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Abstrakt 

 

 Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka psykoterapeuternas professionella livskvalitet i 

Finland. Med professionell livskvalitet avses här hjälpandets sekundära effekter, nämligen  

medkänslotillfredsställelse, burnout och medkänslotrötthet. Olika faktorer som kan påverka 

psykoterapeuters välmående och arbete diskuteras.   

 Metod: Som metod användes både en enkät och halvstrukturerade intervjuer. Enkäten byggde på  

självskattningsinstrumentet ProQOL (Professional Quality of Life Scale). Respondenternas antal var 

263 varav 248 var Psykologförbundets medlemmar och 15 var Sjuksköterskeförbundets 

medlemmar. Könsfördelningen inom hela samplet var 84,4 % kvinnor (n = 222), 15,2 % män (n = 

40) och 0,4 % annat (n = 1). Tretton frivilliga psykoterapeuter intervjuades efter datainsamlingen.  

 Resultat: Psykoterapeuternas livskvalitet i Finland är på samma nivå jämfört med internationella 

studier där samma mätinstrument har använts. Beträffande burnout mår psykoterapeuterna i samplet 

bättre än psykoterapeuter i internationella studier. Antalet timmar man arbetar terapeutiskt per vecka 

hade ett positivt samband med medkänslotillfredsställelse. Framgångar i klientarbete ansågs öka 

välmåendet, medan svåra situationer med klienter ansågs minska det. Utbildning samt en aktiv och 

mångsidig fritid ansågs motverka yrkets påfrestningar. Terapeutens egen traumabakgrund hade 

enligt deras egen bedömning en positiv effekt på arbetet.  

 Diskussion: Studien ger vid handen att Finlands psykoterapeuter verkar uppleva sig ha rätt god 

professionell livskvalitet. Vilka faktorer som bidrar till detta ger undersökningen inte tydliga svar 

på, men den omfattande utbildningen verkar vara en bidragande orsak. 

 

 Sökord: Psykoterapeut, professionell livskvalitet, medkänslotillfredsställelse, burnout, 

medkänslotrötthet, sekundär traumatisk stress, ProQOL, Professional Quality of Life Scale 

  

 Key words: Psychotherapist, professional quality of life, compassion satisfaction, burnout, 

compassion fatigue, secondary traumatic stress, ProQOL, Professional Quality of Life Scale 
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1. Introduktion 
 

1.1. Syfte 

Att lyssna på sin partner, familjemedlem, vän eller kollega väcker känslor och orsakar 

reaktioner hos lyssnaren. Dessa reaktioner kan till exempel vara oro, ilska, lycka eller glädje. 

Reaktionernas varaktighet varierar. Hur påverkar ett arbete som går ut på att man lyssnar på 

andra, visar empati och försöker hjälpa? Hur tar dessa yrkesmänniskor hand om sig själva? 

Vilka faktorer påverkar deras livskvalitet? Syftet med denna beskrivande undersökning var att 

undersöka psykoterapeuters professionella livskvalitet i Finland. Faktorer som påverkar deras 

välmående är av speciellt intresse. Utvalda teman som terapeutens egen traumabakgrund och 

användning av humor i terapi diskuteras.     

 

1.2. Bakgrund 

Kännedom om olika psykiska reaktioner som orsakas av en traumatisk kris eller händelse har 

funnits i flera decennier. Begreppet posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) introducerades i 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) år 1980 (Friedman, 2016). 

Emotionell utmattning på grund av arbete har varit ett känt område för en lång tid (Maslach, 

1982). Däremot är forskning om psykiska reaktioner som är specifika för människor i hjälpande 

yrken något yngre (Figley, 1988). Sedan början av 1990-talet har över 2000 vetenskapliga 

publikationer publicerats vilka handlar om de sekundära effekter som uppstår hos dem som 

försöker hjälpa andra (Stamm, 2016). 

Leena Nissinen har publicerat två böcker (2007 och 2012) på finska om medkänslotrötthet. 

Flera undersökningar hos olika yrkesgrupper i Finland har blivit utförda i yrkeshögskolor och 

universitet. Avhandlingar om medkänslotrötthet, sekundär traumatisering och andra reaktioner 

hos dem som hjälper har blivit utförda bland annat hos diakoner (Vainio, 2012), sjukvårdare 

(Kortetmäki, 2011), lärare (Nironen, 2011), krisarbetare (Oittinen, 2011), journalister 

(Backholm, 2012), socialarbetare (Luomajoki, 2004) och yrkesmänniskor som arbetar med 

utsatta familjer (Reunanen, 2010). Undersökningar om psykoterapeuters professionella 

livskvalitet i Finland hittades inte när den aktuella studien utfördes.  
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1.3. Definitioner av centrala begrepp 

Figley (1988) var en av de första som lyfte fram att traumatiska symptom kan överflyttas från 

den drabbade till den som hjälper. Han föreslog att mer forskning behövs om denna transfer 

som på engelska kallades secondary victimization. McCann och Pearlman (1990) myntade 

begreppet ställföreträdande traumatisering (eng. vicarious traumatization). Också begreppet  

ställföreträdande traumatisk stress används. Enligt McCann och Pearlman (1990) syftar 

begreppet ställföreträdande traumatisering på de psykologiska effekter som terapeuten upplever 

medan hen arbetar med en person som har drabbats av en traumatisk händelse. Dessa 

psykologiska effekter kan vara smärtsamma och störande för terapeuten och de kan kvarstå 

flera månader eller år efter kontakten med den traumatiserade personen. McCann och Pearlman 

(1990) hävdar att det centrala i ställföreträdande traumatisering är att individens kognitiva 

strukturer, eller scheman enligt Piage, om sig själv och omvärlden rubbas. Detta betyder att 

individens antaganden och förväntningar om världen blir ohållbara. McCann och Pearlman 

(1990) presenterade fem scheman vars rubbning föregår ställföreträdande traumatisering. Dessa 

är tillit, säkerhet, makt, självständighet och aktning. Ställföreträdande traumatisering skiljer sig 

från mottransferens. I ställföreträdande traumatisering tar man i hänsyn både terapeutens 

psykologiska behov och kognitiva scheman, medan i mottransferens fokuserar man mera på 

terapeutens psykologiska behov (McCann & Pearlman, 1990).  

Närbesläktade begrepp med ställföreträdande traumatisering är sekundär traumatisk stress 

(eng. secondary traumatic stress), medkänslotrötthet (eng. compassion fatigue) och dess 

motsats medkänslotillfredsställelse (eng. compassion satisfaction). Figley (1995) definierade 

sekundär traumatisk stress som en naturlig reaktion till att man vet att en person nära en har 

upplevt någonting traumatiskt. Att man hjälper eller vill hjälpa personen ifråga orsakar en 

stressreaktion hos hjälparen. Sekundär traumatisk stress ligger enligt Figley (1995) nära 

posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Skillnaden mellan dessa två begrepp är att en person med 

PTSD direkt har upplevt en traumatisk situation. Figley (1995) själv valde att kalla sekundär 

traumatisk stress för medkänslotrötthet. Medkänslotillfredsställelse däremot syftar på de 

positiva aspekter som är förknippade med att man tar hand om en annan människa (Phelps, 

Lloyd, Creamer, & Forbes, 2009).   

Ett begrepp till som förekommer i samband med medkänslotrötthet, 

medkänslotillfredsställelse, ställföreträdande traumatisering och/eller sekundär traumatisk 

stress är burnout (Beaumont, Durkin, Hollins Martin, & Carson, 2015; Deighton, Gurris, & 

Traue, 2007; Devilly, Wright, & Varker, 2009; Ray, Wong, White & Heaslip, 2013). Burnout, 

eller utbrändhet, innebär emotionell utmattning, att man inte kan knyta kontakt med andra och 
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upplevelsen av att man inte når sina målsättningar (Maslach, 1982). Burnout förekommer i alla 

yrken och är inte specifik för yrkesmänniskor inom mental hälsa (Elwood, Mott, Lohr, & 

Galovski, 2011).   

Newell och Macneil (2010) förklarar skillnaden mellan ställföreträdande traumatisering 

(McCann & Pearlman, 1990) och medkänslotrötthet (Figley, 1995).  Den förstnämnda innebär 

kognitiva förändringar som uppstår till exempel hos en terapeut på grund av en kontakt med en 

traumatiserad individ. Den andra betonar terapeutens symptom i stället för inre processer. Dessa 

symptom är enligt Gentry, Baranowsky, och Dunning (2002, p. 126) följande:  

1. Ökad negativ upphetsning.  

2. Påträngande tankar eller bilder av den andres erfarenheter (eller av egna trauman). 

3. Svårigheter att skilja mellan arbete och privatlivet. 

4. Sänkt tolerans för frustration. Ökade utbrott av ilska eller vrede. 

5. Fruktan att arbeta med vissa individer.  

6. Noterade eller ökade problem med överföring eller motöverföring med vissa individer. 

7. Depression.  

8. Perceptiva störningar och felaktiga antaganden (att se världen som om det enbart vore 

frågan om offer och förövare, detta synsätt förknippas med en känsla av otrygghet).  

9. Ineffektiva och/eller självdestruktiva självlugnande beteenden.  

10. Hypervigilans. 

11. Minskad känsla av yrkeskompetens.  

12. Minskad känsla av mening eller njutning med karriären. 

13. Minskad jagfunktion (tid, identitet eller vilja).  

14. Sänkt fungerande i icke-arbetsrelaterade situationer.  

15. Förlust av hopp.  

 

I forskning används ibland två begrepp för att beskriva samma sak. Till exempel sekundär 

trauma används för att beskriva ställföreträdande trauma och tvärtom (Hesse, 2002) och 

medkänslotrötthet för sekundär traumatisk stress (Elwood et al., 2011). Enligt Elwood et al. 

(2011) syftar medkänslotrötthet till individer i hjälpande yrken, medan sekundär traumatisk 

stress kan också tillämpas på andra grupper.  
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Stamm (2017) definierar professionell livskvalitet med hjälp av begreppen 

medkänslotillfredsställelse och medkänslotrötthet (Figur 1). Det första handlar om de positiva 

aspekter och det andra handlar om de negativa aspekter som man upplever i ett hjälpande yrke. 

Medkänslotrötthet består av burnout och sekundärt trauma. Burnout innebär enligt Stamm 

(2017) depression, ilska, frustration och utmattning. Sekundärt trauma innebär enligt denna 

definition ett indirekt, arbetsrelaterat trauma som ger upphov till bland annat rädsla.   

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell för professionell livskvalitet (Stamm, 2017) 

 

Med psykoterapeut avses i denna undersökning en person som har utbildat sig till 

psykoterapeut och som är registrerad i Valviras centralregister. ”Enligt förordningen om 

yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) hör psykoterapeuter till de 

yrkesutövare som har skyddad yrkesbeteckning. Valvira inför på ansökan en person som avlagt 

godtagbar psykoterapiutbildning i centralregistret för yrkesutbildade personer inom hälso- och 

sjukvården (Terhikki) som psykoterapeut” (Valvira, 2017). På våren 2010 fanns det 5256 

personer registrerade med yrkesbeteckningen psykoterapeut i Terhikki (Valkonen, Henriksson, 

Tuulio-Henriksson, & Autti-Rämö, 2011).   

 

1.4. Litteraturöversikt 

Att erbjuda psykiskt stöd till en människa som är i kris, bearbetar ett psykiskt trauma eller är i 

en svår livssituation påverkar också hjälparen. Diverse forskningsinsatser och teoretiska 

formuleringar har utförts om de olika fenomen som handlar om psykologiska reaktioner hos 

individer som arbetar professionellt med mentalt hälsoarbete. 

 

Professionell livskvalitet 

Medkänslotillfredsställelse Medkänslotrötthet 

Burnout Sekundärt trauma 
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Syftet med denna litteraturöversikt är att få en bild av forskning om medkänslotrötthet, 

medkänslotillfredsställelse, ställföreträdande traumatisering, sekundär traumatisk stress och 

burnout hos terapeuter. Ordet ”terapeut” hänvisar i detta fall till yrkesmänniskor inom mentalt 

hälsoarbete som på olika sätt försöker lindra en annan persons eller personers psykiska lidande. 

Oftast är dessa yrkesmänniskor psykologer, socialarbetare, psykoterapeuter med olika 

specialiseringar eller studeranden i psykoterapi. I vissa forskningsdesigner ingår hela 

personalen som arbetar på en psykiatrisk avdelning eller i ett sjukhus oberoende av utbildning 

eller uppgift. I flera studier (t.ex. Benatar, 2000 och Craig & Sprang, 2010b) består samplet av 

yrkesmänniskor som själva har identifierat sig som till exempel ”traumaterapeuter”. Med andra 

ord, yrkesmänniskor med diverse grundutbildningar och bakgrund kan förekomma i översikten. 

Litteraturöversikten inkluderar inte forskning som utförts med så kallade första linjens hjälpare 

som brandmän, poliser, akutvårdare, sjukskötare eller läkare. 

1.4.1. Metod för litteraturöversikten 

Grunden för litteraturöversikten är Stamms (2016) bibliografi som innefattar 2017 

publikationer om medkänslotrötthet, medkänslotillfredsställelse, sekundär traumatisk stress, 

och/eller ställföreträdande traumatisering. Bibliografin laddades ned från 

http://www.proqol.org i september 2016. Den innehåller kvantitativa och kvalitativa studier, 

meta-analyser och andra texter om ovannämnda begrepp. Majoriteten av publikationerna 

handlar om specialister inom psykisk hälsa och publikationerna är skrivna på engelska. 

Målet var att hitta ett representativt sampel av vetenskapliga studier om terapeuters 

livskvalitet. Ett annat kriterium var att skattningsformuläret ProQOL (Professional Quality of 

Life Scale) använts i studierna. ProQOL är, enligt Stamm (2012), ett frågeformulär för att 

bedöma både positiva och negativa effekter hos en individ som har ett hjälpande yrke.  

I flödesdiagrammet i Figur 2 presenteras hur litteraturöversikten utfördes. Med hjälp av tre 

olika sökord reducerades antalet publikationer från 2017 till 282. Efter att icke-engelsspråkiga 

artiklar och publikationer som inte var vetenskapliga artiklar samt duplikat togs bort, blev 

siffran 97. Totalt 13 artiklar hittades varken i nelliportaali.fi, google scholar, proquest.com eller 

researchgate.net. Vidare exkluderades 29 artiklar på grund av att de inte innehöll egen empirisk 

forskning; därmed blev antalet 55. Av 55 artiklar användes ProQOL i 20 fall. I två studier var 

målgruppen irrelevant och storleken på samplet i denna litteraturöversikt blev således 18 

studier.  
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Figur 2. Flödesdiagram för litteraturöversikten.  

Antalet publikationer identifierade i den första sökningen  

med sökorden ”psycho”, ”thera” och ”mental health”  

 
(n = 282 av 2017)   

Antalet publikationer i genomgång 

(n = 272)   

Identifikation  

Antalet icke-engelsspråkiga publikationer exkluderade 

(n = 10)  

Preliminär genomgång 

Publikationer exkluderade (n = 159) 

Böcker (n = 47) 

Doktorsavhandlingar (n = 71) 

Magistersavhandlingar (n = 9) 

Andra publikationer (n = 10) 

Annan orsak (n = 2) 

Antalet vetenskapliga artiklar i genomgång 

(n = 113)   
Duplikat exkluderade (n = 16) 

Antalet vetenskapliga artiklar i ”full text” 

(n = 97)   

Exkluderade pga. att ingen ”full text” 

hittades (n = 13) 

Antalet analyserade vetenskapliga artiklar 

(n = 84) 

Exkluderade (n = 29)  

Texter utan empiri (n = 23) 

Meta-analyser (n = 6) 

Antalet analyserade artiklar med empiri (n = 55)   

Kvalitativa (n = 11) 

Kvantitativa (n = 41) 

Kvantitativ + kvalitativ (n = 3) 
Analys 

Antalet analyserade artiklar med mätinstrumentet Professional 

Quality of Life Scale (ProQOL)  

(n = 20) 
Exkluderade p.g.a. målgrupp (n = 2) 

Antalet artiklar i analysen (n = 18) 



 

7 
 

1.4.2. Litteraturöversiktens resultat 

I det följande presenteras kort innehållet i de 18 studier som inkluderades i litteraturöversikten. 

En sammanfattning finns också i Tabell 1.  

Flera beskrivande studier har utförts med hjälp av ProQOL (Professional Quality of Life 

Scale). I en studie (Adeyemo, Omoaregba, Aroyewun, Modebe, James, Blessing, & Ezemokwe, 

2015) deltog hela personalen från en psykiatrisk vårdanstalt. Målet var att studera faktorer som 

påverkar personalens livskvalitet, bland annat våld på arbetsplatsen. Adeyemo et al. (2015) fann 

att gifta medarbetare hade bättre livskvalitet än ogifta, att det inte förekom skillnader mellan 

könen och att medkänslotillfredsställelse korrelerade negativt med psykologisk stress. Att 

personalen råkar in i våldssituationer på arbetsplatsen är enligt Adeyemo et al. (2015) 

förknippat med sekundär traumatisk stress. Amir, Margret, Shikanga och Amapesa (2015) kom 

i sin studie med 61 terapeuter fram till att 31 % påverkats av sin personliga traumabakgrund 

med försämrad arbetsprestation som följd. Vidare ansåg Amir et al. (2015) att det är fyra gånger 

mera sannolikt att arbetsprestationen hos en terapeut med hög medkänslotrötthet blir påverkad 

än hos en terapeut med genomsnittlig medkänslotrötthet.  

Beaumont, Durkin, Hollins Martin och Carson (2015) uppgav att de som rapporterade 

mycket  självmedkänsla och välmående också uppgav lägre nivåer av medkänslotrötthet och 

burnout. Macchi, Johnson och Durtschi (2014) utförde en studie bland 225 familjeterapeuter 

som arbetade hemma hos klienter. De undersökte hur bra terapeuterna tar hand om sig själva 

och hur arbetsledningen påverkar terapeuternas livskvalitet. Macchi et al. (2014) fann att hög 

arbetsbelastning kombinerat med kort arbetserfarenhet har ett samband med låg livskvalitet. De 

som hade hög arbetsbelastning tenderade att inte ta hand om sig själva. De terapeuter som fick 

stöd från ledningen och tog hand om sig själva mådde bäst enligt Macchi et al. (2014). Sodeke-

Gregson, Holttum och Billings (2013) fick liknande resultat som Macchi et al. (2014). Sodeke-

Gregson et al. (2013) utförde en undersökning bland 253 terapeuter som  arbetade med vuxna 

traumaklienter. Terapeutens mognad, hur mycket tid hen spenderat på forskning och utveckling 

samt fått stöd från ledningen var enligt dem påverkande faktorer för en bra 

medkänslotillfredsställelse. Ung ålder och brist på stöd på arbetet bidrog enligt Sodeke-Gregson 

et al. (2013) till utbrändhet. Att ha en traumabakgrund påverkade välmåendet enligt dem, 

liksom Amir et al. (2015) hävdade. Det är förknippat med sekundär traumatisk stress, ansåg 

Sodeke-Gregson et al. (2013). Somoray, Shakespeare-Finch och Armstrong (2015) 

kombinerade ProQOL med femfaktormodellen för analys av personlighetsdrag. Somoray et al. 

(2015) var intresserade av hur upplevelse av tillhörighet på arbetsplatsen påverkade 

livskvaliteten. De uppgav att tillhörighet på arbetsplatsen starkt predicerar  
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medkänslotillfredsställelse och låga nivåer av burnout. Neuroticism verkade ha en koppling 

med sekundär traumatisk stress. Ålder var förknippat med stark medkänslotillfredsställelse och 

lägre grad av burnout. I likhet med Amir et al. (2015) och Sodeke-Gregson et al. (2013) fann 

också Somoray et al. (2015) att terapeutens egen traumabakgrund ökade risken för sekundär 

traumatisk stress.  

Åtskilliga studier har blivit utförda med terapeuter som arbetar med brottslingar. Sheehy 

Carmel och Friedlander (2009) intresserade sig för hur terapeuter som arbetar med 

sexbrottslingar upplever den terapeutiska alliansen med sina klienter. Totalt 106 terapeuter 

ombads att bedöma sin terapeutiska relation till en av sina manliga klienter. Sheehy Carmel och 

Friedlander (2009) fann att terapeutens självsäkerhet och tillfredsställelse med sitt arbete var de 

viktigaste faktorerna när det gäller hur terapeuten upplever samarbetet med klienten. Kvinnliga 

terapeuter hade inte svårare att relatera till sina manliga klienter  än manliga, vilket motsade 

tidigare forskning. Enligt Sheehy Carmel och Friedlander (2009) korrelerade terapeutens ålder, 

kliniska erfarenhet och arbetserfarenhet positivt med den terapeutiska alliansen. Hatcher och 

Noakes (2010) hade 48 terapeuter, socialarbetare och psykologer som arbetade med 

sexbrottslingar i sitt sampel. Enligt resultaten hade deltagarna i undersökningen låga nivåer av 

ställföreträdande traumatisering, medkänslotrötthet och burnout. Totalt 85 % rapporterade om 

måttlig eller hög nivå av medkänslotillfredsställelse. Förändringar i kognitiva scheman förekom 

i samplet. Säkerhet verkade ha ett samband med medkänslotillfredsställelse, och rollförvirring 

med medkänslotrötthet.  

Gallavan och Newman (2013) utförde en undersökning om faktorer som predicerar burnout 

hos 100 terapeuter som arbetade på fångvårdsanstalter. Resultaten antydde att konflikter mellan 

krav på arbetet och inom familjen samt bristande optimism har ett samband med negativa 

upplevelser av arbetet. Gallavan och Newman (2013) fann vidare att terapeuternas optimism 

och attityder mot fångar har ett samband med positiva upplevelser av arbetet.  

Personlig utveckling eller posttraumatisk tillväxt har också varit ett tema i flera 

undersökningar. År 1990 fann McCann och Pearlman att hjälpandet av andra kan medföra 

tillväxt hos hjälparen. Linley och Joseph (2007) undersökte variabler som påverkade både 

positivt och negativt de 156 terapeuter som deltog i studien. Terapeuter som gick i egen terapi 

hade mindre burnout och uppgav fler positiva psykologiska förändringar. Personlig tillväxt 

rapporterades av de som fick stöd från ledningen, hade egen traumabakgrund, och av kvinnliga 

terapeuter. Linley och Joseph (2007) fann också ett samband mellan terapeutisk inriktning och 

personlig tillväxt. Terapeuter med humanistisk eller transpersonell inriktning uppgav att de 

upplevt personlig tillväxt i högre grad än andra. Terapeuter med kognitiv inriktning uppgav 
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mindre personlig tillväxt och mer burnoutsymptom. De som hade arbetat länge som terapeuter 

uppgav mer negativa aspekter på sitt arbete och mer burnout. Det som bidrar till välmående hos 

terapeuter är om de har koherent personlighet, empatiförmåga, en god terapeutisk relation och 

om de får socialt stöd (Linley & Joseph, 2007). Samios, Abel och Rodzik (2013) utförde en 

undersökning med 61 terapeuter som arbetade med individer som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. Samios et al. (2013) fann att medkänslotillfredsställelse och posttraumatisk tillväxt 

har olika effekter på sekundär traumatisk stress. De är alltså två olika begrepp. Vidare hävdade 

de att positiva emotioner har ett indirekt samband med medkänslotillfredsställelse. Kunskapen 

att göra positiv kognitiv omstrukturering (eng. positive reframing) fungerar som en variabel 

som medierar mellan positiva emotioner och medkänslotillfredsställelse.  

Hyatt-Burkhart (2014) intervjuade 12 traumaspecialister beträffande hur ställföreträdande 

posttraumatisk tillväxt manifesteras hos dem. Hon uppgav att specialisterna upplever att de är 

mera öppna, toleranta och flexibla på grund av deras arbete med traumatiserade individer. Detta 

visar sig i praktiken både på arbetet och i privatlivet. Vidare anser de sig vara mera 

anpassningsbara och tåla stress bättre. Kjellenberg, Nilsson, Daukantaité och Cardeña (2014) 

ville veta hur ett arbete med tortyr- och krigsoffer påverkar en individ. Spridningen i graden av 

posttraumatisk tillväxt var stor inom samplet, som bestod av 69 specialister. Ju längre 

arbetserfarenhet, desto mera medkänslotrötthet, men också posttraumatisk tillväxt, uppgav 

Kjellenberg et al. (2014). Medkänslotrötthet korrelerade med opersonligt förhållningssätt och 

nedsatt funktionsförmåga. Hur många timmar man lyssnade på traumaberättelser var inte 

avgörande. Attityder till ondska och död hade förändrats. Enligt Kjellenberg et al. (2014) hade 

speciellt terapeuternas attityden till ondska ett samband med medkänslotrötthet. 

Craig och Sprang (2010) undersökte om arbetssättet påverkade terapeuters välmående. 

Samplet bestod av 532 traumaterapeuter. Craig och Sprang (2010) kom fram till att användning 

av evidensbaserade metoder var förknippat med lägre medkänslotrötthet och burnout samt 

högre medkänslotillfredsställelse. Faktorer som predicerade burnout i samplet var ung ålder, att 

inte ha en traumautbildning, att arbeta med intagna patienter, att ha ett högt antal PTSD-

patienter och att inte använda evidensbaserade metoder. Kvinnligt kön hade inte någon 

betydelse enligt Craig och Sprang (2010). Arbetserfarenhet är förknippat med 

medkänslotillfredsställelse, men inte med medkänslotrötthet. Deighton, Gurris och Traue 

(2007) undersökte om traumaterapeutens arbetssätt är förknippat med arbetsbelastning. 

Sammanlagt 100 traumaterapeuter fick svara på frågor om hur de bearbetar klientens trauma 

under terapisessionerna. Terapeuterna indelades i två grupper med hänsyn till svaren. 

Terapeuterna hade olika åsikter om hur klientens trauma ska bearbetas. Den ena gruppen ansåg 
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att ett trauma uttryckligen skall bearbetas med klienten, medan den andra gruppen tyckte det 

motsatta. Enligt detta resultat beror terapeuters eventuella psykiska symptom på hur de 

bearbetar klientens trauma. I motsats till tidigare studier beror symptomen inte på om terapeuten 

har hört klientens traumahistoria eller inte. De som ville bearbeta klientens trauma  med klienten 

men av olika skäl inte lyckades mådde sämst. De terapeuter som både ville och lyckades med 

en grundlig traumabearbetning mådde bäst (Deighton et al., 2007). 

Newell och Macneil (2011) jämförde yrkesgrupper i sin studie. Alla anställda som arbetade 

på ett rehabiliteringscenter för krigsveteraner, varav 87 arbetade kliniskt och 78 med 

administrativa uppgifter, deltog i studien om burnout, ställföreträdande trauma, sekundär 

traumatisk stress och medkänslotrötthet. Forskarna fann inga signifikanta skillnader mellan 

kliniska och administrativa anställda beträffande burnout. Skillnader mellan kön och ras 

förekom, men inte mellan yrkesgrupperna, utan inom hela populationen. Newell och Macneil 

(2011) antog att kvinnornas högre risk för utmattning kunde bero på att patienterna eventuellt 

förväntar sig mera empati från kvinnor. 

Betydelsen av att ha ”det rätta jobbet” för välmående har blivit undersökt av Ray et al. 

(2013). Omständigheterna på arbetet (eng. work life conditions) spelar en roll för 

medkänslotrötthet och medkänslotillfredsställelse. Sex olika områden inom arbetslivet har  

enligt dem betydelse för förekomsten av burnout. Dessa områden har att göra med  

arbetsbelastning, kontroll, erkänsla, arbetsgemenskap, rättvisa och värderingar. Mycket 

medkänslotillfredsställelse, lite medkänslotrötthet och en känsla av att man har ”det rätta 

jobbet” är en bra kombination enligt Ray et al. (2013). Hjälparens egen traumabakgrund 

påverkade något, och hen behöver dessutom stöd i sitt arbete. Thompson, Amatea och 

Thompson (2014) undersökte faktorer som påverkar förekomsten av medkänslotrötthet och 

burnout. Arbetsmiljön hade ett större samband med burnout än med medkänslotrötthet. Vidare 

uppgav Thompson et al. (2014) att kön och arbetserfarenhet inte har något samband vare sig 

med burnout eller med medkänslotillfredsställelse. Mindfulnessövningar motverkade burnout. 

En oändamålsenlig copingstil har ett samband med burnout, medan känslofokuserad copingstil 

motverkar burnout (Thompson et al., 2014). Tabell 1 sammanfattar studier som inkluderades i 

litteraturöversikten.   
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Namn Sampel Metod Resultat 

Adeyemo Sunday, O., 

Omoaregba Joyce, O., 

Aroyewun Bushura, A., 

Modebe Vera, O., James 

Bawo, O., Blessing, U., & 

Ezemokwe Chinedu, O. 

(2015). 

234 medarbetare som 

arbetar på ett 

psykiatriskt sjukhus. 

Deltagarna 

representerar diverse  

yrkesgrupper. 

Kvantitativ enkätstudie. 

Demografiska frågor, General Heath 

Questionnaire (GHQ) och ProQOL.  

Våld på arbetsplats är förknippat med sekundär traumatisk stress. Gifta 

medarbetare hade högre livskvalitet (ProQOL) än icke-gifta. Inga 

skillnader i livskvalitet hittades mellan könen. 

Medkänslotillfredsställelse korrelerade negativt med psykologisk 

stress.  

Amir, K., Adina, J. O., 

Margret, D., Shikanga, M. 

E., & Amapesa, S. T. 

(2015). 

61 terapeuter.  Kvantitativ enkätstudie. 

Demografiska frågor och ProQOL. 
70 % av terapeuter hade genomsnittlig eller hög medkänslotrötthet 

(skalan: låg-genomsnittlig-hög). En tredjedel var påverkade av 

personliga traumatiska händelser. Det var fyra gånger mera sannolikt 

att terapeuter som hade hög medkänslotrötthet påverkades av den på 

arbetet jämfört med dem som hade genomsnittlig medkänslotrötthet.    

Beaumont, E., Durkin, M., 

Hollins Martin, C. J., & 

Carson, J. (2015). 

54 sista årets studerande 

som studerar till 

studierådgivare eller till 

psykoterapeuter med 

inriktningen kognitiv 

beteendeterapi. 

Kvantitativ enkätstudie. ProQOL, 

Self-Compassion Scale, short 

Warwick and Edinburgh Mental 

Well-being Scale och Compassion 

For Others Scale.  

De som mår bra och har mycket självmedkänsla tenderade rapportera 

låga nivåer av medkänslotrötthet och burnout. 

Craig, C. D., & Sprang, G. 

(2010). 
532 traumaterapeuter. Kvantitativ enkätstudie. ProQOL och 

Trauma Practices Questionnaire 

(TPQ). 

Användning av evidensbaserade metoder var förknippat med lägre 

medkänslotrötthet och burnout samt högre medkänslotillfredsställelse. 

Ung ålder, att inte ha en traumautbildning, att arbeta med intagna 

patienter, att ha ett högt antal PTSD-patienter och att inte använda 

evidensbaserade metoder predicerade burnout. Kvinnligt kön hade inte 

någon betydelse. Arbetserfarenhet var förknippat med 

medkänslotillfredsställelse men inte med -trötthet. 

Deighton, R. M., Gurris, 

N., & Traue, H. (2007). 
100 traumaterapeuter 

som arbetar med 

tortyroffer. 

Kvantitativ enkätstudie med två 

faser. Demografiska frågor, Maslach 

Burnout Inventera (MBI-D,), 

ProQOL samt andra frågor om 

bearbetning av trauma och ångest. 

Vidare en jämförelse mellan grupper 

med hänsyn till terapeutens sätt att 

behandla klientens trauma. 

Terapeuterna hade olika åsikter om klientens trauma uttryckligen skall 

bearbetas under terapisessioner eller inte. Terapeuternas psykiska  

symptom berodde på hur de bearbetade klientens trauma. I motsats till 

tidigare studier berodde symptomen inte på om terapeuten hade hört 

klientens traumahistoria eller inte. De som ville bearbeta klientens 

trauma men lyckades inte mådde sämst. De terapeuter som ville och 

lyckades med traumabearbetning under terapisessioner mådde bäst.  

Gallavan, D. B., & 

Newman, J. L. (2013). 
100 terapeuter som 

arbetar på olika 

fångvårdsanstalter.  

Kvantitativ enkätstudie. Maslach 

Burnout Inventory (MBI), ProQOL, 

Attitude Towards Prisoners Scale 

(ATP), Life Orientation Test-Revised 

(LOT-R), Work-Family Conflict 

Scale (WFC) och Family-Work 

Conflict Scale (FWC).  

Konflikter mellan krav på arbetet och inom familjen och bristande 

optimism hade ett samband med negativa upplevelser av arbetet. 

Optimism och attityder mot fångar hade ett samband med positiva 

upplevelser av arbetet.    

Hatcher, R., & Noakes, S. 

(2010). 
48 specialister som 

arbetar med 

sexbrottslingar.  

Kvantitativ enkätstudie. 

Demografiska frågor, ProQOL, 

Impact of Event Scale  Revised (IES-

R) och Quality of Work Life Survey. 

Deltagare hade låga nivåer av ställföreträdande traumatisering, 

medkänslotrötthet och burnout. 85 % rapporterade måttlig eller hög 

nivå av medkänslotillfredsställelse. Säkerhet och rollförvirring bidrog 

till medkänslotillfredsställelse respektive medkänslotrötthet. 

Förändringar i kognitiva scheman förekom. 

Hyatt-Burkhart, D. (2014).  12 traumaspecialister 

som arbetar med barn 

och ungdomar som har 

flera trauman. 

Enkätstudie och intervjuer. ProQOL 

och halvstrukturerade intervjuer. 
Posttraumatisk tillväxt upplevdes i fem olika områden. Deltagare 

upplevde att de är mera öppna, toleranta och flexibla pga. deras arbete 

med traumatiserade individer. Detta visade sig både på arbetet och i 

privatlivet. Vidare var specialisterna mera anpassbara och tålde stress 

bättre. 

Kjellenberg, E., Nilsson, 

F., Daukantaité, D., & 

Cardeña, E. (2014). 

69 specialister som 

arbetar med krigs- och 

tortyroffer.  

Kvantitativ enkätstudie. ProQOL, 

Posttraumatic Growth Inventory 

(PTGI), Standford Acute Stress 

Reaction Questionnaire (SASRQ), 

Traumatic Experience Checklist 

(TEC), Death Attitude Profile-

Revised (DAP-R) och The Fear and 

Resignation Toward Human Evil 

(EVIL). 

Spridningen i graden av posttraumatisk tillväxt (PTG) var stor inom 

samplet. Ju längre arbetserfarenhet, desto mera medkänslotrötthet men 

också PTG. Antal timmar man lyssnade på traumaberättelser verkade 

inte vara betydelsefullt. Attityden till ondska och död hade förändrats. 

I synnerhet upplevelsen av ondska hade en relation med 

medkänslotrötthet. Medkänslotrötthet korrelerade med opersonligt 

förhållningssätt och nedsatt funktionsförmåga.   

Linley, P. A., & Joseph, S. 

(2007). 
156 terapeuter. Kvantitativ enkätstudie. Crisis 

Support Scale, Jefferson Scale of 

Physician Empathy (JSPE), Working 

Alliance Inventory (WAI-Bond), 

ProQOL, Sense of Coherence Scale 

(SOC-13), Posttraumatic Growth 

Inventory (PTGI) och Changes in 

Outlook Questionnaire (CiOQ).  

Terapeuter som gick eller hade gått i egen terapi hade mindre burnout 

och rapporterade mera positiva psykologiska förändringar. Personlig 

tillväxt rapporterades av de som fick arbetshandledning, hade 

traumabakgrund och de som var kvinnor. Terapeuter med humanistisk 

eller transpersonell inriktning rapporterade mera personlig tillväxt. 

Terapeuter med kognitiv inriktning rapporterade mindre personlig 

tillväxt och mera burnoutsymptom. De som hade varit länge terapeuter 

visade mera negativa aspekter och burnout. En koherent personlighet, 

empatiförmåga, terapeutisk relation och socialt stöd predicerade 

välmående hos terapeuter. 
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Namn Sampel Metod Resultat 

Macchi C. R., Johnson M. 

D., Durtschi J. A. (2014). 
225 familjeterapeuter 

(home-based family 

therapist, HBFT).  

Kvantitativ enkätstudie. Frågor om 

arbetsmängd, erfarenhet som HBFT-

terapeut och ProQOL. 

Hög arbetsbelastning och kort HBFT-erfarenhet hade ett samband med 

låg livskvalitet. Hög arbetsbelastning var förknippad med att 

terapeuten inte tar hand om sig själv. De som fick stöd från sina chefer 

och tog ofta hand om sig själva mådde bäst.  

Newell, J. M., & Macneil, 

G. A. (2011). 
167 anställda som 

arbetar på ett 

rehabiliteringscenter för 

krigsveteraner, varav 87 

arbetar kliniskt och 78 

med administrativa 

uppgifter.  

Kvantitativ enkätstudie. 

Demografiska frågor, Maslach 

Burnout Inventory (MBI) och 

ProQOL. 

Inga signifikanta skillnader mellan kliniska och administrativa 

beträffande MBI förekom. Skillnader mellan kön och ras förekom, 

men inte mellan yrkesgrupperna, utan inom hela populationen. 

Administrativa anställda tyckte att de åstadkom mindre på arbetet 

jämfört med dem som arbetade kliniskt.  

Ray, S. L., Wong, C., 

White, D., & Heaslip, K. 

(2013). 

169 yrkesmänniskor 

som arbetar med 

individer med mentala 

hälsoproblem. 

Kvantitativ enkätstudie. 

Demografiska frågor, ProQOL, 

Areas of Work Life Scale (AWS) 

och Maslach Burnout Inventory 

General Scale (MBI-GS). 

Omständigheterna på jobbet (eng. work life conditions) spelade en roll 

för medkänslotrötthet och medkänslotillfredsställelse. 

Överensstämmelse med sex områden på arbetslivet predicerade lägre 

burnout. Hög medkänslotillfredsställelse, låg medkänslotrötthet och en 

känsla av att man är i det rätta jobbet var en bra kombination. 

Hjälparens egen traumabakgrund påverkade välmående något. 

Samios C, Abel LM, & 

Rodzik AK. (2013). 
61 terapeuter som 

arbetar med personer 

som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp.  

Kvantitativ enkätstudie. ProQOL, 

Depression, Anxiety and Stress 

Scales, Bradburn Affect Balance 

Scale och Brief Cope. 

Hög medkänslotillfredsställelse skyddade från sekundär traumatisk 

stress. Medkänslotillfredsställelse och posttraumatisk tillväxt hade 

olika effekter på sekundär traumatisk stress. De är således två olika 

begrepp. Positiva emotioner hade ett samband med 

medkänslotillfredsställelse. Positiv kognitiv omstrukturering (eng. 

positive reframing) är en variabel som medierar mellan positiva 

emotioner och medkänslotillfredsställelse.  

Sheehy Carmel, M. J., & 

Friedlander, M. L. (2009). 
106 terapeuter som 

arbetar med män som 

har utfört sexuell 

misshandel. 

Kvantitativ enkätstudie. Working 

Alliance Inventory i relation till en 

av sina manliga klienter. ProQOL 

och The Impact of Events Scale.   

Terapeutens självsäkerhet och tillfredsställelse med sitt arbete 

predicerade den terapeutiska alliansen med klienten. I motsats till 

tidigare forskning hade kvinnliga terapeuter inte svårare att relatera till 

sina manliga klienter jämfört med manliga terapeuter. Ålder, klinisk 

erfarenhet och arbetserfarenhet korrelerade positivt med den 

terapeutiska alliansen. 

Sodeke-Gregson, E. A., 

Holttum, S., & Billings, J. 

(2013). 

253 terapeuter som 

arbetar med vuxna 

traumaklienter.  

Kvantitativ enkätstudie. 

Demografiska frågor, Coping 

Strategies Inventory (CSI) och 

ProQOL.  

Mognad, hur mycket tid man spenderat på forskning och utveckling 

samt hur mycket stöd man fått från ledningen bidrog till bättre 

medkänslotillfredsställelse. Ung ålder och brist på stöd bidrog till 

burnout. Sekundär traumatisk stress (STS) var vanligare hos dem som 

fick mera individuell handledning och som höll på med olika 

självvårdsaktiviteter. Också egen traumabakgrund var förknippad med 

STS. 

Somoray, K., 

Shakespeare-Finch, J. E., 

& Armstrong, D. (2015). 

156 specialister inom 

mental hälsa som 

arbetar med diverse 

klienter. 

Kvantitativ enkätstudie. ProQOL, 

NEO Five-Factor Inventory och 

Psychological Sense of 

Organisational Membership 

(PSOM). 

Upplevelsen av tillhörighet på arbetsplatsen (eng. workplace 

belongingness) predicerade starkast medkänslotillfredsställelse och 

låga nivåer av burnout. Neuroticism verkade ha en koppling med 

sekundär traumatisk stress. Ålder var förknippat med högre 

medkänslotillfredsställelse och lägre burnout. Egen traumabakgrund 

ökade risken för sekundär traumatisk stress. 

Thompson, I., Amatea, E., 

& Thompson, E. (2014). 
213 rådgivare inom 

mental hälsa.  
Kvantitativ enkätstudie. Perceived 

Working Condition Scale, COPE 

Inventory, Mindful Attention 

Awaraness Scale (MAAS) och 

ProQOL 

Arbetsmiljö hade ett större samband med burnout än med 

medkänslotrötthet (CF). Kön och arbetserfarenhet hade inte ett 

samband vare sig med burnout eller CF. Mindfulnessövningar 

motverkade burnout. Oändamålsenlig copingstil predicerade burnout, 

medan känslofokuseradcoping motverkade burnout.  

 

Tabell 1. Sammanfattning av studier i litteraturöversikten med sampel, metod och viktigaste resultat.  
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1.4.3 Diskussion om litteraturöversikten  

I denna litteraturöversikt kommer det fram diverse faktorer som kan ha ett samband med   

terapeuternas välmående, närmare bestämt med medkänslotrötthet, medkänslotillfredsställelse, 

ställföreträdande traumatisering, sekundär traumatisk stress och burnout. Faktorer som togs upp 

i studierna ovan är bland annat civilstånd, terapeutens traumabakgrund, hur väl man tar hand 

om sig själv, självmedkänsla, stöd från ledning, ålder, arbetserfarenhet, personlighetsdrag, 

självsäkerhet, positiva emotioner, arbetstillfredsställelse, arbetsmetod och copingstil. Vidare 

exempel på möjliga faktorer som kan påverka eller ha ett samband med välmående, men som 

inte nämndes i denna litteraturöversikt, är till exempel terapeutens försvarsmekanismer (Adams 

& Riggs, 2008), sexuella läggning (Viehl & Dispenza, 2015), andlighet (Brady, Guy, Poelstra, 

& Brokaw, 1999), sociala relationer (Robinson-Keilig, 2014), om terapeuten utsätts för reiki 

behandling eller inte (Rosada, Rubik, Mainguy, Plummer, & Mehl-Madrona, 2015) eller om 

arbetsomgivningen är ogynnsam för terapeutiskt arbete (Mccormac & Adams, 2015).  

Samtidigt som det finns mycket forskning om vad som påverkar terapeuternas välmående 

finns det få entydiga svar. I frågan om hur terapeuterna påverkas av sitt arbete är svaret inte 

sällan att ”det beror på olika omständigheter”. Vidare kan man säga att terapeuterna verkar i 

allmänhet må ganska bra. Ingen av de 18 studier som inkluderats i denna litteraturgenomgång 

kom fram till några dramatiska resultat beträffande terapeuternas välmående. En förklaring som 

kommer fram är att de som har stora problem med medkänslotrötthet, ställföreträdande 

traumatisering eller sekundär traumatisk stress ofta byter uppgifter.  

Elwood et al. (2011) fann i en meta-analys beträffande forskning om sekundär traumatisk 

stress att resultaten inom forskning är motstridiga och att symptom hos traumaarbetare sällan 

är signifikanta. Vidare är det svårt att påpeka att eventuella symptom enbart beror på trauma-

arbete anser Elwood et al. (2011). Beträffande sekundär traumatisering utmanar Gil (2014) 

begreppets negativa tonläge. Gil (2014) hävdar att sekundär traumatisering är en normal och 

grundläggande reaktion hos terapeuten vilket synliggör terapeutens empatiförmåga och ger 

upphov till terapeutens posttraumatisk tillväxt.          

Kadambi och Ennis (2004) i sin tur anser att ställföreträdande traumatisering är ett vagt 

begrepp och forskningsinsatserna inte har varit framgångsrika. Empiriska bevis saknas, 

prevalensen av är överdriven och interventionerna ofullgångna hävdar Kadambi och Ennis 

(2004). De lyftar fram bland annat problem med validitet, operationalisering, brist på 

kontrollgrupper och problematiken med självskattningar. Kritiken, även om den är över tio år 

gammal, synliggör svårigheten med att undersöka ställföreträdande traumatisering.  
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1.5. Frågeställningar 

Den aktuella studien har tre frågeställningar.  

1. Hur vanligt är medkänslotillfredsställelse, burnout och medkänslotrötthet hos 

psykoterapeuter i Finland jämfört med internationella undersökningar? 

2. Vilka faktorer motverkar medkänslotrötthet och burnout? 

3. Vilken roll har terapeutens egen traumabakgrund och användning av humor i psykoterapi 

beträffande terapeutens egen professionella livskvalitet?   

 

2. Metod 
 

I denna studie användes två olika metoder, först en enkät och senare intervjuer. Först fick ett  

sampel av psykoterapeuter svara på en elektronisk enkät. Sedan intervjuades en mindre grupp 

som hade svarat på enkäten och som vid samma tillfälle hade anmält sig att vara frivilliga för 

en intervju.    

 

2.1. Sampel  

Målgrupp för den aktuella studien var psykoterapeuter som arbetar i Finland. Valkonen et al. 

(2011) undersökte bland annat psykoterapeuters bakgrund samt psykoterapitjänsters 

användning och tjänsters geografisk fördelning i Finland. Psykoterapeuter har olika 

grundutbildningar. I samplet (n = 2366) var 33,3 % psykologer, medan 26,3 % var sjukskötare 

(Valkonen et al., 2011). De fann att information beträffande psykoterapeuter uppdateras på 

olika register och databaser. I den aktuella studien kunde det konstateras att Valvira inte hade 

information om psykoterapeuternas e-postadresser i centralregistret Terhikki. Psykoterapeuter 

som deltog i den aktuella studien nåddes via två fackförbund, nämligen Finlands 

Psykologförbund och Sjuksköterskeförbund.  

Mellan den 15.11.2016 och 4.12.2016 inlämnades sammanlagt 263 svar med hjälp av en 

webenkät. Svaren inlämnades anonymt. Sammanlagt 248 svar kom från Psykologförbundets 

medlemmar, medan 15 kom från Sjuksköterskeförbundets medlemmar. Könsfördelningen inom 

hela samplet var 84,4 % kvinnor (n = 222), 15,2 % män (n = 40) och 0,4 % annat (n = 1).    

   Mellan den 8.12.2016 och 9.1.2017 intervjuades 13 psykoterapeuter en i gången. Gruppen 

bestod av tolv kvinnor och en man.  
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Variabler Frekvens  %  Medeltal 

Kön     

 Kvinna 222 84,4  

 Man 40 15,2  

 Annan 1 0,4  

Grundutbildning      

 Psykolog 247 93,9  

 Sjukskötare 15 5,7  

 Annan 1 0,4  

Arbetserfarenhet/år    12,7 

 0-11 142 54,0  

 12-24 83 31,6  

 25-47 38 14,4  

Timmar per vecka    16,5 

 0-11 90 34,2  

 12-23 113 43,0  

 24-40 60 22,8  

Arbetsgivare     

 Företagare 112 42,6  

 Stat, kommun eller sjukvårdsdistrikt 109 41,4  

 Privat företag eller andelslag 19 7,2  

 Stat, kommun eller sjukvårdsdistrikt OCH 

företagare 
8 3,0  

 Stiftelse 4 1,5  

 Stiftelse OCH företagare 4 1,5  

 Privat företag eller andelslag OCH företagare 4 1,5  

 Församling 2 0,8  

 Förening 1 0,4  

     

Tabell 2. Könsfördelning, grundutbildning, arbetserfarenhet/år, terapiarbete timmar per vecka och arbetsgivare för 

de som svarade på enkäten (n = 263).  
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Deltagarna representerade olika terapiinriktningar. Flera angav mera än en terapiinriktning. 

I fall man valde flera inriktningar har svaren blivit grupperade enligt den förstnämnda 

inriktningen. Ordet ”annan” kan betyda vilken annan inriktning (eller inriktningar) som helst 

som är nämnd i tabellen.  

Terapiinriktning Frekvens  % 

Kognitiv 34 12,9 

Psykodynamisk + annan 31 11,8 

Psykodynamisk 27 10,3 

Psykoanalytisk + psykodynamisk 26 9,9 

Integrativ 17 6,5 

Psykoanalytisk 17 6,5 

Kognitiv + annan 15 5,7 

Kognitiv-analytisk 13 4,9 

Kognitiv beteendeterapi 12 4,6 

Psykoanalytisk + annan 12 4,6 

Lösningsfokuserad 10 3,8 

Kris och trauma 9 3,4 

Kris och trauma + annan 7 2,7 

Familje 5 1,9 

Familje + annan 5 1,9 

Kognitiv beteendeterapi + annan 5 1,9 

Par- och sexualterapi + annan 5 1,9 

Kognitiv-analytisk + annan 3 1,1 

Lösningsfokuserad + annan 2 0,8 

Gestaltterapi + annan 1 0,4 

Övrig 1 0,4 

Ingen psykoterapiutbildning 6 2,3 

Tabell 3. Deltagarnas terapiinriktningar (n = 263). 
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2.1. Instrument 

Webenkäten innefattade två delar. Den första delen innehöll sammanlagt tio frågor, både öppna 

och flervalsfrågor. Frågorna handlade om kön, grundutbildning, terapiinriktning, huvudsakliga 

arbetsgivare och arbetserfarenhet som psykoterapeut. Vidare frågades det av psykoterapeuter 

hur många timmar per vecka man gör terapiarbete, vilka teman som vanligen diskuteras med 

klienter, vilka faktorer som påverkar ens välmående både positivt och negativt, och hur arbetet 

som psykoterapeut har påverkat en. Den andra delen bestod av skattningsformuläret ProQOL  

(Professional Quality of Life Scale), version IV. ProQOL innefattar 30 flervalsfrågor som mäter 

medkänslotillfredsställelse, burnout och medkänslotrötthet. Testet är varken psykologiskt eller 

medicinskt, men det kan användas som en fingervisning om var man ska lägga sin energi, som 

underlag för diskussioner eller i ett förebyggande syfte i en organisation (Stamm, 2012).  

Skalan i version IV är från 0 (Aldrig) till 5 (Mycket ofta). Exempel på frågorna är ”Jag är 

glad”, ”Jag är mentalt upptagen av fler än en av de personer jag hjälper” och ”Jag känner glädje 

över att kunna hjälpa människor”. ProQOL är enligt Stamm (2012) ett frågeformulär för att 

bedöma både positiva och negativa effekter hos en individ som har ett hjälpande yrke. Testet 

har använts sedan 1995. Den nyaste versionen är ProQOL 5 som finns på engelska. ProQOL 5 

eller dess tidigare version IV finns översatt till 17 olika språk, bland annat svenska och finska. 

Att använda ProQOL är avgiftsfritt. Alla frågorna i den aktuella studien var på finska, med små 

ändringar i den finska översättningen av Palmunen och Ruuska (2006). Till exempel var fråga 

12 ursprungligen ”Pidän työstäni auttajana”. Den ändrades till ”Pidän työstäni 

psykoterapeuttina”. För att kunna spara svaren måste man svara på alla 40 frågor som fanns på 

enkäten. Detta tog cirka tio minuter. Hela enkäten finns som Bilaga 1.  

Alla tre dimensionerna i ProQOL består av tio frågor. Dimensionerna är 

medkänslotillfredsställelse (CS), burnout (BO) och medkänslotrötthet (CF). Reliabilitet i denna 

studie mättes med Cronbachs α. Realibilitet för medkänslotillfredsställelse var 0,88, burnout 

0,62 och för medkänslotrötthet 0,77.   

Intervjufrågorna var grupperade kring olika teman. Intervjuerna kan därmed beskrivas som 

halvstrukturerade (Psykolexikon, 2017). Varje person fick svara på ungefär tio öppna frågor. 

Frågorna handlade om psykoterapeutens bakgrund, välmående, önskemål beträffande arbetet, 

världsbild, terapeutens traumabakgrund, försvarsmekanismer, användning av humor och 

arbetshandledning. Intervjuerna utfördes på finska. Intervjufrågorna presenteras i Bilaga 2.   
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2.2. Procedur  

Länken till den elektroniska enkäten som fanns på Google Drive distribuerades per e-post via 

Finlands Psykologförbund och Sjuksköterskeförbundet. Psykologförbundets representant 

sände enkäten till 1825 medlemmar den 15.11.2016 och Sjuksköterskeförbundets representant 

till sitt förbunds medlemmar den 16.11.2016. I båda fallen innehöll mottagarlistan också 

personer som inte var utbildade psykoterapeuter. Påminnelser om att delta i studien sändes till 

förbundens medlemmar i slutet av november. Den sista dagen då man kunde delta i 

undersökningen var den 4.12.2016, vartefter enkäten deaktiverades. 

Enkäten som var riktad till Psykologförbundets medlemmar innehöll möjligheten att anmäla 

sig som frivillig till en intervju. Att möjligheten till en intervju inte gavs till 

Sjuksköterskeförbundets medlemmar berodde på begränsade resurser att utföra intervjuerna 

inom undersökningens tidtabell. Urvalsmetoden för intervjun var därmed ett jasägarurval, 

vilket innebär att samplet blir de personer som tackar ja till inbjudan (Kjellberg & Sörqvist, 

2015). Intervjuerna utfördes mellan 8.12.2016 och 9.1.2017. Sammanlagt 14 personer anmälde 

sig till en intervju. Slutligen intervjuades 13 personer på grund av att en frivillig hade ett 

personligt hinder. Fyra personer intervjuades ansikte mot ansikte och nio personer per telefon. 

Alla intervjuar bandades in efter att man hade frågat tillstånd från personen som blev intervjuad. 

Intervjuerna som utfördes ansikte mot ansikte bandades in med hjälp av en diktafon och 

intervjuerna som utfördes per telefon med hjälp av en tjänst som heter freeconferencecall.com. 

En intervju tog cirka en timme. Den kortaste varade 43 minuter och den längsta 66 minuter. 

De 263 svaren analyserades med hjälp av SPSS version 24. De öppna svaren grupperades 

enligt frågorna. Intervjuerna avlyssnades och innehållet av intervjuerna grupperades kring 

teman välmående, önskemål beträffande arbetet, världsbild, terapeutens traumabakgrund, 

terapeutens försvarsmekanismer, användning av humor i terapin och arbetshandledning. Syftet 

med analysen var att hitta ofta förekommande teman som eventuellt skulle ge en ökad förståelse 

av psykoterapeuternas välmående.  
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3. Resultat 

3.1. Enkät 

Enkäten besvarades av 263 personer. Först presenteras resultat av mätinstrumentet ProQOL och 

sedan en sammanfattning av de öppna frågorna.   

3.1.1. Medkänslotillfredsställelse, burnout och medkänslotrötthet  

I Tabell 4 presenteras medelvärden och standardavvikelser beträffande dimensionerna 

medkänslotillfredsställelse (CS), burnout (BO) och medkänslotrötthet (CF) grupperade enligt 

kön och grundutbildning (psykologer och sjukskötare). Inga signifikanta skillnader grupperna 

emellan förekom, förutom i ett fall: skillnaden mellan psykologer och sjukskötare var 

signifikant beträffande burnout (BO), så att psykologerna angav högre värden (t(260) = 2.225, p 

= 0.27). 

 
 N Lägsta värde Högsta värde Medelvärde 

Standard- 

avvikelse 

CS - Alla 263 16,00 49,00 37,92 6,12 

Kvinnor 222   38,00 6,29 

Män 40   37,53 5,22 

Psykologer 247   37,82 6,06 

Sjukskötare 15   40,13 6,74 

BO - Alla 263 7,00 34,00 17,87 5,03 

Kvinnor 222   17,79 5,22 

Män 40   18,43 3,92 

Psykologer 247   18,00 4,99 

Sjukskötare 15   15,07 4,40 

CF - Alla 263 1,00 36,00 11,48 5,46 

Kvinnor 222   11,45 5,35 

Män 40   11,68 6,17 

Psykologer 247   11,48 5,31 

Sjukskötare 15   10,00 5,28 

Tabell 4. Medkänslotillfredsställelse (CS), burnout (BO) och medkänslotrötthet (CF) i samplet (n = 263).  
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Höga ProQOL-poäng för medkänslotillfredsställelse betyder höga nivåer av  

tillfredsställelse. I ProQOL mätinstrumentet får i genomsnitt cirka 25 % av en population 43-

50 poäng och cirka 25 % 0-32 poäng för medkänslotillfredsställelse (Palmunen & Ruuska, 

2006). I den här undersökningen var de respektive procentantalen 24,7 % och 16,0 %. För 

burnout fick 4,9 % 28-50 poäng (internationellt normalvärde 25 %), medan 53,6 % fick 0-17 

poäng (normalvärde 25 %). Ju lägre poäng i denna dimension, desto mindre nivåer av burnout. 

På dimensionen medkänslotrötthet fick 11,4 % av populationen 18-50 poäng (normalvärde 25 

%) och 25,1 % fick 0-7 poäng (normalvärde 25 %). Också för denna dimension är låga poäng 

förknippade med bra välmående. Sammanfattningsvis kan man säga att i denna studie fanns det 

ett relativt lågt antal personer med dålig medkänslotillfredsställelse, få personer med burnout 

och relativt få med medkänslotrötthet när man jämför med internationella ProQOL-data.  

I jämförelse med andra undersökningar i vilka man har använt ProQOL, version IV, är den 

aktuella undersökningens resultat likartade. Psykoterapeuter i Finland ser ut att ha regelmässigt 

lägre nivåer av burnout jämfört med andra studier (Tabell 5).  

 
 n CS BO CF 

Den aktuella studien 263 37,92 (SD 6,12) 17,87 (SD 5,03) 11,48 (SD 5,46) 

Sheehy Carmel & Friedlander (2009) 106 37,63 (SD 7,71) 21,57 (SD 6,67) 13,09 (6,55) 

Newell & Macneil (2011) 167 48,80 (SD 6.90)  26,50 (SD 7,90) 10,40 (SD 7,40) 

Ray, Wong, White & Heaslip (2013) 169 36,92 (SD 6,25) - 11,83 (SD 6,74) 

Internationella medelvärde (Stamm, 2012) - 37 (SD 7) 22 (SD 6) 12 (SD -) 

 

Tabell 5. Medkänslotillfredsställelse (CS), burnout (BO) och medkänslotrötthet (CF) i andra studier där ProQOL 

IV använts, samt internationella medelvärden. 

 

I en korrelationsanalys undersöktes huruvida arbetserfarenhet och antalet timmar man 

arbetar med klienter per vecka har ett samband med välmåendet (Tabell 6). Medkänslotrötthet 

korrelerade med burnout. Det är logiskt med tanke på att i modellen för professionell 

livskvalitet (Stamm, 2017) ingår burnout som en del av medkänslotrötthet. Både 

medkänslotrötthet och burnout korrelerade negativt med medkänslotillfredsställelse. I Stamms 

model (2017) står medkänslotillfredsställelse i motsatsförhållande till medkänslotrötthet och 

burnout. Antalet timmar man gör terapeutiskt arbete per vecka korrelerade positivt med 

medkänslotillfredsställelse.  
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CS BO CF Arbetserfarenhet/år Timmar per vecka 

CS 1     

BO -.435*** 1    

CF -.160** .586*** 1   

Arbetserfarenhet/år .007 .071 .021 1  

Timmar per vecka .149* .037 .025 .103 1 

Tabell 6. Korrelationer mellan medkänslotillfredsställelse (CS), burnout (BO) och medkänslotrötthet (CF), 

arbetserfarenhet/år, och timmar per vecka (n = 263). * = p < .05, ** = p < .01,  *** = p < .001 

 

I detta sampel var mäns genomsnittliga arbetserfarenhet i psykoterapeutyrket 15,6 år (SD  

11,7), medan kvinnornas var 12,2 år (SD 9,0). Skillnaden var signifikant (t(260) = 2.058, p =   

.041). Genomsnittliga antalet terapitimmar per vecka var 14,8 timmar (SD 8,1) för män och 

16,8 timmar (SD 9,3) för kvinnor. Denna skillnad var inte signifikant.  

3.1.2. Öppna frågor 

Enkäten innehöll fyra öppna frågor. Den första handlade om vilka teman man vanligtvis 

diskuterar med klienten; den andra om arbetsrelaterade faktorer som man upplever att minskar 

välmående; den tredje om arbetsrelaterade faktorer som ökar ens välmående, och den fjärde om 

hur arbetet som psykoterapeut har påverkat en som människa.  

Svaren på den första frågan visade att man diskuterar ett brett spektrum av människolivet 

med klienterna: främst ångest, depression, anknytningsproblematik, men också speciella teman 

som har med klientens speciella utvecklingsfas att göra.  

Beträffande arbetsrelaterade faktorer som ansågs att minskar välmående grupperades cirka 

450 kommentarer. De i särklass vanligaste kommentarerna handlade om terapiarbetets 

påfrestningar som innebar svåra situationer med klienter, känslor av otillräcklighet och arbetets 

splittring. Med svåra situationer ansågs bland annat vårdrelationer som inte går framåt, svårt 

sjuka patienter, aggressiva eller hotande patienter, utmaningar med transferens och för många 

svårt belastade klienter samtidigt. Nästan lika vanliga kommentarer var brådska och 

arbetsdagarnas längd. Den tredje vanligaste helheten som nämndes var olika organisatoriska 

problem som dåligt ledarskap, dåligt arbetsklimat, bristfällig organisering av arbete samt att det 

finns för mycket byråkrati. Ensamhet nämndes också av flera terapeuter.  

Nästan 600 kommentarer grupperades beträffande frågan om faktorer som ökar välmående. 

Framgångar i klientarbete nämndes flitigast. Med detta ansågs att man får kontakt med klienten, 
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hen får nya insikter, vårdrelationen går framåt och att klienten börjar må bättre. 

Arbetsgemenskap nämndes som en viktig faktor som påverkade välmåendet positivt. 

Ytterligare faktorer var känslan av att ha ett intressant och meningsfullt arbete, att kunna 

påverka sitt eget arbete, självständighet och arbetshandledning. Kontinuerlig personlig 

utveckling i form av självständiga studier eller formella utbildningar nämndes också.  

Cirka 450 kommenterar handlade om hur arbete som psykoterapeut har påverkat en. Arbetet 

verkade öka förståelsen för andra, en själv och/eller livet i allmänhet. Många nämnde att man 

har fått perspektiv både i livet i allmänhet och beträffande ens egna erfarenheter genom att 

lyssna på sina klienter. Förbättrad självkännedom nämndes ofta. Andra effekter av 

terapeutyrket som nämndes var minskat behov att vara social utanför arbete samt ökad cynism 

och negativitet. Atta vara mindre social innebär i detta fall att man tillbringar sin fritid med 

partner eller familj och gör saker som man bäst trivs med, men söker sig mera sällan till sociala 

tillställningar eller vänner. 

  

3.2. Intervjuer 

Alla 13 personer som intervjuades var Psykologförbundets medlemmar och hade  

psykologexamen som grundutbildning. Två deltagare berättade att de hade en annan 

grundutbildning innan de hade blivit psykologer. Alla förutom en var utbildade psykoterapeuter 

och de arbetade som psykoterapeut antingen på heltid eller vid sidan om ett annat arbete. En 

deltagare hade börjat sin psykoterapiutbildning 2016. Hen hade haft flera terapeutiska kontakter 

i sitt arbete i flera år och ansågs därför lämplig för intervjun. Arbetserfarenhet som 

psykoterapeut varierade mellan fyra och trettio år hos de 12 personer som redan var utbildade 

psykoterapeuter. Det fanns en geografisk spridning beträffande psykoterapeuternas arbetsorter. 

Olika inriktningar förekom hos deltagarna: fyra var psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter, 

två psykoanalytiskt, två integrativt, två kognitiv-analytiskt, en familjeterapeutiskt, en 

traumaterapeutiskt och en var lösningsfokuserat inriktad. Som följande sammanfattas 

intervjuerna beträffande teman som välmående, världsbild, terapeutens traumabakgrund, 

terapeutens försvarsmekanismer och användning av humor i terapin. Frågorna om önskemål 

beträffande arbetet och arbetshandledning summeras kort i slutet.   
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3.2.1. Välmående 

Frågan om ”Hur bibehåller du ditt välmående?” fick mångsidiga svar. De vanligaste svaren 

handlade om att ta hand om sig själv genom utbildning, både med hjälp av formella kurser och 

självständiga litteraturstudier. Att vara aktivt i kontakt med kollegor och delta i 

Psykologförbundets verksamhet eller annan föreningsverksamhet nämndes också. Att försöka 

aktivt påverka arbetsmängden var ett viktigt sätt att ta hand om sig själv. Eftersom nästan alla 

praktiserade psykoterapiyrket som företagare hade de goda möjligheter att påverka sin egen 

arbetsbelastning. Ett väsentligt område var aktiviteter utanför arbetet. Många fritidsaktiviteter 

nämndes av de som intervjuades. Vänskapsrelationer och sociala kontakter är viktiga men 

respondenterna angav att antalet nu är färre än tidigare. Psykoterapeuter behövde mer tid för 

sig själva och trivdes med sin maka eller make och eventuella barn. En person citerade 

psykoterapeut Pirkko Siltala: 

 

”…psykoterapeutin jaksamisen kannalta on hyvä jos pääasialliset vihan ja rakkauden 

kohteet löytyvät työn ulkopuolelta.” - PT 2 

 

Fyra psykoterapeuter berättade att de hade varit utmattade eller utbrända under sin 

arbetskarriär. Den vanligaste orsaken var enligt dem för stor arbetsbelastning och/eller brist på 

stöd på arbetet, inte till exempel det terapeutiska arbetet i sig. I de flesta fallen upplevde dessa 

psykoterapeuter att de hade lärt sig viktiga kunskaper av sin utmattningsperiod: till exempel 

konsten att göra ingenting på fritiden, att bättre lyssna på sig själv samt att aktivt försöka 

påverka arbetsdagens innehåll och längd nämndes.  

3.2.2. Världsbild 

Kjellenberg et al. (2014) fann att ett terapeutiskt arbete kan påverka ens attityd till ondska. Hur 

upplevde psykoterapeuterna i den aktuella studien att deras världsbild hade blivit påverkad av 

arbetet? Flera av de som blev intervjuade talade om hur de hade kommit i kontakt med livets 

negativa aspekter. En konstaterade att det finns ”så mycket onödigt lidande” (PT 1). En annan 

berättade att i början av sin karriär påminde byggnader i hennes hemstad om grava händelser 

som ägde rum i dem och som hon hade hört från sina klienter. Speciellt de som hade 

arbetserfarenhet från psykiatriska avdelningar resonerade att sakerna de såg på arbetet inte 

motsvarade det verkliga livet. Enligt dem var det svårare att skilja mellan arbetet och privatlivet 

i början av karriären. Trots allt lidande och svårigheter de hade sett och hört var 

psykoterapeuternas världsbild i detta sampel positiv. Flera sade att de i allmänhet visar mera 
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empati för både patienter och deras anhöriga, de är mindre cyniska och tror på det goda i 

synnerhet när de ser en utveckling eller förbättring i klientens tillstånd.  

 

”Tietäispä ihmiset miten lämpimästi heistä ajattelen” - PT 10 

 

En viss mängd av determinism kom fram i flera uttalanden. Detta innebär att till exempel arv, 

familj och samhälle påverkar individens liv. Två terapeuter sade att de försöker förstå olika 

händelser som drabbar en individ från ett samhälleligt perspektiv. Man måste acceptera att 

slumpen spelar en roll i individens liv. Allting går inte att kontrollera i livet, och det är inte 

alltid rättvist. Att man har bevittnat livets slumpmässighet påverkade terapeuternas livvsyn.  

 

”Ja ihan tietoisesti oppii keräilemään näitä aarteita elämään, sellaisia asioita, jotka 

tuottavat iloa ja joista kannattaa pitää kiinni.” - PT 5  

 

En del psykoterapeuter berättade i detta sammanhang att de upplever att  psykoterapiarbete 

hade påverkat deras sinne för proportioner, att deras människobild är mera flexibel och att de 

är mer vidsynta än tidigare. Flera sade att ett terapeutiskt förhållningssätt där man förstår och 

är empatisk är bra, men det kan ibland försvåra umgänget utanför arbetet.  

 

”On vaikeaa pitäytyä siinä tunteessa tai olla päättäväisesti sitä mieltä, huomaa, että on 

vihainen, mutta hetken päästä liukuu siitä pois.” - PT 13 

3.2.3. Traumabakgrund 

Flera studier har utförts i vilka man har undersökt hur terapeutens egen traumabakgrund 

påverkar arbetet som terapeut (Amir et al., 2015; Sodeke-Gregson et al., 2013; Somoray et al., 

2015). I den aktuella studien fick varje person själv definiera vad ordet ”trauma” betyder och 

berätta traumats eventuella effekter på arbetet. I många fall hade egna smärtsamma  erfarenheter 

varit startskottet till att man blev intresserad av människans psyke och senare börjat studera 

psykologi.  

 

”Tarvitaan sellaisia ihmisiä jotka ymmärtävät jotenkin enemmän kun mitä siinä niinku 

tavallisessa elämässä on tarjolla.” - PT 1 
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Att det är viktigt att man har bearbetat sina trauman i egen terapi kom fram i flera 

kommentarer. Erfarenheten att man har fått hjälp och kunnat gå vidare skapar trygghet hos 

terapeuten när man försöker hjälpa andra.   

 

”Jos meinaa lähteä johonkin viidakkoon tekemään ihmisen kanssa sellaista tutkimusmatkaa 

että ei tiedä mitä siellä tulee vastaan; siellä saattaa edelleen olla käynnissä jotain paikallisia 

sissisotia tai sieltä saattaa löytyä maamiinoja tai siellä saattaa olla jotain myrkyttyneitä 

ympäristöjä, niin jos meinaa lähteä oppaaksi sinne, niin kyllä siitä merkittävä etu on, jos on 

itse veteraani.” - PT 7 

 

Enligt dem som intervjuades hjälper egna trauman och svårigheter på många sätt. ”Man kan 

lyssna ömtåligt och man förnekar inte dess (händelsens) betydelse” (PT 5). Att man själv har 

upplevt traumatiska situationer har lett till att man inte försöker komma fram med några snabba 

lösningar, sade en. Insikten att ett vanligt liv innehåller också svårigheter hjälper i bemötandet 

av klienter.  

De flesta psykoterapeuter ansåg att det inte vore ett problem i fall klienten råkade ha likadan 

traumabakgrund som terapeuten. Antagandet i detta synsätt var dock att terapeuten har gått i 

egen terapi och bearbetat sina erfarenheter. Bekanta teman skapar medkänsla. Man hittar orden 

lättare och temats bekantskap påverkar också icke-verbal kommunikation. Man kan förmedla 

till klienten ”att man kan klara av detta och gå vidare” (PT 10), på grund av sina egna 

erfarenheter. En terapeut berättade att egna gissningar beträffande vad som pågår hos klienten 

kan vara bättre i fall det handlar om ett tema som är personligt för en själv. Ett bekant tema ger 

också upphov till egna insikter. Att inte ha egen traumabakgrund är en styrka, hävdade en 

terapeut. Man orkar bättre menade hen. Yrkeskunskapen grundar sig inte på egna erfarenheter. 

Oberoende av om man har egna traumatiska erfarenheter eller inte är det bra om terapeuten får 

ångest medan hen lyssnar på klienten, påstod en. Klienten känner sig bemött när det händer. 

En psykoterapeut berättade om ett personligt trauma som hen hade bearbetat i egen terapi 

men som fortfarande var aktuell. Hen sade att det fortfarande fanns en hel del sorg kring 

traumat. Hen upplevde att hen inte vore färdig ifall någon av klienterna hade samma problem 

och ville prata om det. Enligt denna terapeut skulle det ta för mycket energi. Att känna sig 

otillräcklig och sårbar förekom hos en del psykoterapeuter. 
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”Ehkä sitten kun tulee näitä tosi vaikeita tilanteita potilaille, niin joskus tuntuu siltä…mietin 

että, kun se tuntuu itsestä niin rankalta, niin onks siellä mun kokemushistoriassa tai 

persoonassa jotakin semmosta haavoittuvuutta joka tekis sen työn liian raskaaksi tai joskus kun 

on ollut itse väsynyt, niin on miettinyt sitäkin, että tekeeks se mahdottomaks sen työn. 

Semmonenkin on käynyt mielessä.” - PT 12   

3.2.4. Försvarsmekanismer och humor 

Frågan om hur terapeutens egna försvarsmekanismer hjälper i det terapeutiska arbetet verkade  

vara för bred. Olika försvarsmekanismer nämndes, bland annat intellektualisering och humor. 

De flesta ansåg att försvarsmekanismer absolut spelar en roll i yrket. Psykoterapeuten måste 

vara medveten om sina försvarsmekanismer för att kunna hålla sig öppen mot klienten.  

 

”Mä koen, että mitä kokeneempi mä olen ja mitä paremmin teoria on mulla hallussa, niin 

sitä vähemmän mun pitää suojata itseäni. Voin antaa, kokemuksen myötä, niitten asioitten 

koskettaa mua. Yhä syvemmin.” - PT 6 

 

Frågan beträffande humorns roll i psykoterapi väckte varierande reaktioner. Vissa hade en 

avvaktande inställning till användning av humor, medan andra ansåg att det är en 

grundläggande del av den terapeutiska alliansen. Eventuellt berodde varierande reaktioner på 

att humor kan uppfattas på många olika sätt. En talade om att inte skratta åt klienten, medan 

den andra gav humor en bredare innebörd. Några psykoterapeuter använde ordet lekfullhet 

istället för humor. Ofta förekommande beskrivningar beträffande humor var att det skall vara 

naturligt, godartat, passa situationen och att klienten skall ta initiativet. Alla mänskliga aspekter 

av livet finns närvarande i terapin, också humor. En psykoterapeut hävdade att psykoanalys och 

humor står väldigt nära varandra.  

 

”Välillä se on sellaista tragikoomista nauramista sille miten hankalaa elämä onkaan.” - PT 

5 

 

Humor har flera funktioner enligt terapeuterna. Humor skapar förståelse, alternativa 

synvinklar, gemenskap, och närhet. Psykoterapeutens baktanke med följande kommentar var 

att visa att hen ser klientens vana som handlade om att alltid sätta höga krav på sig själv.     

 

”Sä keität kaikki keitot kutosella” - PT 8 
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Roliga stunder i terapin kan vara banbrytande; någonting blir synligt eller klienten och 

terapeuten hittar ett sätt att sätta ord på någonting. En deltagare sade att det är positivt när 

klienten kan skratta åt sitt eget illamående.   

 

”Yks potilaani…hänen kanssaan oli hauskaa, kun hän ehdotti, että emmekö me voisi varata 

myöskin niinku ryhmähuonetta jotenka osa hänen osistaan voitaisiin paimentaa sinne 

ryhmähuoneeseen turvaan…” - PT 5   

 

Humor är ett tecken på en bra relation mellan terapeuten och klienten. 

 

”Mä ajattelen, että siinä vaiheessa ku se huumori…tai semmonen jännä yhteisjuttu tulee 

mukaan, niin siinä on löydetty sellainen elävä, luottamuksellinen, jotenkin korjaava 

ihmiskontakti.” - PT 13 

 

I vissa situationer är det viktigt att terapeuten tar avstånd från klientens humoristiska 

förhållningssätt. Detta kan vara fallet om humorn är på något sätt skadlig för klienten eller ett 

sätt för klienten att undvika någonting.  

3.2.5. Önskemål och arbetshandledning 

Beträffande frågan vad man önskar att skulle kunna vara annorlunda i ens arbete handlade 

svaren om många olika områden. Psykoterapeuterna nämnde bland annat  

psykoterapiutbildningens  höga kostnader, att ha bättre tillgång till fortbildning, att få mera eller 

bättre arbetshandledning, att ha tillgång till bättre datorprogram inom psykiatrisk vård, att ha 

ett bättre samarbete med läkare eller att det överhuvudtaget skulle finnas en läkare att samarbeta 

med. Temat arbetshandledning diskuterades också. Alla psykoterapeuterna som deltog i 

intervjun hade gått i arbetshandledning och de flesta gick för tillfället. Både egen handledning, 

och i vissa fall att vara handledare till någon annan, upplevdes som viktigt.       
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4. Diskussion 

4.1. Sammanfattning enligt frågeställningarna  

4.1.1. Frågeställning 1  

Hur vanligt är medkänslotillfredsställelse, burnout och medkänslotrötthet hos psykoterapeuter 

i Finland jämfört med internationella undersökningar? Bland respondenter hade 16,0 % låga 

nivåer av medkänslotillfredsställelse (0-32 poäng). Det motsvarande internationella 

medelvärdet är 25,0 %. En fjärdedel av samplet upplever god medkänslotillfredsställelse. 

Enbart 4,9 % av samplet hade burnout (28-50 poäng) och 11,4 % medkänslotrötthet (18-50 

poäng). Det internationella medelvärdet för båda dimensionerna är 25,0 %. En jämförelse med 

alla internationella undersökningar som har använt samma instrument (Stamm, 2017) och 

utvalda studier (Sheehy Carmel & Friedlander, 2009; Newell & Macneil, 2011; Ray et al., 2013) 

visar att psykoterapeuter i Finland har ett lägre medelvärde på burnoutdimensionen. Enligt 

denna studie kan man dra slutsatsen att psykoterapeuterna i Finland mår relativt bra i en 

internationell jämförelse. Beträffande burnout mår de som är sjukskötare till sin 

grundutbildning något bättre än de som är psykologer. Undersökningens begränsningar 

beträffande samplet och instrumentet diskuteras i kapitel 4.2.  

4.1.2. Frågeställning 2 

Vilka faktorer motverkar medkänslotrötthet och burnout hos psykoterapeuter? Enligt 

korrelationsanalysen fanns det en negativ korrelation mellan medkänslotrötthet och 

medkänslotillfredsställelse samt mellan burnout och medkänslotillfredsställelse. 

Medkänslotillfredsställelse motverkar yrkets negativa effekter. Antal timmar man arbetar med 

klienter per vecka korrelerade i sin tur positivt med medkänslotillfredsställelse. Det skulle tyda 

på att de som trivs med terapiarbetet gärna arbetar mycket. Enligt studier av Kjellenberg et al. 

(2014) samt Ennis och Horne (2003) orsakar ett högt timantal inte högre stressnivå hos 

terapeuter. Att kunna hjälpa klienten ökar terapeuters välmående enligt den aktuella studien. Ju 

mera man får ägna sig åt terapeutiskt arbete, desto mera ser man framgång hos sina klienter. 

Detta i sin tur skapar mera motivation. Flera personer som blev intervjuade funderade på den 

optimala arbetsmängden. De sade att kring 20 timmar per vecka är en optimal mängd av 

terapeutiskt arbete. Framgångar med klienter samt arbetets meningsfullhet och självständighet 

är ytterligare faktorer som påverkar välmåendet positivt. Utbildning bidrar också positivt till 

psykoterapeuternas välmående.  
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Både enkäten och intervjuerna bekräftade att psykoterapeuter hade mångsidiga 

fritidsaktiviteter. Ett kännetecken var att man inte hade ett hobby som skulle ta all fritid. Det 

som var viktigt var att lyssna på sig själv och leva ett balanserat liv. Flera personer nämnde att 

de umgås mindre med vänner och släktingar på fritiden. Terapeuter får sin portion av vardag 

och livets svårigheter på arbetet. Samtidigt kom det fram att terapeuternas människosyn har 

utvidgats på grund av arbetet och de upplever detta som tillfredsställande. 

4.1.3. Frågeställning 3 

Vilken roll har terapeutens egen traumabakgrund och användning av humor i psykoterapi 

beträffande terapeutens professionella livskvalitet? Enligt terapeuters egen bedömning 

påverkar den egna traumabakgrunden för det mesta positivt på deras arbete. Tidigare studier 

om traumabakgrundens betydelse har kommit fram till motstridiga resultat. Pearlman och Mac 

Ian (1995) fann att de terapeuter som hade en egen traumabakgrund visade mera negativa 

symptom än andra. Också Cieslak, Anderson, Bock, Moore, Peterson och Benight (2013) 

påstod samma sak. Schauben och Frazier (1995) däremot hävdade att egna erfarenheter inte 

spelade någon roll för välmåendet. Deras resultat fick stöd av Creamer och Liddle (2005) som 

fann att en egen traumabakgrund inte är av betydelse när de undersökte katastrofarbetarnas 

välmående. Fördelen med en egen traumabakgrund var att den har gett psykoterapeuterna 

perspektiv, förbättrat deras självkännedom och ökat tilliten på att man kan klara av livets 

svårigheter. Perspektiv på livet och självkännedom var teman som tydligt kom fram i enkäten, 

trots att frågorna i sig inte handlade om traumabakgrund. Egna svårigheter hade haft en 

avgörande roll för terapeuternas yrkesval. Det som verkade vara avgörande var att egna trauman 

hade blivit bearbetade i egen terapi och i den handledning som ingick i psykoterapeututbildning. 

En traumatisk händelse kan ha ägt rum för flera decennier sedan. Därför kan det emellertid vara 

svårt att avgöra vilken effekt en sådan händelse har haft på en. 

Användning av humor i terapi fick en tudelad mottagning. Varje person som deltog i 

intervjun fick själv definiera ordet. Moran (2002) skiljer mellan två typer av humor, på engelska 

coping humor och humor bias. Den förstnämnda går ut på att försöka se det roliga i olika 

händelser, medan den sistnämnda handlar om en tendens att lägga märke till det som är 

humoristisk i ens omgivning. I detta sampel handlade humor för vissa terapeuter om att vara 

skojig eller att inte skratta åt klientens problem. För andra hade humor en central roll i 

interaktionen med klienten. I det senare fallet ansåg terapeuterna att humor representerar en 

kunskap att vara i nuet, kunna se olika sidor av saker och ting, vara empatisk och visa kreativitet.  
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4.2. Undersökningens begränsningar  

Den aktuella undersökningen har flera begränsningar. Kontrollen över vem som svarade på 

enkäten var låg. Länken till webenkäten skickades av praktiska skäl till en stor mottagargrupp. 

Trotts att frågorna var tydligt riktade till psykoterapeuter är det möjligt att också individer utan 

psykoterapeututbildning svarade på frågorna. Eftersom ingen inloggning krävdes var det 

teoretiskt möjligt för mottagaren att kunna svara flera gånger eller vidarebefordra länken till 

någon annan. 

En del internationella studier har fokuserat på specialister som till exempel terapeuter som 

arbetar med sexbrottslingar (Hatcher & Noakes, 2010) eller traumaterapeuter (Deighton et al., 

2007), medan denna studie hade ett övergripande nationellt sampel.  

Att både enkäten och intervjuerna byggde på självskattningar kan också eventuellt ses som 

en begränsning. Detta har lyfts fram i den kritik som riktats mot forskning om ställföreträdande 

traumatisering (Kadambi & Ennis, 2004). Man kan utgå ifrån att som yrkesgrupp kan 

psykoterapeuterna förhållandevis bra reflektera över sitt eget välmående. Samtidigt kan man 

ifrågasätta självskattningarnas objektivitet. En del som blev intervjuade kommenterade att det 

ibland kan vara svårt att säga vad som har påverkat till exempel ens egen världsbild.  

 Samplet som bestod av psykologer och sjukskötare kan eventuellt ses som en begränsning. 

Enligt Valkonen et al. (2011) har cirka 20 % av psykoterapeuterna i Finland en 

samhällsvetenskaplig, socialvetenskaplig eller annan grundutbildning. De var inte 

representerade i det aktuella samplet.   

Det finns skäl att anta att de som mår dåligt eller är missnöjda är mera motvilliga att delta i 

undersökningar som handlar om välmående. Med andra ord, de som mår bra eller relativt bra 

svarade på enkäten och var frivilliga för intervjun. Självselektion kan ha skett i denna studie. 

Även om den aktuella studien handlade om professionell livskvalitet är det svårt att skilja 

mellan vad som är professionellt och icke-professionellt. I denna studie formulerades frågorna 

på ett sådant sätt att de handlade om arbetet. Gränsdragningen är i verkligheten mera 

komplicerad. Till exempel eventuella svårigheter med partner eller familj påverkar också 

individens professionella livskvalitet och tvärtom.  

Mätinstrumentet ProQOL har också fått kritik. Som ett resultat av en meta-analys fann 

Cieslak, Shoji, Douglas, Melville, Luszczynska och Benight (2014) en hög korrelation mellan 

sekundär traumatisk stress och burnout. Om man har ett sekundärt trauma kommer en individ 

att rapportera sekundär traumatisk stress och burnout på liknande nivåer. Speciellt riktar Cieslak 

et al. (2014) kritik mot mätinstrumentet ProQOL. Korrelationen mellan sekundär traumatisk 

stress och burnout visar sig vara hög ifall de är mätta inom ramverket för medkänslotrötthet, 
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vilket är fallet med ProQOL. Sekundär traumatisk stress och burnout överlappar och är svåra 

att skilja från varandra. 

Inga könsskillnader hittades i denna undersökning. Studier om sekundär traumatisk stress  

och könsskillnader visar motstridiga resultat. Kvinnor ser ut att vara känsligare för stress hävdar 

Baum (2016). Baum (2016) fann att studier som använder ProQOL som mätinstrument ger 

sinsemellan motstridiga resultat beträffande könsskillnader. Studier om sekundär traumatisk 

stress i vilka man mätt symptom som hör ihop med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) visar 

på större mottaglighet hos kvinnor (Baum, 2016). 

 

4.3. Undersökningens implikationer 

Psykoterapeuters spontana reaktioner till det aktuella forskningstemat var positiva. Det ser ut 

som att denna studie är den första empiriska studien som handlar om psykoterapeuters 

professionella livskvalitet i Finland. I denna beskrivande studie kom man inte fram till några 

definitiva svar angående välmående och påverkande faktorer. 

 

”Työsuojelu on alkutekijöissään” - PT 12 

 

Citatet är från en psykoterapeut som blev intervjuad. Hen menade att man inte är tillräckligt 

intresserad av hjälparens välmående i Finland. Mera information och fakta behövs om de 

sekundära effekter som ett hjälpande yrke ger upphov till. I dagens läge ordnar Suomen 

Psykologinen Instituutti utbildningar med rubriken ”Myötätuntouupumus – auttajan 

sudenkuoppa?” (Suomen Psykologinen Instituutti, 2017). Traumaterapiakeskus har också lyft 

fram hjälparens välmående (Traumaterapiakeskus, 2017). Det är viktigt att man inte tar 

hjälparens arbetsförmåga för given. 

Bercier och Maynard (2014) hävdar att interventionerna som är riktade till hjälpare för att 

underlätta dem att hantera sekundära effekter inte har blivit tillräckligt noggrant testade. De 

påstår att man inte kan utgå ifrån att samma metoder som används för att hjälpa individer som 

lider av primära trauman kan användas också för individer som brottas med sekundära trauman. 

Med andra ord mer fokus måste läggas på hur man tar hand om de som hjälper.   
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4.4. Förslag till fortsatt forskning  

Resultaten av denna undersökning visar att psykoterapeuters självskattade professionell 

livskvalitet är på en förhållandevis bra nivå i Finland. I denna studie deltog individer som lider 

av burnout och medkänslotrötthet. Eftersom livskvalitet är ett mångfasetterat fenomen, kunde 

eventuellt en jämförelsestudie ge mera information om bakomliggande faktorer som har med 

livskvalitet att göra. Detta skulle innebära en systematisk och omfattande jämförelsestudie 

mellan de psykoterapeuter som mår bra och de som mår dåligt. En annan jämförelsestudie vore 

att undersöka skillnader mellan psykoterapeuter som har arbetat länge och psykoterapeuter som 

har bytt uppgifter eller karriär. 

Varierande attityder till användning av humor i terapin väckte frågan om fortsatt forskning 

beträffande interaktion mellan terapeuten och klienten. Hur påverkar humor eller brist på humor 

den terapeutiska alliansen samt klientens och terapeutens välmående? 

Att arbeta som psykoterapeut bidrar till en bredare människobild och förbättrad 

självkännedom. Att kämpa med psykologiska effekter av en traumatisk händelse kan skapa 

posttraumatisk tillväxt både hos klienten och terapeuten som försöker hjälpa (Tedeschi & 

Lawrence, 1996). En fråga för fortsatta undersökningar är hur mycket psykoterapeuterna i 

Finland upplever posttraumatisk tillväxt, och hur den i så fall påverkar deras arbete. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  

Innehållet av enkäten för Psykologförbundets medlemmar. 

 

Psykoterapeuttien elämänlaatututkimus: Myötätuntotyytyväisyys- ja 

uupumusmittari  

Kysely toteutetaan sähköisesti psykoterapeuttien keskuudessa Suomessa ja se on osa 

maisteritutkielmaa Åbo Akademissa. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja tulokset 

raportoidaan kootusti keväällä 2017. Yksittäisiä vastauksia ei voida tunnistaa tuloksista.  

Kyselyyn vastaaminen kestää arviolta 5-10 minuuttia. Kyselyssä on kaksi osiota. 

Ensimmäisen osio koostuu taustoittavista kysymyksistä. Toinen osio sisältää ammatillisen 

elämänlaatuasteikon Professional Quality of Life Scale (ProQOL R-IV, uudistettu neljäs 

versio), joka on myötätuntotyytyväisyys- ja uupumusmittari. ProQOL -kysymykset ovat 

suojattuja tekijänoikeudella.  

Vastaathan kaikkiin kysymyksiin yhdellä istunnolla. Paina lopuksi "Lataa"-painiketta, jotta 

vastauksesi tallentuvat. Huomaa, että kyselyn tallentuminen edellyttää kaikkiin muihin paitsi 

viimeiseen kysymykseen vastaamista.  

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan jatkohaastatteluun, voit jättää yhteystietosi viimeisen 

kysymyksen vastauskenttään.  

Lisätietoja: Simo Lamminpää, puh. 0400 296 998, email simo.lamminpaa@abo.fi. Kiitos 

osallistumisestasi! 
 

1. osio: Taustakysymykset  

Kysymyksiä käytetään vastausten ryhmittelyyn ja analysoimiseen.  

A) Sukupuoli *  

Nainen, Mies, Muu  

B) Mikä on pohjakoulutuksesi? Tarvittaessa voit valita usemman vaihtoehdon. * Valitse 

kaikki sopivat vaihtoehdot.  

Psykologi, Lääkäri, Sairaanhoitaja, Muu (mikä)  

C) Kuinka monta vuotta olet toiminut psykoterapeuttina? Pyöristä vastauksesi lähimpään 

kokonaislukuun. *  

D) Kuinka monta tuntia viikossa teet keskimäärin terapiatyötä? Pyöristä vastauksesi 

lähimpään kokonaislukuun *  
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E) Tarjoamasi terapian laji tai suuntaus? Tarvittaessa voit valita usemman vaihtoehdon. *  
 

Psykoanalyyttinen, Psykodynaaminen, Kognitiivinen psykoterapia, Kognitiivinen 

käyttäytymisterapia, Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, Neuropsykiatriset häiriöt,  
Kriisi- ja traumaterapia, Pari- tai seksuaaliterapia, Perheterapia, Ryhmäterapia, 
Gestalt-terapia, Musiikkiterapia, Taideterapia, Ratkaisukeskeinen psykoterapia, Muu (mikä)  

F) Mikä taho on tällä hetkellä pääasiallinen työnantajasi? * Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.  

Valtio, kunta tai sairaanhoitopiiri; Yksityinen yritys tai osuuskunta; Olen itsenäinen 

ammatinharjoittaja; En ole työssä tällä hetkellä; Muu (mikä)  

G) Kuvaile mitä aihepiirejä tyypillisesti käsittelet asiakkaittesi kanssa? *  

H) Mikä tai mitkä asiat työssäsi vähentävät omaa hyvinvointiasi? *  

I) Mikä tai mitkä asiat työssäsi lisäävät omaa hyvinvointiasi? *  

J) Miten työskentelysi psykoterapeuttina on vaikuttanut sinuun tai muuttanut sinua ihmisenä? 

*  

2. osio: Professional Quality of Life Scale, Ammatillinen elämänlaatuasteikko, 

Myötätuntotyytyväisyys- ja uupumusmittari: uudistettu neljäs versio  

Tekijänoikeus: 
© B.Hudnall Stamm, 1997-2005. Professional Quality of Life: Compassion Satisfaction and 

Fatigue Subscales, R-IV (ProQOL). http://www.isu.edu/~bhstamm. Suomentanut H. 

Palmunen, T. Ruuska, 2006.  

Psykoterapiatyö asettaa sinut suoraan kontaktiin ihmisten elämän kanssa. Kuten luultavasti 

olet kokenut, myötätuntoisuudellasi heitä kohtaan on sekä myönteisiä että kielteisiä puolia. 

Tahtoisimme kysyä sinulta myönteisistä ja kielteisistä kokemuksistasi psykoterapeuttina. 

Arvioi seuraavia väittämiä, jotka koskevat sinua ja tämänhetkistä tilannettasi. Valitse se 

numero joka totuudenmukaisesti vastaa sitä, kuinka usein olet kokenut kyseistä piirrettä 

viimeisen kuukauden aikana. Vastausvaihtoehdot ovat:  

0 = En / Ei koskaan, 1 = Harvoin, 2= Joskus, 3 = Melko usein 4 = Usein, 5 = Erittäin usein  

1. Olen onnellinen. * 

2. Mietin useampaa kuin yhtä asiakastani. * 

3. Koen tyytyväisyyttä siitä, että voin auttaa ihmisiä. * 

4. Koen yhteyttä toisiin. * 

5. Hypähdän tai säpsähdän odottamattomista äänistä. *                                                                                                                        

6. Tunnen itseni virkistyneeksi työskenneltyäni asiakkaitteni kanssa. * 

7. Minusta on vaikeaa erottaa yksityiselämääni työroolistani psykoterapeuttina. * 

8. Menetän untani asiakkaitteni traumaattisten kokemusten takia. * 

9. Uskon, että asiakkaitteni stressi on saattanut tarttua minuunkin. * 
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10. Tunnen olevani ansassa työni vuoksi * 

11. Olen kokenut olevani ’äärirajoilla’ useissa asioissa psykoterapiatyöni takia. * 

12. Pidän työstäni psykoterapeuttina. * 

13. Koen psykoterapeutin työni tuloksena masentuneisuutta. * 

14. Minusta tuntuu että läpikäyn asiakkaitteni traumaattisia kokemuksia. * 

15. Minulla on uskomuksia, jotka vahvistavat minua. *  

16. Olen tyytyväinen siihen miten kykenen pysymään ajan tasalla psykoterapiatyön 

kehityksessä. *  

17. Olen se henkilö, joka olen aina tahtonut olla. * 

18. Työni saa minut tyytyväiseksi. *  

19. Tunnen itseni uupuneeksi psykoterapiatyöni takia. * 

20. Minulla on myönteisiä ajatuksia ja tuntemuksia asiakkaistani ja kyvyistäni auttaa heitä. *  

21. Hukun työmäärääni tai työtapausteni laajuuteen. * 

22. Uskon, että voin vaikuttaa työni kautta * 

23. Vältän tietynlaisia toimintoja tai tilanteita koska ne muistuttavat minua asiakkaitteni 

pelottavista kokemuksista. *  

24. Olen ylpeä siitä, mitä voin tehdä psykoterapeutin työssä. * 

25. Työni tuloksena minulla on läpitunkevia, pelottavia ajatuksia. * 

26. Tunnen systeemin vuoksi polkevani paikoillani. *  

27. Ajattelen, että olen todella hyvä psykoterapeuttina. * 

28. En pysty muistamaan tärkeitä osia työstäni traumauhrien kanssa. * 

29. Olen erittäin herkkä ihminen. *  

30. Olen onnellinen että valitsin tämän työn. * 

 

Vapaaehtoinen haastattelu: Mikäli haluat kyselyn lisäksi osallistua noin tunnin mittaiseen 

jatkohaastatteluun samasta teemasta, kirjoita vastauskenttään nimesi, yhteystietosi ja toivottu 

yhteydenottoaika, niin sinuun ollaan yhteydessä.  
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Bilaga 2.  

Intervjufrågor som användes i intervjuerna med 13 psykoterapeuter mellan 8.12.2016 och 

9.1.2017. 

 

Tausta 

- Kerro lyhyesti koulutus- ja työhistoriastasi sekä nykytyöstäsi 

- Miten työ on vastannut odotuksia? 

 

Hyvinvointi, voimavarat ja omakuva 

- Miten ylläpidät henkilökohtaista hyvinvointiasi? 

- Mitä toivoisit olevan toisin työssäsi?  

- Miten työsi on vaikuttanut maailmankuvaasi? 

 

Traumatausta 

- Miten mahdollinen traumataustasi tai henkilökohtaiset ongelmat on vaikuttanut potilaiden 

traumojen/ongelmien kohtaamiseen? 

 

Puolustusmekanismi ja huumori 

- Miten terapeutin puolustusmekanismit auttavat psykoterapeutin työssä? 

- Millainen rooli huumorilla on psykoterapeutin työssä? 

 

Työnohjaus 

- Saatko työnohjausta? 

- Kuinka usein?  

- Oletko aina saanut työnohjausta? 

- Miten työnohjaus on vaikuttanut työhösi? 

 


