Hen säger: 
”vad hände från den här punkten till den här punkten då kan det ju ha handlat om ett 
par timmar”. Vår tolkning är att de snabba svängningarna i arbetet med självmordsnära 
patienter försvårar för psykologerna att kunna lita på sina suicidriskbedömningar.  
 

Genom vår analys framträder en bild av att psykologerna blir mer noggranna och 
uppmärksamma i suicidriskbedömningar efter att de får information om att en patient 
inom psykiatrin tagit sitt liv. Psykologerna utvärderar sina bedömningar och när de gör 
detta så utvärderar de även sig själva. En psykolog berättar: ”jag gjorde inte tillräckligt 
med åtgärder för att hjälpa den här personen” och en annan säger: ”har jag gjort det jag 
har kunnat? är det någonting ytterligare eller (.) är jag klar med det”.  
 

Att balansera mellan acceptans och intervention 

I huvudtemat Att balansera mellan acceptans och intervention har vi samlat två 
underteman: Förr eller senare så händer det och Resurser och Coping. Vi tolkar 
psykologernas berättelser som att de kretsar kring dessa två förhållningssätt. Det ena är 
att acceptera en ovisshet och patientens egna fria vilja kring självmord. Det andra är att 
med sina resurser och strategier hantera situationer och lösa dem genom att agera. I 
undertemat Resurser och coping har vi samlat de resurser och strategier psykologerna 
har för att hantera arbetet med självmordsnära och upplevelsen av att arbetet ibland 
spiller över på fritiden. 
 

Förr eller senare så händer det  
I undertemat Förr eller senare så händer det har vi samlat koderna Specifikt i arbetet med 
suicidnära patienter –självmord är en del i psykiatrin och Specifikt i arbetet med 
suicidnära patienter –man måste kunna ta det samt Syn på självmord. 
 

Genom vår analys framträder en bild av att patienter som söker sig till psykiatrin har 
självmordstankar och att självmordsförsök därför förr eller senare händer. En psykolog 
säger: ”självmordsnära finns ju också inom alla patientgrupper”. En annan psykolog 
berättar:  
 

innebörden av det i den kliniska vardagen det är ju att man kan komma på 
morgonen när vi har morgonmötet och få rapport om att en patient har tagit sig 
själv av daga (.) och det att arbeta i det  tror jag det är ju (.) ja menar i ett 
arbetslivsperspektiv eller om man jobbar som psykolog någon annanstans så är ju 
kanske det (.) ovanligt men för oss så är det ju så så ser ju arbetet ut [...]  

 

Psykologerna berättar att självmordsförsök hos patienter ingår i jobbet och att arbeta i 
en ständig risk för suicid är något man måste kunna ta om man ska jobba i 
verksamheten. En psykolog berättar: ”det är bara någonting som finns i den här 
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vardagen när man jobbar inom psykiatrin det är alltid med på något sätt någonstans i 
bakhuvudet sådär som en liten både beredskap och lite oro och ja men det ingår” och en 
annan säger: ”[...] det skulle ju vara väldigt skönt att om ingen var suicidnära (.) jag 
tycker om att jobba i psykiatrin så då får man ju ta det [...]”. I intervjuerna berättar 
psykologerna att om de inte skulle kunna hantera att patienterna gör självmordsförsök 
så skulle de behöva arbeta med något annat.  
 

I vår analys av psykologernas berättelser framträder en bild av att de kan känna hopp 
för patienterna, men också att de ibland kan se självmord som oundvikligt. En psykolog 
berättar: ”det är högst högst högst begränsat hur vi kan värdera och bedöma och 
förebygga (.) självmord tänker jag”. En annan psykolog säger: ”men vi kan ju aldrig 
hindra någon alltså det det går inte”. En tredje berättar att det är patienten som fattar 
beslutet och att psykologen inte har möjlighet att påverka det. Hen säger: ”jag föreställer 
mig om någon verkligen skulle vilja ta livet av sig så kanske de heller inte meddelar mig 
det för gör man det så ger man ju också mig, oss här en chans att agera”. De berättar om 
att de kan förstå patienter som ser självmord som ett alternativ. De talar om att 
patienterna lider och känner hopplöshet. En av psykologerna säger: ”‘varför ska jag gå 
ett år till och lida, varför en dag till, mitt liv är bara skit liksom (.) det kan jag förstå om 
man inte vill leva ett sånt liv”. En annan psykolog berättar om att det kan finnas ett 
dilemma mellan patientens psykiska sjukdom och patientens fria vilja. Hen säger:  
 

ytterst sätt så är väl det en fråga om individens egna fria vilja så det måste man ju 
balansera mot att den egna fria viljan kan ju vara väldigt insnärjd av tankar och 
känslor som i ett annat läge av livet inte alls är aktuella  

 
Vår tolkning av psykologernas berättelser är att det finns en komplexitet i hur de ser på 
självmord eftersom de samtidigt i sin yrkesroll ska förhindra suicid och att de ser 
självmord som något sorgligt. En psykolog säger:  
 

det är som mitt jobb att hjälpa till att förhindra det eller vad man ska säga 
samtidigt som jag tycker ju någonstans i botten att det är var och ens (.) eget val 
om man vill leva eller inte och jag kan ju inte säga till någon att du måste fortsätta 
leva men det är i min yrkesroll försöker jag ju ändå motivera personen    

 

Genom analys framträder en bild av att psykologerna inte kan hindra någon från att 
suicidera men att de ändå pratar om självmord i termer av misslyckande. Vi tolkar 
följande citat som att en psykolog berättar att misslyckandet kan vara personligt. Hen 
säger: ”det blir någon sorts otäckt kvitto på att man inte riktigt har lyckats i sin 
behandling”. En annan psykolog säger att det kan vara ett misslyckande för patienten att 
den inte fått den hjälp den behöver. Misslyckandet också kan ses i ett större perspektiv. 
En psykolog säger: ”från vårdens synsätt eller samhällets så kan det ju kännas då att 
patienten misslyckades”. En annan berättar:  
 

det är tråkigt för det känns som ett misslyckande från vårdens sida också (.) inte 
jag skulle inte säga att det är ett personligt misslyckande så (.) för så tror jag inte 
att det skulle gå att tänka, att man ska stå själv i allt det här, då skulle man inte 
orka  
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Resurser och coping 

I undertemat Resurser och coping har vi samlat koderna Stöd, Återhämtande aktivitet, 
Kompetens, och Medvetna tankestrategier. De presenteras i denna ordning nedan.  
 

I våra tolkningar av intervjuerna framträder en bild av att psykologerna använder 
copingstrategier (Lazarus, 1984) för att hantera känslor som uppkommer i arbetet. 
Analysen visar att psykologerna berättar om sina kollegor på arbetsplatsen som en 
resurs de kan få stöd av. En psykolog säger:  
 

det viktigaste tycker jag väl kanske är att man vet att det finns folk som sitter här i 
korridoren [...] att jag kan bara gå någon bit bort och knacka på så finns det en 
psykologkollega eller en läkare som kan hjälpa mig eller (.) ja någon annan liksom 
om det är någonting så finns de där (.) att jag inte är själv med allting 

 

Psykologerna berättar att de har sina team till hjälp i arbetet och att de där kan ställa 
frågor och diskutera med kollegor. En psykolog säger: ”att inte sitta ensam tror jag är 
det allra allra viktigaste (.) då blir det ännu tyngre”. Psykologerna nämner också 
handledning som ett forum där de får hjälp och stöd. En psykolog berättar om vad hen 
tycker är bra med handledning: ”att få dela med andra som har lång erfarenhet som 
både kan ge råd och på något sätt normalisera [...] ge stöd i att ‘det här är svårt’”. 
Psykologerna berättar också att det är viktigt att ha stöd privat i vänner och familj. 
 

Genom vår analys tolkar vi det psykologerna berättar som att det är viktigt med 
återhämtning från arbetet. De behöver, för att hantera en trötthet som arbetet med 
självmordsnära patienter för med sig, ta hand om sig själva mellan besök och efter 
arbetstid. En psykolog säger: ”jag måste ta igen mig mer på något sätt (.) att fritiden det 
blir mer återhämtande aktiviteter än att fylla på med mer intryck”.  Psykologerna 
berättar om att de på arbetsplatsen kan skoja med sina kollegor eller för att få lite 
andrum försöka varva ned med att dricka en kopp kaffe. De berättar också om att de på 
sin fritid ägnar sig åt träning eller meditation. En psykolog säger: ”man måste ha liksom 
mer tid för lite kontemplation, att fundera och ja (.) få bara rensa tankarna”.  
 

Vår tolkning är att psykologerna använder kunskaper och förmågor som hör till deras 
profession i mötet med självmordsnära patienter En psykolog berättar: ”det kan ju 
stödja en väldigt mycket att man faktiskt förstår det som händer”.  En annan säger “jag 
kan förstå jag kan känna otroligt mycket och så sen ja men hur alltså ’jaha hur hanterar 
man det här då? Vad skulle vara verksamt då?’”. Vår tolkning är att psykologerna kan 
använda sig av sin kompetens de har inom behandling för att kunna hjälpa patienten. 
Detta har de lärt sig genom handledning, utbildning och arbetet med patienter.  En 
psykolog säger ”jag har faktiskt lärt mig efter hand” och en annan berättar: ”det är ju 
också någonting som jag har utvecklat tycker jag över tid”. Några av psykologerna säger 
att de inte kan berätta hur de gör. En psykolog berättar: 
 

ja hur gör man för att hantera det? jag tänker att man man tänker väl lite grann på 
de klienterna och tänker lite på sin arbetssituation och sen när man har tänkt på 
det så slutar man tänka på det flyttar fokus eller ja framlever sitt liv ungefär som 
vanligt. Jag vet inte om jag gör något särskilt egentligen. Nej jag tror inte det  

 

Vår analys visar att psykologerna använder olika tankestrategier för att kunna lämna 
jobbet på arbetsplatsen. De berättar bland annat om att de använder sig av acceptans. 
En psykolog säger: ”det är väl mer acceptans kanske man får hjälp att acceptera läget”. 
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En annan säger: ”så jag tränar också själv mycket på att liksom låta det ja men ’såhär 
tänker jag, såhär känner jag (.) (det är) okej’”. Det kan också hjälpa att se yrket som en 
roll. En psykolog berättar: ”när jag har stämplat in, då är jag psykolog, sen är jag det inte 
privat så att det hjälper ju också att liksom hänga av sig den koftan eller rocken eller vad 
man nu ska säga (.) masken”. Vi tolkar det som att psykologerna kan använda vägen hem 
för att stänga av arbetet och koppla om till fritid. En psykolog säger: ”det hjälper bara att 
byta miljö sådär abrupt efter jobbet”. Analysen visar att psykologerna gör upp en gräns 
för sig själva mellan arbete och fritid och att denna kan hjälpa för att kunna släppa 
jobbet. Psykologerna säger till sig själva: ”det där det där får jag ta imorgon” och ”jag har 
gjort det jag kan nu kan härifrån kan jag inte göra något”. Vi förstår det också som att 
psykologerna lugnar sig med att tänka att det finns kollegor på arbetsplatsen som kan ta 
vid om det dyker upp något akut när de själva inte är där. En psykolog berättar att hen 
använder journalskrivandet som en form av avgränsning: ”alltså jag tänker att när min 
tid med patienten är slut och jag har skrivit journal och gjort det jag kan (.) givetvis då 
liksom uppföljningar och så, då måste jag ju lämna det och så går jag vidare till nästa”. Vi 
tolkar också det psykologerna säger i intervjuerna som att de använder validering av sig 
själva. En psykolog berättar: ”det är tufft och ett svårt jobb och det känns (.) jag kan byta 
jobb om jag vill”.  
 

Diskussion 
 

Vårt syfte var att undersöka psykologers upplevelser av att arbeta med suicidnära 
patienter. Detta med fokus på psykologers erfarenheter av att hjälpa människor. Vi 
avsåg att besvara följande frågeställningar: Hur berättar psykologerna om det dagliga 
arbetet med självmordsnära patienter? Hur berättar psykologerna om sina känslor som 
uppkommer i arbetet med suicidnära patienter? Hur berättar psykologerna om spillover 
från arbete till fritid? Samt vilka strategier och resurser använder de för att hantera 
detta? 

 

Utifrån analys av intervjuerna skapade vi två huvudteman: Att jobba på gränsen och Att 
balansera mellan acceptans och intervention. Det första innefattar undertemana Mellan 
liv och död, Mellan arbete och fritid och Mellan att vara psykolog och människa. Det andra 
huvudtemat innefattar undertemana Förr eller senare så händer det och Resurser och 
coping. Genom flera teman såg vi också en återkommande dimension: psykologernas 
Emotionella reaktioner. 
 

Hur psykologerna berättar om det dagliga arbetet med självmordsnära patienter 
besvaras inom flera teman. I huvudtemat Att jobba på gränsen tolkar vi i undertemat 
Mellan liv död det som att psykologernas arbete med suicidnära utgör en känslomässig 
belastning för dem som är annorlunda jämfört med den från andra patienter som inte är 
suicidnära. Denna belastning skulle kunna förstås som medkänslestress (Figley, 2002), 
där psykologernas arbete kräver att de med empati och emotionell energi engagerar sig 
i patienternas lidande och att detta kan bli en belastning för psykologerna. Vi har tolkat 
deras berättelser som att arbetet kan innebära ett stort ansvar och att relationen kan 
vara avgörande för huruvida patienten överlever. Tidigare forskning har visat att det är i 
kontakten mellan personal och patient som vården sker och en god relation med 
vårdpersonal kan vara livräddande (Socialstyrelsen, 2003a; Talseth, 2001). I enlighet 
med detta förstår vi vårt resultat så som att relationen mellan psykolog och patient kan 
göra skillnad mellan liv och död.  
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I vårt resultat har vi tolkat psykologernas berättelser som att det för dem, när de får 
höra om patientsuicid i psykiatrin, kan innebära en ökad medvetenhet om att suicid 
sker. Detta förstår vi utifrån tidigare forskning om att suicid kan påverka praktik 
(Chemtob et al., 1989; Ruskin et al., 2004; Scocco et al., 2012). I vårt resultat har vi tolkat 
att psykologerna, i enlighet med tidigare forskning (Alexander et al., 2000; Landers et al., 
2010) ibland tänker på självmord som något ofrånkomligt. Ett sådant perspektiv skulle 
kunna vara ett skydd för psykologerna i hur påverkade de blir när suicid sker. Detta 
återkommer även i det andra huvudtemat: Att balansera mellan acceptans och 
intervention i undertemat Förr eller senare så händer det, där vi tolkat det som att 
självmordsförsök hos patienter ingår i jobbet och att det är oundvikligt att patienter förr 
eller senare begår suicidhandlingar. Där tolkar vi också att psykologerna, i enlighet med 
tidigare forskning, berättar om självmordnärhet som vanligt i psykiatrisk vård 
(Alexander et al., 2000; Chemtob et al., 1988a; Kleespies 1993; Landers et al., 2010). Vår 
analys visar att det inte går att prata om självmordsnära som en patientgrupp eftersom 
självmordsnära patienter finns överallt och att arbetet som psykolog i psykiatrisk vård 
innebär att arbeta med självmordsnära patienter. 
 
Høifødt och Talseth (2006) har i forskning på läkare funnit ett dilemma mellan att vara 
allt för bestämmande och att tillåta för mycket självbestämmande hos patienten. Ett 
sådant dilemma kan göra att beslut blir svåra och besvärliga. Vårt resultat visar att det i 
psykologernas berättelser framträder ett dilemma där de som sjukvårdspersonal ska 
förhindra självmord samtidigt som de som människor anser de att det i grunden är ett 
eget val om man vill leva eller inte. Vi tolkar det som att psykologerna måste göra 
avvägningar mellan när de ska köra över patienterna och se självmordsönskan som en 
följd av deras sjukdom och när de måste visa respekt gentemot patienternas fria vilja. Vi 
har tolkat det psykologerna berättat om självmord eller självmordsförsök som att de 
berättar om det i termer av misslyckande. Suicidhandlingar kan ses som ett 
misslyckande för dem som psykologer, för teamet, för verksamheten och också för 
patienten som inte fått den vård den behöver. 
 

Hur psykologerna berättar om sina känslor som uppkommer i arbetet med suicidnära 
patienter kan besvaras inom flera underteman. Vi har i enlighet med Wolk-Wassermann 
(1986) tolkat psykologernas berättelser som att positiva känslor kan uppstå i arbetet 
med självmordsnära patienter. Resultatet visar även att negativa känslor så som rädsla, 
oro och frustration kan väckas hos psykologerna och att dessa känslor kan behöva 
hanteras (Rossberg & Friis, 2003; Wolk-Wassermann, 1986). Andra negativa känslor, 
som ångest, hjälplöshet, aggression, aversion, som i tidigare forskning hittats hos 
personal i arbetet med självmordsnära (Høifødt & Talseth, 2006) har vi inte funnit i vår 
analys. Känslor som visats efter fullbordade suicid, så som chock, skuld, skam, svek 
(Hendin et al., 2000; Kleespies et al., 1990) framkommer inte heller i analysen av vårt 
material. Detta tänker vi kan förstås utifrån att den forskningen syftat till att kartlägga 
reaktioner på fullbordade suicid, och att det skulle kunna finnas en skillnad i vilka 
känslor som väcks i arbetet med självmordsnära. Vi tänker också att 
undersökningsdeltagarnas profession kan spela in, där tidigare undersökningsdeltagare 
varit bland annat läkare och sjuksköterskor i somatisk vård med relativt korta 
vårdkontakter (Høifødt och Talseth, 2006; Wolk-Wasserman, 1986). Våra 
undersökningsdeltagare har varit psykologer som arbetar i psykiatrisk vård, med 
patienter med psykiatriska diagnoser, där vårdkontakterna kan sträcka sig över många 
år. Høifødt och Talseth (2006) fann att det var enklare för läkare att hantera patienters 
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självmordsnärhet om den kunde förklaras av en allvarlig psykisk sjukdom. Detta är 
forskning vi lutar oss mot när vi tolkar det psykologerna berättar om att arbeta med 
självmordsnära patienter. 
   
En emotionell reaktion vi tolkat som återkommande i intervjuerna är oro. Vi har tolkat 
det psykologerna berättat som att de i sina suicidriskbedömningar kan kombinera 
information om patientens tillstånd med den oro de känner för patienten. En 
suicidriskbedömning ska i huvudsak baseras på att behandlaren frågar patienten om 
självmordstankar (Socialstyrelsen, 2003a; Renberg & Granberg, 2013). Att oro skulle 
kunna vara en del i suicidriskbedömningar blir intressant då det skulle kunna tyda på 
att psykologerna kan behöva addera en egen emotionell reaktion i utförandet av 
bedömningarna. Detta tänker vi kan förstås som att psykologernas yrkeskunskap 
behöver kompletteras av att de har tillgång till sina känslor. Baserat på detta 
resonemang anser vi att det är vidare intressant att undersöka hur psykologer som 
yrkesgrupp lär sig att göra bra suicidriskbedömningar.  
 
Vi har i undertemat Mellan arbete och fritid tolkat psykologernas berättelser som att det 
kan finnas en hög arbetsbelastning och brist på tid för återhämtning. I detta undertema 
besvaras huvudsakligen också frågeställning om hur psykologerna berättar om spillover 
från arbete till fritid. Analysen visar att psykologernas arbete kan vara känslomässigt 
påfrestande och stressande. Denna stress kan göra att de får mindre ork till att hantera 
sitt arbete och att deras empatiska förmåga kan minska. Detta sammantaget har vi tolkat 
som en hög arbetsbelastning som skulle kunna minska psykologernas förmåga till 
mental distansering (Sonnentag & Bayer, 2005) och i förlängningen leda till spillover 
(Edwards & Rothbard, 2000; Staines, 1980). Analysen visar också psykologernas 
förmåga till mental distansering kan höra samman med patienternas mående. Om 
patienterna mår väldigt dåligt så kan det bli svårare för psykologerna att på fritiden 
släppa tankarna på, och oron för, att patienterna riskerar att begå suicidhandlingar. I 
resultatet har vi tolkat det som att psykologerna berättar att de inte tar med jobbet hem 
men också att de berättar att de ibland tänker på patienterna på fritiden. Det kan alltså 
finnas en diskrepans mellan vad psykologerna säger och vad de gör. Vi funderar på om 
innebörden i att ”ta med jobbet hem” kanske kan förklara denna diskrepans, där en 
konkret innebörd skulle vara att faktiskt ta med sig arbetsuppgifter hem. Ett annat sätt 
att förstå detta kan vara att se psykologernas berättelser som ett resultat av brist på 
mental distansering, där de i tankarna tar med sig jobbet hem fastän deras inställning 
kan vara att de inte ska göra det. Vi tänker också att diskrepansen kan förstås som ett 
uttryck för en önskan kring hur de skulle vilja att det var eller en kulturell förståelse 
inom organisationen av att man inte bör ta med sig arbetet hem och att psykologerna 
förväntas veta hur de ska gå till väga för att undvika att göra det. I förlängningen tänker 
vi att spillover och brist på mental distansering kan bli tärande för psykologerna. Om de 
har svårt att frigöra sig från patienternas lidande utanför arbetet så kan detta utgöra  en 
risk för att drabbas av medkänsleutmattning (Figley, 2002) och utmattningssyndrom 
(Kleespies & Dettmer, 2000; Sonnentag, 2012). 
 
Till skillnad från forskning om work-life conflict, som fokuserar på hur arbete och hem 
inverkar på varandra vad avser tid och andra resurser, förstår vi vårt resultat snarare 
som att det kan finnas en spillover för psykologerna som rör sig på ett inre mentalt plan, 
vad vi vill kalla för en intrapsykisk spillover. Vi tänker att den sekretesslagstiftning som 
gäller för vårdgivare i Sverige kan spela in för hur arbetet överförs mellan de olika 
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domänerna. Psykologerna har inte rätt att överföra sina erfarenheter från dagens arbete 
till sin hemmiljö om detta görs på ett sätt där de riskerar att bryta mot sekretessen. 
Exempelvis genom att prata om patienterna med sin familj. Utifrån detta resonemang 
tänker vi att det är högaktuellt för psykologerna att de har fungerande copingstrategier 
(Lazarus, 1984) för att hantera tankar, känslor och spillover som arbetet kan medföra. 
Vilka strategier och resurser psykologerna kan använda kan besvaras utifrån 
huvudtemat Balans mellan acceptans och intervention i undertemat Resurser och coping. 
Vår analys visar att stöd, återhämtning, kompetens och medvetna tankestrategier är sätt 
som psykologerna kan använda sig av. 
 
Vårt resultat ger en bild av att psykologerna kan använda både känslofokuserade- och 
problemfokuserade copingstrategier (Folkman & Lazarus, 1980). Något vi tolkar som 
återkommande i materialet är att psykologerna kan göra åtgärder, interventioner, som 
kan hjälpa patienterna i behandling. Detta förstår vi som att psykologerna kan använda 
problemfokuserade copingstrategier för att hantera den oro som arbetet kan medföra. 
Sådana interventioner föds när psykologerna kopplar in en teoretisk förståelse för 
patientens svårigheter. Psykologerna berättar om kompetens de förvärvat genom 
utbildning och erfarenhet. Tidigare forskning har visat att utbildning inom suicidologi 
kan vara viktigt för hantera känslor som arbetet medför (Samuelsson et al., 2000; Scocco 
et al., 2012; Wilstrand et al., 2007). Vi har tolkat det psykologerna berättat som att de 
succesivt lärt sig att hantera sitt arbete genom att komplettera det de lärt sig genom 
utbildning med det de lärt sig genom erfarenhet.  
 
Tidigare forskning har visat att erfarenhet kan göra att personal blir mindre påverkade 
av sina känslomässiga reaktioner när patientsuicid sker (Hendin et al., 2004). Vårt 
resultat visar att den kunskap psykologerna har kan möjliggöra en distans som kan 
skydda psykologerna från att bli empatiskt överbelastade. En behandlingsmetod som 
visat sig vara behjälplig i arbetet med patienter med suicidalt beteende är Dialektisk 
beteendeterapi (DBT). Ett viktigt inslag i den behandlingsmetoden är att behandlaren 
validerar patientens upplevelser. Förenklat kan det betyda att trösta och visa förståelse 
för patienten (Kåver, 1997). Linehan (1993) beskriver validering som att lyssna till och 
spegla det patienten förmedlar samt att visa och bekräfta för patienten att hens 
upplevelser är begripliga. Vi tolkar vårt resultat som att psykologerna kan koppla 
samman sin egen empati med sin professionella kompetens, och att detta kan ske när de 
validerar patienten. Valideringen kan på så vis bli en brygga mellan empati och 
behandlingsmetod. Vi förstår psykologernas berättelser som en väv där deras 
kompetens, i kombination med erfarenhet, möjliggör olika copingstrategier. Analysen 
visar dock att några av psykologerna har svårt att beskriva hur de gör för att hantera 
arbetet. Detta tänker vi skulle kunna förstås som att de genom erfarenhet fått en sorts 
implicit kunskap, en automatisk process, och att de inte kan sätta ord på hur denna 
process har skett.  
 
När det gäller stöd har vi tolkat vårt resultat som att psykologerna kan använda sig av 
kollegor, sitt team och sin utbildning som resurser i sina arbeten. Vår tolkning är att 
resurser när de nyttjas kan förstås som copingstrategier. Analysen visar att 
psykologerna har sina team till hjälp i arbetet och att de där kan ställa frågor och 
diskutera med kollegor. Detta leder oss till att anta att psykologerna främst använder sig 
av stöd på arbetsplatsen och inte så mycket av familj och vänner så som tidigare 
forskning visat (Ting et al., 2008).  Istället ser vi resultatet i enlighet med tidigare 
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forskning som visat att just stöd av kollegor är en av de mest effektiva 
copingstrategierna i arbetet med självmordsnära och att det hjälper att prata med de 
som har liknande erfarenheter (Alexander et al., 2000; Kleespies & Dettmer, 2000; 
Landers et al., 2010; Scocco et al., 2012). Samt att det kan hjälpa att dela det ansvar som 
jobbet medför med kollegor (Dahlqvist, 2008). Men vi funderar också återigen på om 
den sekretesslagstiftning som finns inom svensk vård kan göra det svårt att prata allt för 
detaljerat om sitt arbete med andra relationer utanför arbetsplatsen. Som diskuterat 
ovan tolkar vi i resultatet dessutom psykologernas berättelser som att de inte brukar ta 
med sig arbetet hem. En önskan om mental distansering kan på så vis vara en del i 
varför resultatet avviker från tidigare forskning.  
 
Analysen visar att psykologerna använder copingstrategier för att kunna återhämta sig 
från den belastning som arbetet medför. Vi har tolkat det som att de behöver vara för sig 
själva för att samla energi och att de kan behöva välja bort nya intryck och sociala 
aktiviteter på sin fritid.  Detta har i tidigare forskning visats vara en vanlig spillover för 
personer som har krävande arbeten (Small & Riley, 1990). Psykologerna kan, i linje med 
tidigare forskning (Zijlstra & Sonnentag, 2006) behöva byta typ av aktivitet för att få 
återhämtning. På arbetsplatsen behöver de använda mycket mental kapacitet, och på 
fritiden kanske de hellre vill ägna sig åt fysisk aktivitet så som träning. Vår tolkning är 
att psykologernas arbetssituation kan bli emotionellt laddad, vilket har visat sig kunna 
öka behovet av återhämtning (Sonnentag & Bayer, 2005) och att psykologerna i linje 
med detta behöver ägna sin lediga tid åt att ta hand om sig själva.  Vi har också i vårt 
resultat tolkat det som att psykologerna kan använda sig av olika tankestrategier för att 
avgränsa sitt arbete och undvika att bli överväldigade av känslor. De medvetna 
tankestrategier som psykologerna kan använda sig av handlar bland annat om 
acceptans, att se psykologyrket som en roll och att på olika sätt avgränsa sina 
arbetsuppgifter. Att exempelvis använda acceptans på sig själva har vi tolkat som en 
copingstrategi. Att psykologerna kan använda sådana tekniker tänker vi kan förstås som 
att de omsätter en teoretisk kunskap de har till praktik. Vi tänker att detta är ett 
intressant resultat där tidigare forskning som tittat på personal som arbetat med 
självmordsnära patienter inte belyst att det är viktigt med avgränsning. Sonnentag & 
Bayer (2005) belyser vikten av mental distansering, men ger inga strategier för hur 
detta kan göras. Figley (2002) har beskrivit att det är viktigt att terapeuter distanserar 
och frigör sig från klientens lidande mellan sessionerna för att undvika 
medkänsleutmattning. Vi tänker att ett sätt att göra detta på skulle kunna vara den 
mentala avgränsning som psykologerna i resultatet ger exempel på. Vi funderar också på 
om psykologernas syn på självmord som något oundvikligt skulle kunna förstås som en 
copingstrategi. Ett sådant perspektiv har visat sig kunna skydda psykiatriker från att 
känna skuld när patienter begår suicidhandlingar (Alexander et al., 2000; Landers et al., 
2010) och skulle kunna tänkas skydda också psykologer.  
 
Vårt resultat ger en bild av att arbetet med självmordsnära patienter är vardag för 
psykologer inom psykiatrisk öppenvård. Detta innefattar att patienter förr eller senare 
kan komma att begå självmordshandlingar. I vår analys förstår vi psykologernas 
berättelser som att arbetet med suicidnära kan utgöra en känslomässig belastning för 
dem som är annorlunda jämfört med den från andra patienter som inte är suicidnära.  Vi 
har tolkat resultatet som att arbetet med suicidnära kan innebära ett stort ansvar och att 
relationen mellan psykolog och patient kan vara avgörande för huruvida en 
självmordsnära patient överlever. Genom analys framträder en bild av att psykologerna 
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känner oro för patienterna och att denna oro kan användas som en del i 
suicidriskbedömningen. Vidare har vi tolkat psykologernas arbetsbelastning som hög 
och att deras arbete kan ge en intrapsykisk spillover. Att inte stänga av arbetet mentalt 
på ledig tid kan enligt forskning ge konsekvenser så som medkänsleutmattning (Figley, 
2002) varför det är viktigt med strategier för att kunna hantera konsekvenser som 
arbetet ger. Utifrån psykologernas berättelser framkommer olika  copingstrategier som 
de kan använda sig av för att hantera de känslor och den spillover som uppkommer i 
arbetet med suicidnära patienter. Dessa uppfattar vi som bland annat; att prata med 
kollegor, att byta aktivitet från mental till fysisk och från att vara social till att vara ifred, 
att göra interventioner samt att använda olika tankesätt, exempelvis acceptans.  
 
Metoddiskussion 
Vi ser att vår studie har både styrkor och svagheter. En begränsning med studien är att 
vi valt en homogen yrkesgrupp där vi endast intervjuat psykologer, i ett visst geografiskt 
område (Umeå), inom en specifik verksamhet (psykiatrisk öppenvård). Detta har fått 
konsekvenser för vår analys där vi tänker att en mer heterogen grupp innehållandes 
exempelvis fler yrkeskategorier eller psykologer inom olika verksamheter, eventuellt 
hade kunnat ge en större bredd till studien.  
 
En styrka med vår studie är att vi inte behövde göra avkall på våra urvalskriterier då 
samtliga deltagare mötte urvalskriterierna väl. Vi har ställt oss frågan hur det kommer 
det sig att det har varit svårt att få psykologer att ställa upp för intervjuer. Vi gjorde flera 
försök att få fler deltagare till studien genom att skicka ut påminnelser och hade hjälp av 
vår handledare Lars Jacobsson (professor emeritus vid Institutionen för klinisk 
vetenskap), som på arbetsplatsen pratade med psykologer och verksamhetschefer. Trots 
detta lyckades vi endast få fem av de sex till åtta deltagare vi sökte. Vi tänker att 
psykologer inom psykiatrin kan tänkas vara en belastad yrkesgrupp som inte har tid för 
annat än sina primära arbetsuppgifter. Detta var en uppfattning vi fick i kontakten med 
våra informanter. Vi tänker också att det ämne vi valt att undersöka kan ha spelat roll. Vi 
kan bara i spekulera i om de som valde att medverka i studien anser sig vara berörda av 
ämnet självmordsnära patienter, medan de informanter som inte besvarade vår 
förfrågan upplevde att ämnet inte var intressant eller aktuellt för dem. Vi ser på så vis en 
svaghet i huruvida vårt urval är representativt och resultaten går att applicera på andra 
psykologers arbete med självmordsnära patienter i psykiatrisk öppenvård i Sverige. 
Dock leder ett litet urval i en kvalitativ studie inte nödvändigtvis till brister i kvalitet.  
 

Att vi har samma utbildning och samma framtida yrke som deltagarna i studien kan ha 
medfört en förförståelse som varit styrande i vilka tolkningar vi har gjort. Det skulle 
exempelvis kunna innebära att vi lagt in för mycket i tolkningarna eller att vi kanske inte 
uppmärksammat andra aspekter av vårt material. Det skulle också kunna innebära att 
psykologerna, eftersom vi är blivande kollegor, valt att utelämna sådant som skulle 
kunnat verka avskräckande när de berättat om sitt arbete. De avvikelser från tidigare 
forskning vårt resultat visar, om negativa känslor som väcks i arbetet med suicidnära, 
skulle kunna förklaras utifrån denna aspekt. Vi anser dock det inte vara särskilt troligt 
då vi i intervjuerna upplevde att psykologerna delgav andra negativa aspekter av sitt 
vardagliga arbete.  

Vi har utifrån en kvalitativ ansats tolkat och analyserat materialet och det innebär att 
vårt resultat inte kan ses som en objektiv sanning. Andra forskare skulle kunna få ett 
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annat resultat baserat på samma deltagare och datamaterial. En nackdel med att arbeta 
abduktivt har varit att vi till viss del låtit tidigare forskning styra hur vi förstått vårt 
resultat. En fördel med att ha arbetat abduktivt är att vi har kunnat utgå från 
datamaterialet när teorierna inte räckt till. Detta har gjort att den abduktiva metoden 
ändå har varit flexibel och passande för vår studie. 
 
En styrka i detta arbete är den noggranna kvalitetssäkring vi har gjort, bestående av en 
undersökande intervju med en psykolog inför utformandet av intervjuguiden samt 
pilottestandet av intervjuguiden på en psykolog. Andra styrkor är att vi i 
transkriberingen av datamaterialet kvalitetssäkrade vårt arbetssätt genom att utgå från 
samma transkriberingsguide och att vi under bearbetningen läste varandras kodningar 
för att samstämma dem och försöka säkerhetsställa så god intersubjektiv reliabilitet 
som möjligt.   
 

Fortsatt forskning 
Genom vår analys framträder en bild av att psykologernas arbete påverkar deras 
människosyn och ger en större öppenhet för existentiella frågeställningar. Vi tänker att 
en sådan spillover skulle kunna förstås som specifik för arbetet med självmordsnära, där 
liv och död alltid är aktuellt, eller som en spillover generell för alla människovårdande 
yrken. Detta är något som kan vara intressant för framtida forskning att titta vidare på. 
Vidare för framtida forskning tänker vi att det kan vara intressant att undersöka hur 
formellt ansvar kan tänkas inverka på behandlares upplevelser av patientsuicid. I vårt 
resultat fann vi att en psykolog med erfarenhet av patientsuicid berättade att den 
upplevelsen inte påverkat hen mer än andra upplevelser hen haft i sitt arbete. Tidigare 
forskning har i huvudsak bedrivits på läkare (Alexander et al., 2000; Landers et al., 
2010; Ruskin et al., 2004; Scocco et al., 2012) och den yrkesgruppen har det yttersta 
ansvaret för suicidriskbedömningen (Renberg & Granberg, 2013). Det väcker en 
nyfikenhet hos oss om grad av formellt ansvar skulle kunna tänkas höra samman med 
hur påverkad behandlare upplever sig bli av patientsuicid. Det vore även intressant för 
vidare forskning att undersöka hur psykologer lär sig att göra bra 
suicidriskbedömningar. Detta baserat på vårt resonemang om att psykologerna kan 
behöva använda sina egna emotionella reaktioner som ett komplement när de gör 
suicidriskbedömningar. Utifrån vårt resultat, att arbetet med självmordsnära patienter 
är en del av vardagen för psykologer inom psykiatrin, lämnar vi till vidare forskning att 
fortsätta undersöka psykologers upplevelser av att arbeta med självmordsnära 
patienter. 
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Bilaga 1. 

Vårt syfte är att undersöka psykologers upplevelser av att arbeta med suicidnära 

patienter. Fokus kommer att vara på dig som psykolog och på dina erfarenheter av att 

hjälpa människor. 

 

Vi använder den definition av självmordsnära patienter som finns i kunskapsstöd för 

suicidprevention (Rehnberg & Granberg, 2014). 

 

Självmordsnära patienter: 

● personer som under senaste året gjort självmordsförsök 

● personer med allvarliga självmordstankar 

● personer som utan att ha allvarliga självmordstankar ändå kan anses befinna sig i 

riskzonen 

 

Inledningsvis vill jag fråga om den här 

definitionen av självmordsnära patienter är 

meningsfull för dig? 

 

Bakgrundsfrågor - besvaras kortfattat 

- Identifierar du dig som man eller kvinna? 

- Ålder? 

- Antal år i yrket? 

- Utbildning generellt? Specifikt mot suicid. 

- Vilka resurser finns på arbetsplatsen för 

att hantera arbetet med självmordsnära 

patienter? 

 

Huvudfrågor 

 

1. Vill du kort beskriva ditt arbete? 

 

 

 

 

2. Hur upplever du att det är att arbeta med 

självmordsnära patienter? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a. Upplever du att det är en skillnad att 
arbeta med självmordsnära patienter 
jämfört med patienter som inte är 
självmordsnära? På vilket sätt? 
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3. Hur skulle du beskriva din syn på att 

någon tar sitt eget liv? 

 

 

 

4. Har du erfarenheter av patienter som 

tagit sitt liv? 

 

 

5. Upplever du att det är ett känslomässigt 

krävande arbete? I sådana fall på vilket 

sätt? 

 

 

6. Kan du berätta om hur du gör för att 

hantera de känslor som uppkommer i 

arbetet med självmordsnära patienter? 

 

 

7. Upplever du att arbetet med 

självmordsnära patienter påverkar dig 

utanför arbetstid? I sådana fall på vilket 

vis? 

 

 

8. Hur förhåller du dig till att ha empati för 

patienten utan att låta det gå ut över ditt 

eget mående? 

 

 

9. Vad är det som får dig att fortsätta i 

arbetet med självmordsnära patienter? 

3a. Har din syn på självmord förändrats av 
att jobba med självmordsnära patienter? 
 
 
 
 
4a. Har det påverkat ditt nuvarande arbete 
med självmordsnära patienter? I sådana 
fall hur? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7a. Hur gör du för att hantera det? 
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Bilaga 2. 

 

Information om studien 

Vårt syfte är att undersöka psykologers upplevelser av att arbeta med suicidnära patienter. 

Fokus kommer att vara på dig som psykolog och på dina erfarenheter av att hjälpa människor. 

Vi som gör studien är två psykologstudenter som läser sista terminen på psykologprogrammet 

vid Umeå universitet. Studien kommer att presenteras i form av en examensuppsats. 

                                                                                                                                                       

Materialet till examensarbetet kommer att samlas in genom semi-strukturerade intervjuer med 

sex till åtta psykologer verksamma inom psykiatrisk öppenvård i Umeå. Intervjuerna kommer 

att genomföras av psykologstudenterna Julia Åkesson och Katrin Påhlman. Deltagare till 

studien har rekryterats genom mail till enhetschefer samt genom kontakt via professor 

emeritus Lars Jacobsson. Intervjuerna kommer genomföras under februari månad. Beroende 

på dina önskemål träffas vi på din arbetsplats alternativt i ett rum vid universitetet. 

Intervjuerna beräknas ta 60 minuter. 

  

Alla personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Resultatet kommer endast att lyfta 

fram generella mönster på gruppnivå men kan komma att exemplifieras av avidentifierade 

citat. 

  

Intervjuerna kommer att spelas in och materialet transkriberas av oss. Vi två 

psykologstudenter äger data och har ingen beroendeställning till din arbetsgivare. Endast vi 

samt vår handledare vid Institutionen för psykologi har tillgång till rådatat. Data kommer att 

destrueras efter godkänd uppsats, alternativt förvaras inlåst inför eventuell publicering. 

  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering.   

  

Uppsatsen beräknas vara klar i juni 2015. Efter godkännande av uppsatsen kan 

intervjudeltagarna få tillgång till ett exemplar av examensarbetet. 

  

Medgivandeformulär 

Härmed intygar jag att jag har tagit del av övergripande syfte samt ovanstående information 

om hur mina svar kan komma att användas. 

  

Datum 

  

Namn 

  

Signatur 

 

Jag vill få ett exemplar av uppsatsen när den är klar till denna mailadress:  

 


