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Abstract
This thesis has examined health promotion and factors that reduce stress for professionals in 
psychological and social work. The purpose has been divided into two focus areas: how professionals 
prevent the impact of their patient's problems and how professionals can perform optimal work. The 
theories used have been Aaron Antonovsky's theory of sense of coherence and the concept of 
mindfulness. Previous studies have shown little problems for those who experienced a sense of 
coherence and exercised mindfulness. Semi-structured interviews were used. A thematic analysis was 
conducted in which five themes were created: human interest, influence, self-knowledge, holism and 
vitality. Among the factors that contributed to a sense of coherence and conscious presence were 
good organization, supervision, relational support, one's attitude to health promotion, empathy and 
experience.
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Sammanfattning

Det här examensarbetet har undersökt hälsofrämjande och faktorer som minskar stress för 
professionella inom psykologiskt och socialt arbete. Syftet har varit uppdelat i två fokusområden: hur 
professionella förhindrar påverkan från sina patienters problematik och hur professionella kan utföra 
optimala arbetsinsatser. De teorier som nyttjats har varit Aaron Antonovskys teori om känsla av 
sammanhang och konceptet mindfulness. Tidigare studier har visat på ringa problem för de som 
upplevde en känsla av sammanhang och utövade mindfulness. Semistrukturerade intervjuer användes. 
En tematisk analys utfördes där fem teman skapades: människointresse, inflytande, självkännedom, 
holism och vitalitet. Bland de faktorer som bidrog till en känsla av sammanhang och medveten 
närvaro tillhörde bra organisering, handledning, relationellt stöd, ens inställning till hälsofrämjande, 
empati och erfarenheter. 

Nyckelord: Psykisk hälsa, hjälparbetare, stress, känsla av sammanhang, mindfulness
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Inledning
Att arbeta med psykisk hälsa kan vara tålamodskrävande. Det finns många olika yrkesroller inom 
området. Arbetstagarna i dessa professioner får dagligen möta individer som far illa och på grund av 
detta ta del av känslomässigt tunga upplevelser (Biegel, Brown & Shapiro, 2007). Individer inom 
omsorgsyrken kan drabbas av stor stress som kan innebära att den egna hälsan sätts på spel. Den 
hjälparbetande individen kan drabbas av känslomässig utmattning och blir till slut utbränd. Är 
dessutom individens arbetsförhållanden och privatliv inte tillräckligt stabila ökar den risken (Joseph & 
Linley, 2007). Trots dessa risker finner många specialister inom området sina jobb meningsfulla och ser
det som en ynnest att få se människor utvecklas. Att arbeta med människor som har varit med om 
emotionella trauman kan vara lärorikt och de erfarenheter specialisterna får kan vara gynnsamma. 
Med rätt stöd från omgivningen och fördjupad kunskap, kan ett arbete som behandlar psykisk hälsa 
vara en yrkesprofession där stressen blir hanterbar och arbetet ses som någonting positivt (Harrison & 
Westwood, 2009).

KASAM, känsla av sammanhang 
Aaron Antonovsky var en forskare som intervjuade kvinnliga förintelseöverlevare, han lade märke till 
att många av de intervjuade faktiskt lyckats anpassa sig väl till vardagslivet och bibehålla sin hälsa, trots
det de varit med om. Antonovsky (1987) inriktade sig därför på det psykologiska tillståndet och de 
inre resurser, den inre kraft som gjorde att dessa personer inte gav upp hoppet om livet. Han 
undersökte hur det kom sig att dessa individer kunde hantera och bearbeta situationer så väl som de 
gjorde. Det han kom fram till var att de fann sin tillvaro meningsfull och greppbar. Denna upptäckt 
blev grunden till Antonovskys salutogena hälsomodell. Teorin om känsla av sammanhang (KASAM) 
kom att bli hans forskningsområde (Hansson, 2013). Begreppet salutogenes omfattar kunskaper om 
hälsa och friskfaktorer, medan begreppet patogenes behandlar kunskaper om ohälsa och sjukdomar 
(Kostenius & Lindqvist, 2006).

Enligt Antonovsky (1987) var det en individs motståndsresurser som gjorde att en person rörde sig 
mot ett hälsofrämjande liv, mellan polerna ohälsa och hälsa. Med motståndsresurser menas de resurser 
en individ kan ta till för att stå emot ohälsa. Socialt stöd, kunskap och materiellt välstånd är exempel 
på motståndsresurser. Antonovsky upptäckte att de som hade starka motståndsresurser och levde 
hälsosamt fann sin tillvaro sammanhängande. Det var när Antonovsky började utforska detta fenomen 
mer djupgående som han skapade sin teori om känsla av sammanhang. Känslan av sammanhang 
delade han in i tre faktorer: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Hanson, 2013). KASAM 
är en coping-strategi. Ju starkare känsla av sammanhang en person har, desto färre kortsiktiga beslut 
grundas i nuets tillfälligheter. Antonovsky formulerade frågeformulär för att se om de personer som 
upplevde en stark känsla av sammanhang också hade en god hälsa. Enligt resultaten var sambandet 
mellan hälsa och känsla av sammanhang starkt. Teorin har prövats av andra forskare och många anser 
att KASAM-modellen är en tillförlitlig teori gällande hälsofrämjande (Kostenius & Lindqvist, 2006).

Att förstå det som sker är det som menas med begriplighet. En förmåga att bedöma verkligheten och 
få en helhetsbild av den. En person som känner att tillvaron är ordnad och strukturerad bearbetar 
situationer mer konstruktivt än någon som ser sina erfarenheter som kaotiska och obegripliga 
(Hanson, 2013).

Med hanterbarhet menade Antonovsky att individens förmåga till kontroll över skeenden var av stor 
vikt. Det finns olika slags resurser till hands, vilka kan komma inifrån individen eller från 
omgivningen. Antonovsky ansåg att det var väldigt viktigt att man vågade be om stöd från andra. Han
såg det som en stark resurs att kunna be om hjälp (Hanson, 2013).
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Ett annat viktigt begrepp är meningsfullhet som handlar om motivation och livskvalitet. Denna 
komponent i KASAM-teorin går på djupet med en individs handlingsförmåga. Meningsfullheten 
förklarar varför personer med exakt samma eller totalt olika förutsättningar och miljöer, kan finna 
tillvaron outhärdlig eller trivsam. Meningsfullheten är den viktigaste komponenten i Antonovskys 
teori. Begripligheten och hanterbarheten försummas när man inte ser tillvaron som meningsfull. Den 
som ser sin tillvaro som meningsfull kommer förmodligen att skaffa den information som behövs för 
att hantera en utmaning. På det sättet samverkar komponenterna (Hanson, 2013).

I studier där Antonovskys teori prövats har det framkommit att en stark känsla av sammanhang 
hänger ihop med hälsa och har positiva effekter överlag för deltagarna. Exempelvis studier av 
terapeuter har visat att trots svårt traumatiserade patienter fann terapeuterna meningsfullhet i sina 
yrkesuppgifter (Joseph, Linley & Loumidis, 2005; Joseph & Linley, 2007).

Mindfulness 
Mindfulness, även kallat medveten närvaro kan definieras som att en person är närvarande i nuet 
genom att reglera sin uppmärksamhet. Utövaren är extra observant och lägger sitt fokus på 
sinnesförnimmelser och intryck som annars kanske inte skulle märkts (Hilte, 2014). Med 
sinnesförnimmelser och intryck menas syn, doft, känsel och hörsel. Grundidén är att aktivera flera 
sinnen samtidigt. När denna teknik tillämpas är tanken att utövaren får ett mindre dömande, mer 
fördomsfritt och accepterande förhållande till sina tankar och känslor (Hayes & Lillis, 2013). När 
utövaren blivit mer medveten om detta blir utövaren också mycket mer närvarande i nuet än innan. 
Syftet är att släppa den identifikation man har med sina tankeströmmar. En distans skapas till tankarna 
när de noteras, vilket gör att det blir lättare att stå emot automatiserade reaktionsmönster och 
beteenden (Hilte, 2014).

Mindfulness har österländska rötter och är från början en buddhistisk meditationsteknik som har 
funnits i tusentals år. En beskrivning av tekniken är att “Mindfulness innebär att vara uppmärksam på 
ett särskilt sätt: avsiktligt, i nuet och icke-värderande. Denna typ av uppmärksamhet ger näring åt en 
ökad medvetenhet, klarhet och acceptans av nuets verklighet” (Hilte, 2014, s. 12). Centralt inom den 
buddhistiska filosofin är att inte undvika saker som orsakar oss smärta, utan att istället utforska dem. 
Detta möjliggör en acceptans av det som kan upplevas som smärtsamt. Medveten närvaro går alltså 
inte ut på att utrota påfrestande fenomen och enbart främja positiva företeelser, det går ut på att 
observera dessa för att få utökad självkännedom (Hilte, 2014). Grundläggande moment i utövande av 
mindfulness är: att man stannar upp och lägger märke till andningen, observerar och undersöker 
sinnesförnimmelser, känslor och tankar, samt accepterar det som ligger i fokus. Till slut låter man allt 
tona bort, dvs. släpper taget (Hilte, 2014).

Intresset för mindfulness har ökat de senaste åren och praktiseras framförallt i socialt arbete. Det mest 
välkända behandlingsprogrammet kallas för ”Mindfulness Stressed Based Reduction” (Hilte, 2014). 
Inom terapigrenen Acceptance And Commitment Therapy är medveten närvaro centralt (Hayes & 
Lillis, 2013). Det är viktigt att vara närvarande i nuet när man för samtal med människor. En brist på 
medveten närvaro i hjälparbete förhindrar självomsorg, då man inte har kontakt med vad som händer 
inom en. Kroppsliga symptom och signaler kan passera förbi helt obemärkt, vilket kan leda till psykisk
och fysisk ohälsa. Det blir lättare att vara hälsosam när man kan lyssna till sin kropp (Hilte, 2014).

Medveten närvaro handlar inte bara om att hänge sig åt tekniker. Individens egna attityder spelar stor 
roll inom mindfulness. Att ha en icke-dömande attityd är målet. Det är när man slutar att värdera 
upplevelser som man blir mer närvarande i nuet (Hilte, 2014). Det går lättare att lyssna till en person 
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och vara fokuserad när man är närvarande i nuet, vilket blir mycket svårare då man är försjunken i 
djup tankeverksamhet (Hayes & Lillis, 2013). 

I studier där mindfulness praktiserades fick deltagarna lära sig om och utöva medveten närvaro. 
Genom att koncentrera sig på andningen blev de mer fokuserade och mindre reaktiva till känslor. 
Oro och ångest lindrades och förmågan att känna omsorgsfulla känslor inför sig själv utvecklades. 
Detta gav upphov till en signifikant nedgång i deras stressnivåer (Biegel et al., 2007). Även när 
deltagarna upplevde att de genom den medvetna närvaron kände sig som en del av ett större 
sammanhang, att de hade något principiellt att tro på minskade stressen. Många deltagare beskrev det 
som väldigt givande att tro på att människor kunde stärkas av traumatiska händelser och att de kände 
att arbetet var viktigt (Harrison & Westwood, 2009). 

Syfte 
Eftersom det är påvisat att personer som arbetar med psykisk hälsa löper en hög risk för 
utmattningssyndrom (Harrison & Westwood, 2009) har syftet med detta examensarbete varit att 
undersöka hur det kan komma sig att personer som arbetar inom yrkesverksamheter där psykisk 
ohälsa behandlas själva inte drabbas av psykisk ohälsa och hur de kan prestera optimalt. Det har 
undersökts hur effektiv den subjektiva innebörden av KASAM och Mindfulness som hälsofrämjande 
strategier varit för deltagarna. De faktorer som gett upphov till en starkare känsla av sammanhang och
bidragit till högre grad av ökad medveten närvaro har legat i fokus. 

Frågeställningar:
-Vad ger upphov till upplevd meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet?

-Vad ger upphov till medveten närvaro?

-Hur viktig är innebörden av dessa begrepp för deltagarna?

Metod

Intervjupersoner
Urvalsmetoden för denna studie var strategiskt urval (Howitt, 2013). Deltagarna valdes efter det 
specifika kriteriet att de alla skulle vara verksamma inom arbeten som behandlade psykisk hälsa. Sju 
personer i åldrarna 35-64 år deltog, fem kvinnor och två män. Av dess var fem kuratorer, en psykolog
och en socialassistent. Deltagarna arbetade alla på olika arbetsplatser. 

Metodval
Intervjuerna som utfördes var av kvalitativ natur. Ansatsen har varit hermeneutisk, personlig förståelse 
och individuella tolkningar har undersökts (Howitt, 2013). Det resultat som genererats baseras på 
subjektivitet. Studien är modellstyrd eftersom det utgåtts från teorierna känsla av sammanhang och 
mindfulness. I analysen är studien induktiv eftersom deltagarnas beteenden undersökts för att se om 
det lett till en känsla av sammanhang och närvaro i nuet. 

Material
En semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor, baserade på det teoretiska underlaget 
färdigställdes (Bilaga). Frågorna berörde känsla av sammanhang och mindfulness samt generella frågor 
kring hälsofrämjande och stressreglering. Intentionen var att få breda svar med fokus på 
intervjupersonens subjektiva tolkning. Av intresse var att se hurvida intervjupersonernas beteenden 
ledde till känsla av sammanhang och mindfulness. Genom att ha förberedda frågor med möjligheten 
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att ställa följdfrågor när det var av intresse kunde resultatet bli mer utförligt och precist. Viktiga 
samband som vid första anblick inte troddes vara avgörande kunde då succesivt upptäckas (Howitt, 
2013). 

Procedur
Intervjupersonerna kontaktades via mail, fem genomfördes på deras arbetsplatser där intervjuerna 
genomfördes på deras kontor. Två av intervjuerna gjordes via telefon. Anteckningar fördes samtidigt 
som intervjuerna spelades in på en diktafon. Varje samtal pågick i genomsnitt i 45 minuter, den 
kortaste i 30 minuter och den längsta i 90 minuter. I enlighet med forskningsetiska principer fick 
deltagarna reda på vad studien gick ut på, att de skulle få vara anonyma och att de fick avbryta 
deltagandet utan konsekvenser eftersom det var frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Ingen information i 
materialet var specifik nog för att kunna härledas till någon av deltagarna. Intervjuerna raderades efter
färdig transkribering. 

Analys av data
Inspelade intervjuer transkriberades och sedan utfördes en tematisk analys (Howitt, 2013). Ortografisk
transkriberingsmetod användes, eftersom det viktiga var att undersöka vad som sades, inte hur 
någonting sades (Howitt, 2013). Transkriberingarna lästes noggrant igenom flera gånger, därefter 
kodades materialet genom den tematiska analysen. Fem teman baserade på den teoretiska 
referensramen och vetenskapliga underlaget genererades. Att tematisk analys valdes berodde på att det 
som tillvägagångssätt möjliggör upptäckter av nya detaljer och samband ur originaldata, vilket är 
optimalt i ett arbete med en hermeneutisk ansats. 

Resultat 
Intervjupersonerna
Den första intervjupersonen var utbildad socionom och arbetade som kurator på ett universitet. Hon 
arbetade tidigare inom barn- och ungdomspsykiatrin, där hon läst sina vidareutbildningar. Den 
vanligaste problematiken hos studenterna hon mötte i vardagen var av studierelaterad art. Som hon 
beskrev det, hade denna stress för det mesta att göra med att en person haft för lite eller för mycket att
göra i sitt liv. Det fanns de som blivit en aning passiviserade som individer, där personerna i fråga 
skjutit upp uppgifter och viktiga konfrontationer. Sedan fanns det de individer som tillhörde den 
skara som hade alldeles för mycket att göra i sina liv, som satt för höga krav på sig själva. Där handlade
problemen mer om utmattning och prestationsångest. Hennes uppgift var att vara en stödkontakt för 
studenterna, riktigt allvarliga ärenden var inte hennes uppgift att behandla. När något riktig allvarligt 
fall dök upp fick det remitteras vidare till akutpsykiatrin eller socialtjänsten. 

Den andra intervjupersonen var utbildad psykolog. Första året som färdigutbildad gjorde han PTP-
tjänstgöring, då jobbade han på Arbetsmarknadsinstitutet vilket var en del av Arbetsförmedlingen. Där
jobbade han med rehabilitering av hjärnskadade och utvecklingsstörda. Sedan började han arbeta i en 
grundskola och för närvarande är han verksam i en gymnasieskola. Han sökte in till 
psykologprogrammet, men fann utbildningen väldigt teoretisk, då det ingick väldigt mycket annat än 
just psykologi i utbildningen. Därför tog han ett studieavbrott och reste runt en period för att sedan 
slutföra utbildningen. De sista åren var väldigt praktiska vilket han blev nöjd med. Den problematik 
de elever han behandlat oftast lidit av var ångest och nedstämdhet, vilket han trodde bottnade i 
ensamhet och utanförskap. En stor del av de individer han mött hade haft inlärningssvårigheter och 
funderat kring om de haft autistiska drag eller ADHD. Eftersom elevhälsan är en pedagogisk 
stödverksamhet och inte vårdverksamhet, har individer med allvarliga symptom remitterats vidare. 
Ibland tyckte han det var svårt att avgöra om han skulle föra vidare ärenden till barn- och 
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ungdomspsykiatrin. Även om det inte varit hans angelägenhet egentligen, hände det att han och hans 
kollegor fick ta itu med sådana ärenden. 

Den tredje intervjupersonen arbetade som socialassistent. Hon hade ingen officiell utbildningstitel då 
hon läst blandade kurser inom beteendevetenskap, t.ex. pedagogik, etnologi, 
kommunikationsvetenskap och fristående humaniorakurser. Hon jobbade inom en kommun på en 
vuxenenhet med missbruksfrågor. Förut arbetade hon som utbildningsledare inom socialpedagogiskt 
behandlingsarbete, hon hade också arbetet inom hemtjänsten och hade även erfarenhet inom palliativ 
vård. Hon hade även varit föreståndare på ett kollektiv för ungdomar med missbruksproblematik. Det 
krävdes ingen socionomexamen på vuxenenheten där hon för närvarande jobbar. Medan hon var 
socialt aktiv kommunpolitiker jobbade hon också som undersköterska, vilket senare ledde vidare till 
att hon blev socialassistent. 

Den fjärde intervjupersonen var utbildad socionom och hade erfarenhet inom socialtjänsten med 
försörjningsstöd vid barn- och ungdomssektionen. För närvarande jobbar hon på en 
ungdomsmottagning sedan sex år tillbaka. De ungdomar hon mött hade fått hälsosamtal via 
ungdomsmottagningen, där man tittat på hur de haft det. Det fanns också de som kom dit för att de 
ville. Hon hade inga siffror på relativ förekomst, men stress, nedstämdhet, dåligt självförtroende, 
relationella problem och svåra hemsituationer tillhörde de vanligaste problemen. Patienternas 
situationer varierade mycket, men grundproblematiken var oftast densamma. 

Den femte intervjupersonen var utbildad mentalskötare i grunden. Hon jobbade förut inom 
psykiatrin och hade en Steg-1-utbildning inom Kognitiv Beteendeterapi. Hon jobbade också som 
KBT-behandlare på landstinget i ett år före det och var väldigt mån om att patienter skulle få bra 
bemötanden och kvalificerad hjälp. Handledning inom acceptance and commitment therapy bedrevs 
en gång i månaden av en professor och psykoterapeut. Den handledningen beskrev hon som väldigt 
nödvändig. Dessförinnan arbetade hon i 14 år inom vuxenpsykiatrin med olika slags människor och 
diagnoser, framförallt personer med psykoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De 
individer hon mötte nuförtiden hade för det mesta haft utmattningssyndrom, ångest, sorg, fobier, 
självmordstankar, bipolaritet och depressioner. Hon fann det berikande att åldrarna hos patienterna 
varierat, från 13 år till 82 år. 

Den sjätte intervjupersonen var utbildad grundskolelärare, inom samhällsvetenskap och svenska. Han 
hade en filosofisk kandidatexamen i beteendevetenskap. Han hade dessutom gått Steg-1- och Steg- 
2-utbildningar inom psykodynamisk terapi och var legitimerad psykoterapeut. Hans roll var att föra 
stödsamtal. Hans terapeutiska ideal var psykoterapeutiska och han förklarade att han bedrev 
relationellt och existentiellt inriktad terapi. Tidigare jobbade han som lärare och på ett 
behandlingshem för ungdomar i socialt utsatta situationer. Därefter började han arbeta som 
familjebehandlare inom socialtjänsten med ungdomar och familjer. Sedan 13 år tillbaka har han 
arbetat som studentkurator på en högskola. Problematiken hos eleverna han mött var för det mesta 
studierelaterad eller grundad i relationella svårigheter. Han jobbade för närvarande med relativt 
välfungerande människor i jämförelse med psykiatrin. Människor därifrån kom från relativt stabila 
förhållanden jämfört med de som kallades till socialtjänsten. När han blev tillfrågad hur det kom sig 
att han arbetade med det han gjorde svarade han att det skett lite slumpmässigt. Det var i 
trettioårsåldern han började tänka mer karriärsorienterat än tidigare och läraryrket tilltalade då 
honom. Han var springvikarie för det mesta och jobbade mycket socialt med klasser där det var 
stökigt. Väl fast anställd var det dock mycket administrativt arbete och planering. Då sökte han en 
tjänst som speciallärare för elever med svårigheter, vilket väckte ett intresse för psykologi, som i sin tur
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ledde till att han blev psykoterapeut. Det var ingen plan från första början att bli det, det var mer 
slumpen som avgjorde det. 

Den sjunde intervjupersonen var utbildad socionom och arbetade som kurator vid ett universitet. 
Hon hade haft erfarenhet av att jobba med vuxna och ungdomar med missbruksproblematik, som 
socialsekreterare. Hon hade en Steg-1-utbildning inom Kognitiv Beteendeterapi. Stress, oro, 
nedstämdhet och känslor av att inte räcka till hörde till de vanligaste problemen hos studenterna. 

Teman
De intervjuades svar var likartade i sin natur, med några få undantag. De teman som skapades från 
materialet är de faktorer som starkast bidrog till en känsla av sammanhang och ökad medveten 
närvaro. Olika teman kopplades ihop med begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i
KASAM-teorin och idén om mindfulness. 

Analysen gav fem teman: Människointresse, inflytande, självkännedom, holism och vitalitet.

-Människointresse. Detta tema innebar att intervjupersonen värderade relationer och hade 
empatisk fallenhet. 

-Inflytande. Strukturella och organisatoriska faktorer påverkade intervjupersonen, det var viktigt att 
få sin åsikt hörd, ha varierande arbetsuppgifter och att ha viss kontroll över arbetet.

-Självkännedom. Detta tema innebar att intervjupersonen hade insikter om sig själv.

-Holism. Med holism menas att intervjupersonen såg hälsofrämjande från ett brett, helhetstäckande 
perspektiv, där många faktorer samverkade. Sömn, träning, kost, vad man hade för rutiner och socialt 
stöd spelade roll för ens hälsa.

-Vitalitet. Intervjupersonen behövde leva aktivt, ha intressen utanför arbetsplatsen, som att träna, 
motionera, vara ute i naturen, spendera tid med familj och vänner.

Människointresse
Att vara genuint intresserad av andra människor och relationer var något som alla de intervjuade 
svarade var väsentligt för att göra ett bra arbete med individer i utsatta situationer. Intervjupersonerna 
hade ett socialt behov och värderade sina relationer till kollegor, patienter och familjemedlemmar 
högt. Att i grund och botten hjälpa andra var en fundamental kärna i deras motivation. Det var av stor
betydelse att de kunde upprätthålla en bra balans genom att trivas i sina relationer både på jobbet och 
hemma. När de kände att de hjälpt en individ utvecklas var arbetet som mest meningsfullt. Bra 
relationer gjorde det mycket lättare för deltagarna att göra en tydlig distinktion mellan privatliv och 
yrkesliv. Kollegorna fanns där som stöd när skeenden behövde diskuteras och hemma kunde de 
umgås med partner, vänner och barn. Att ha en familj skyddade väldigt starkt mot stress, det gjorde 
det svårare att arbeta övertid. En individ som inte hade en familj att komma hem till skulle 
förmodligen kunna ha det svårare att sluta identifiera sig med sin yrkesroll trodde den intervjuade 
psykologen. Det var tydligt att människointresset var den komponent som hängde ihop med 
deltagarnas upplevda meningsfullhet. Alla deltagarna menade att det var djupt meningsfullt att se en 
person utvecklas, den bekräftelsen var värdefull. Mindre meningsfullt kunde bemötandet av en person
i en utsatt situation bli när den personen inte lyckades ta sig ur sina negativa tankebanor och 
beteenden. 
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Den första intervjuade kuratorn svarade att hon alltid varit genuint intresserad och nyfiken av 
människor och relationer. Hon menade att det är en kvalitet man verkligen behöver besitta för att 
kunna arbeta som kurator. Annars trodde hon att det kunde bli svårt att verkligen kunna ta sig an 
andra människors perspektiv på ett djupare plan och utveckla det tålamod som krävdes. 

Psykologen svarade med att han under sin ungdomstid var politiskt engagerad, vilket innebar att han 
ville skipa rättvisa och hjälpa utsatta i samhället. Detta var en grund till hans dragning till yrket. 
Gällande vilka kvalifikationer en person behövde för att arbeta med ett yrke som hans svarade han 
med att man behöver vara intresserad av andra människor, fokus borde inte ligga på en själv. Vissa 
personlighetstyper var betydligt mer lämpade än andra trodde han. Som exempel tog han upp 
läkaryrket, där många visat sig vara akademiskt duktiga men saknat den empati som han menade var 
lika viktig för att verkligen göra ett bra jobb. Han beskrev det därför som problematiskt att 
antagningskraven på psykologprogrammet blivit så höga. Att man inte längre behövde 
arbetserfarenhet för att arbeta som psykolog tyckte han inte var bra, då det kunde bli svårare att förstå 
en annans situation till fullo när man bara ägnat sitt liv åt studier. När man arbetade främjande och 
förde samtal där elever utvecklades var jobbet som mest meningsfullt, eftersom gymnasiet är en sådan 
viktig period av livet för många tyckte han det var väldigt berikande. 

Socialassistenten kom in på sitt område eftersom hennes liv varit kantat av missbruk i familjen, det var
en fråga hon verkligen sade sig brinna för. Hon förklarade att det låg henne nära hjärtat. Hennes far 
var missbrukare och gick bort ung, samma sak hände även hennes son. Från barnsben fick hon därför 
ett socialt engagemang för människor i socialt utsatta situationer. Hon menade att det inte bara är 
missbrukaren som far illa, även de i missbrukarens närhet far illa. När hon såg en individ växa 
upplevde hon meningsfullhet, när individen själv ville ta steget att kämpa för bättre livskvalité som när
individen fick tillbaka sitt jobb, hittade en nya livspartner och sakta men säkert började bygga upp en 
dräglig tillvaro. Minst meningsfullt var det när en person tvärtom upprepade sina problem och inte 
tog sig ur sitt destruktiva beteendemönster. 

(Från transkript: intervjuad socialassistent) 
Alla klarar nog inte av det här jobbet, men sen finns det två aspekter på det. Alla människor har inte den
här empatin och engagemanget, de finns de som är engagerade i jobb där man inte behöver lägga fokus 
på relationsfrågor. I mitt jobb jobbar man i en relation till en annan människa hela tiden. Men sen kan 
det vara såhär, när man jobbar med det här och får det här engagemanget, så behövs det för att de ska 
känna sig värdefulla och få bekräftelse. En del behöver inte det, de kan trycka på en knapp eller dra i en 
bräda en hel dag utan att det bekommer dem någonting. De är vana med resultat på ett annat sätt. Nog 
tror jag man är lagd åt olika håll, sen tror jag också att man formas under uppväxt och barndom. En del 
är mer lagda åt arbete med interaktion och relationer med andra människor. En del tycker inte att det är
speciellt intressant. 

När hon blev tillfrågad om vad hon trodde krävdes från en person för att arbeta med det hon gör 
svarade hon med att man behövde engagemang och empati. I hennes yrke arbetar man hela tiden i en
relation med en annan människa. Hon trodde att alla hade olika behov, vissa behövde arbeta i 
relationer till andra människor för att få bekräftelse och känna sig värdefulla, medan andra kanske inte 
har det behovet. För vissa räcker det att arbeta mer praktiskt. De som gjorde det var vana vid resultat 
på ett helt annat sätt framhöll hon. Hon sade också att det fanns de som arbetar med människor som 
egentligen borde arbeta med sig själva, man kan inte kan lägga sina egna lösningar på andra hela tiden.
Man behövde verkligen kunna lyssna på varje människas historia, eftersom den var unik. 
Missbruksproblematiken kunde vara likartad till sin natur, men personerna var alltid olika. 

Den andra intervjuade kuratorn, som var verksam på en ungdomsmottagning läste en humanistisk 
inriktning på gymnasiet där hon hade en klasskamrat som bestämt sig för att utbilda sig till socionom 
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vilket ledde till att hon läste på om yrket och fann det intressant. Hon var väldigt intresserad av 
människors olika bakgrunder och hur livserfarenheter påverkar personer. Att finnas tillgänglig som ett
stöd betydde mycket för henne. Speciellt att finnas där som stöd för ungdomar tyckte hon var 
meningsfullt eftersom man är extra påverkbar och mottaglig för negativa inflytanden i ung ålder. 

Den tredje intervjuade kuratorn som arbetade för landstinget menade att den kompetens hon trodde 
behövdes för att ha det yrke hon själv hade, var ett intresse för andra människor och en vilja att hjälpa
andra att förändra sina beteenden och att kunna träna sig på att bekräfta sig själv, dvs. att inte bara söka
bekräftelse utifrån. När hon hjälpte andra personer att utveckla denna förmåga fann hon arbetet 
väldigt meningsfullt. Hon menade att många individer har ett väldigt destruktivt förhållande 
gentemot sig själva. Att leda andra till insikter kring detta var en stark anledning till att hon dragits till 
yrkesområdet. 

När den fjärde kuratorn, som var verksam i en högskola fått positiv respons kände han att arbetet var 
väldigt meningsfullt. En nackdel med att vara terapeut eller lärare var att man inte alltid fick så mycket
respons. Ibland hände det att någon mailat honom och tackat honom för hans arbetsinsats, vilket han 
tyckte var väldigt trevligt. Minst meningsfullt var det när motsatsen skett, då någon avbokat en session
exempelvis, då var det lätt att han funderade kring vad det berott på.

Den femte intervjuade kuratorn hade en idé om att hon ville jobba med utsatta människor och att 
alla hade rätt till stöd och hjälp. Hon menade att det var många som inte fick leva de liv som de 
egentligen vill leva och var ensamma. Att vilja vägleda andra in på rätt bana och att ha en viss 
fallenhet för stresstålighet var det hon ansåg behövdes för att jobba inom hennes profession. Hon 
upptäckte tidigt att hon ville utbilda sig till socionom då hon alltid haft en önskan om att hjälpa andra
människor. Som hon beskrev det var det ingen tvekan om att hon ville bli kurator. 

Inflytande
Att känna att man hade inflytande över arbetet och att arbetet hade god struktur betydde mycket för 
de intervjuade. Arbetet behövde vara variationsrikt. Ingen fann arbetet stimulerande när det blev för 
monotont eller när höga krav kombinerades med tidspress. Att ha för mycket eller för lite att göra tog 
bort en stor del av den upplevda meningsfullheten. Schemaläggning och organisering spelade stor roll
i hur överblickbar och genomförbar deras situation var. Att få sin röst hörd och att ha viss kontroll 
över sitt arbete var väldigt viktigt. Om chefen ofta var tillgänglig underlättade det, god 
kommunikation däremellan gjorde mycket. När de kände att det blev för mycket att stå i var det 
befriande när de hade möjligheten att säga till. De kollegor deltagarna haft som blivit utbrända hade 
haft för svåra åtaganden, vilket inte varit i samklang med deras kompetens. Kraven hade då varit för 
höga. Framförallt nyutbildade hade legat i riskzonen för utbrändhet. Att behöva utföra för mycket 
ensamarbete kunde vara slitsamt, då det kunde innebära att man fick väldigt många inbokningar man 
skulle ansvara för. Att ha möten eller handledning som inte var tillräckligt givande kunde göra att det 
kändes som att tiden kunde nyttjas till något viktigare. 

(Från transkript: Intervjuad kurator)
Jag jobbar ensam här i fem månader då en kollega slutade, och då blev det en lång väntelista. Då fick jag 
träna på att förhålla mig till att tio nya ärenden varje vecka kom fast jag bara kunde starta 2-3 stycken. Jag
kan ändå inte göra mer än att möta varje person åt gången. Nu är det sjuttio på väntelistan, då sade jag det
att jag är själv och det är väntelista. Men jag gav tips på vart de kunde vända sig. Det är en sak som kan 
stressa mig ibland, att vara själv här.

Den första intervjuade kuratorn gick på personalmöten som hölls en gång i veckan. Hon var väldigt 
positiv till tydlighet, att veta vad hennes uppdrag var. Kollegornas stöd var väldigt bra, tillsammans 
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kunde de ventilera det som inte gick diskutera i privatlivet. Chefen var tillgänglig, vilket gav trygghet.
Hon hade alltid möjligheten att släppa det hon höll på med om något var akut, för att vända sig till 
sin chef eller kollegor. Gällande klassisk stress sade hon att hon sällan kände sig stressad, men 
ändringar i schemat kunde dock vara en aning stressigt, även om det bara brukade vara periodvis. 
Omväxling var viktigt, hon ville ha variation i arbetet så det inte blev för monotont. Hon menade att 
hon var nyfiken av sig och att ingenting hände med den nyfikenheten när jobbet blev för monotont. 
Då behövde arbetet varvas med något stimulerande och utvecklande som kurser och föreläsningar. 

(Från transkript: intervjuad kurator)
Jag tycker att jag har en bra balans. Det är en fråga jag behöver ställa till mig själv då och då. Hur mår 
jag? Det är en bra fråga. De senaste ett och ett halvt året har jag gått en utbildning också, så jag har lagt 
på en extra kaka i arbetslivet och privatlivet. Men det är ju så, att när man gör saker man tycker om att 
göra, som är roliga så har jag ändå sett till att få det att funka. Nu har jag haft extra pålägg och det har 
gått bra, men det har också gjort att jag utmanat mig lite mer, det har inte funnits mycket fria luckor 
annars. Men det är en bra fråga som många behöver ställa oss ofta. Jag försöker tänka mycket på det som
är viktigt för mig, arbete och återhämtning. Så jag kan toppa min aktivitet ibland och återhämta mig. Jag
märker också när det blir för mycket av någonting. Man kan lära sig genom livet också. Dåliga 
arbetsplatser eller tider i livet, de kräver olika saker av en, man kanske måste anpassa sitt liv på olika sätt. 
Ska man jobba heltid eller deltid? Behöver jag göra andra saker på min fritid, man kan behöva ändra 
saker. Livet är inte fast. 

För psykologen var arbetet minst meningsfullt när han blev indragen i monotona åtaganden som 
exempelvis mötesstrukturer eller när det varit för stor tidspress. Psykologen hade haft väldigt många 
kollegor som varit utbrända. När han jobbade i grundskola var det många som gick in i väggen och 
aldrig kom tillbaka. Det var en slitsam situation för många, hans egna analys var att grundskolans 
arbetssituation var svår. Förut jobbade han över hela kommunen, vilket var 60 skolenheter 
tillsammans med en liten skara andra psykologer. Det innebar ett vidsträckt ansvar över vad man 
behövde hålla reda på. Arbetsbelastningen blev väldigt hög, utöver kraven fanns det en viss otydlighet 
i organisationen. 

(Från transkript: intervjuad psykolog)
Minst meningsfullt är det när man blir indragen i mötesstrukturer kanske. Nu har det blivit 
mycket mindre, men så är det på alla arbetsplatser. Man måste gå på möten där man ska vara med
och då kan man känna att det är ganska bortkastad tid. Onödiga möten gör att man tänker att 
man skulle kunna göra något annat istället. 

Psykologen hade inga psykologkollegor, de kollegor han hade var verksamma som kuratorer vilka 
arbetade med unga människor med olika slags svårigheter. De som han trodde var mest utsatta för 
utbrändhet var de som fick fatta svåra beslut, exempelvis om tvångsomhändertagande. Framförallt 
socionomer och socialsekreterare tillhörde den kategorin menade han.

Socialassistenten hade inte haft handledning frekvent. Hon hade bara haft professionell handledning 
en gång, då hon arbete inom handikappomsorgen. Där fick de besök av en psykolog var tredje vecka. 
Hon hade istället som hon själv beskrev det, trevat sig fram med kollegor och medarbetare. Det kunde
vara svårt för en handledare att alltid finnas på plats, då behövdes det kollegor att bolla med direkt. 
Det direkta stödet sade hon var väldigt viktigt, bristen på handledning var en stor anledning till varför
kollegor blivit utbrända. Bristen på handledning kombinerat med en tuff yrkesnatur, var den största 
anledningen till utbrändhet. Det kunde vara väldigt utsatta personer man behövde bemöta som 
socialassistent.

Den andra intervjuade kuratorn hade fått handledning på socialtjänsten gällande processer i ens egen 
yrkesroll. Första året hade den bedrivits av en psykolog vid enskilda ärenden, om hur olika tankesätt 
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kunde tillämpas. Hon samarbetade en del i patientärenden, därför blev en stor del av handledningen 
kollegial. Hon svarade att om man hade för lite eller för mycket saker som pågick, då var förmodligen
risken för att bli deprimerad större. Förut hade hon haft mer administrativt arbete, då fann hon det 
svårare att koppla av hemma, eftersom mycket arbete väntade. Nuförtiden beskrev hon arbetet som 
en aning lugnare. 

Den tredje kuratorn fann det minst meningsfullt när avbokningar skedde, eller när det blev väldigt 
många patienter att hantera under en kort tid. Att arbeta själv som hon gjorde kunde därför vara 
stressande. Men den träning hon fått i medveten närvaro hjälpte henne att hantera situationen väl. 
Kollegor som haft för mycket stress under mycket tid hade blivit utbrända. Det var därför viktigt att 
förhålla sig till situationer på ett sunt sätt och bemöta de tankar och känslor som uppstod även för en 
utbildad kurator. Hon menade att i ständig beredskap tar energi slut och att stress föder stress, vilket 
kunde bli en ond spiral. Då det rådde en stor brist på socionomer, trodde hon många fick 
prestationsångest. Ju mer erfarenhet man hade, desto lättare blev det också att jämföra situationer med 
tidigare erfarenheter. 

Den fjärde kuratorn hade inte själv haft handledning sedan han börjat arbeta själv, men däremot hade 
hans kollegor varit i behov av det. Det ledde till att de hade gemensam handledning, för deras egen 
skull, då de inte varit legitimerade. Den handledning han haft beskrev han som bra, det var så kallad 
kamrathandledning. Istället för att möta en överordnad så träffades kollegor. Där hade det blivit mer 
fri handledning och det hade gått att diskutera sina arbetsvillkor. De som han tyckte gav mest i 
handledning var medarbetarna, de handledare han haft ansåg han varit lite gammeldags av sig och 
konservativa. Han bedrev intersubjektiv terapi och relationell terapi som bygger på att man har en 
personlig relation till klienten. Eftersom han arbetade själv på högskolan hade han därför inte många 
att bolla med. Istället hade han gamla studiekamrater från sin utbildning han kunde diskutera saker 
med, som nu var utbildade terapeuter. Han funderade på att kontakta dem för att konversera någon 
gång i månaden. Ibland kunde det vara bra med familjeterapi, där man arbetar två. Då kunde man 
diskutera med patienter på ett annat sätt, vilket kunde bidra till en viss kvalitativ skillnad. Han hade 
inte haft kollegor som blivit utbrända, men när han arbetade på behandlingshem hade de anställda en 
hög lön, då var det några som drack för mycket och festade. 

Den femte kuratorn hade fått handledning i händelser som det körts fast i när hon arbetade i 
socialtjänsten. Grundläggande hälsa togs också upp. Handledningen kunde vara mer yrkesinriktad 
eller individuellt riktad. Det hade gett henne olika perspektiv kring hur man kunde tänka, båda 
typerna var väldigt viktiga sade hon. Hon menade att alla kunde olika saker om samma saker, därför 
var det bra när handledningen gett en diskussion, även om handledningen inte skedde ofta. De gånger
hon hade känt sig otrygg hade det bara blivit yta, då blev det inte meningsfull handledning. Var man 
för många i en grupp vågade man inte bli personlig på samma sätt, då hade det istället blivit mer 
informationsutbyte istället för handledning. 

Självkännedom
Självkännedom behövdes för att kunna sätta gränser för sig själv och var speciellt viktigt vid 
hantering av stress. Framförallt gjorde det att arbetsinsatsen blev mer professionell. Med rätt 
handledning, vidareutbildningar, erfarenheter och egen terapi blev det lättare att förstå sig själva och 
sina egna beteendemönster när deltagarna började bli stressade. Självkännedom var viktigt när det 
kom till att tro på sin förmåga att kunna hantera situationer. Speciellt de deltagare som hade 
kunskaper om medveten närvaro hade en väldigt hög förståelse gällande sina egna tankevanor och 
beteenden. Självkännedom behövdes också när ärenden blev för tunga eller svåra, då det var lämpligt 
att kunna veta om just vilka ärenden som var för komplicerade för en. Detta kunde vara speciellt svårt
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när man var nyutbildad. Med god självkännedom kunde deltagarna veta åt vilket håll de ville röra sig 
och vad som var viktigt för var och en. Det blev lättare att hålla en distinktion mellan privatliv och 
yrkesliv. Att kunna veta om sina egna brister beskrevs som en viktig del av det professionella 
bemötandet. Det påpekades av deltagarna att många som drar sig till sådana här yrken förmodligen 
har en hel del problem som de kan behöva lösa själva, men att ha för stor psykisk ohälsa själv gjorde 
det förmodligen svårt att klara av jobbet bra. Det var viktigt att belysa sina egna brister, men att ändå 
hålla dessa under kontroll. De som var utbildade inom mindfulness sade sig vara bra på att hantera 
stress då de visste om när den höll på att få fotfäste inom dem. 

(Från transkript: intervjuad kurator)
Den handledning vi har nu fokuserar väldigt mycket på oss, och på mina reaktioner och hur jag ska 
hantera dem. Det tycker jag är meningsfullt, att man inte bara analyserar den klient man träffar. 
Vad händer i mig, när jag träffar den här typen av människor.

Den första kuratorn menade att när det kom till personlig lämplighet för yrket kunde hon fundera 
över begreppen extrovert och introvert, där hon själv identifierade sig med den introverta 
personlighetstypen. Hon kunde därför undra om det verkligen var sunt att träffa så många människor 
varje dag som hon gjorde. Vissa dagar beskrev hon det som att hon inte ville träffa människor i hög 
utsträckning och behövde vara för sig själv. Hon var väldigt mån om detta och poängterade att 
självkännedom verkligen behövs för att klara av ett jobb som det hon har. Det var nödvändigt 
eftersom man behövde en förmåga att kunna sätta lämpliga gränser för sig själv, för att få rätt 
återhämtning och vila. Den första intervjuade kuratorn fick för närvarande handledning inom ACT, 
hon var väldigt positivt inställd till detta. Med många olika typer av handledning bakom sig, hade den 
största delen av dessa pågått under vidareutbildningar. Förut fick hon strikt psykodynamisk 
handledning som mestadels handlat om att förstå beteendens ursprung, förhållningssättet var väldigt 
analytiskt. Den handledning hon nu hade, som baserades på ACT var annorlunda. Hon beskrev det 
som att behovet av handledning var betydligt större när hon var nyutbildad och att det behovet 
förändrades konstant. Det som var bra med handledningen var att den kunde bli som en fördjupning 
av det som arbete som inte kunde åstadkommas i vardagen. När handledning inte bara fokuserade på 
de individer som skulle behandlas och situationer som kunde tänkas uppstå, utan också handlade om 
sig själva fann hon den extra stödjande. 

(Från transkript: intervjuad kurator)
ACT brukar benämnas som tredje vågens KBT. Man jobbar mer med att acceptera tankar och 
känslor samtidigt som man gör det som är viktigt för en i livet. Man tänker inte att först måste 
jag tänka på ett sätt och sen kan jag göra det jag vill. Vi gör det vi vill och samtidigt accepterar vi 
alla tankar och känslor. 

Psykologen menade att erfarenhet var viktigt. Det var väldigt bra att han hade andra jobb innan han 
utbildade sig, sade han. Att ha gjort det hade hjälpte honom att förstå andras situationer bättre. 
För ens självkännedom var det viktigt att ha andra erfarenheter än sina egna att jämföra med. 
Erfarenheter fungerade som ett bra skydd mot stress. 

(Från transkript: intervjuad psykolog)
Det finns en diskussion inom psykologförbundet att man ska ta bort kravet på egenterapi i 
psykologutbildningen. Jag tycker väl ändå att det är synd om det skulle försvinna, för det finns 
absolut en grundläggande idé om att det är bra att ha koll på sina egna svagheter. Det kan bli en 
stor risk att man blandar in egna problem för klienten, omedvetet. Du kanske fokuserar på saker 
som du själv behöver behandla, så att det styr ditt behandlingsarbete. Att gå i terapi själv är ingen 
garanti för att du inte gör det men det ger dig ändå mer koll på vilka teman som är känsliga i ditt 
eget liv. 
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Psykologen hade inte haft handledning sedan han började arbeta på gymnasieskolan, dels för att han 
jobbat länge och dels eftersom han inte ställdes inför de situationer där råd behövs. Men behövde han
fråga något fanns alltid möjligheten att ringa en kollega. Handledning ansåg han vara viktigt oavsett 
om man var legitimerad eller inte. Det var en förebyggande insats i ens professionella roll medan det 
också var avlastande. Familjen verkade som ett starkt skydd mot stress. Han menade att det 
förmodligen var svårare att släppa arbetet för de som inte har en familj, där arbetet var hela ens 
tillvaro. Det var inte varit möjligt för honom att jobba övertid med tanke på familjen, för det var 
mycket som behövde göras, som att exempelvis hämta och lämna barnen på dagis. Han hade vänner i
samma yrke som var otroligt intresserade av det de arbetade med, där psykologi fördes in väldigt 
mycket in i ens fritidsliv, men han såg sig själv som relativt opsykologisk på det privata planet. 

(Från transkript: intervjuad psykolog)
Det är mycket sällan som jag tar med mig jobbet hem. Visst, det kan hända vid väldigt tragiska 
händelser. T.ex. att någon har dött eller något som handlar om ett övergrepp. Men vanligtvis så 
har jag inte haft problem att ställa om. Jag tror att det är bra att ha egen familj, då tvingas du 
vara närvarande på ett bra sätt där hemma. Det går att se, att de som kanske inte har en relation 
eller egna barn, där arbetet tar större plats i ens liv. Då blir det lite svårare att släppa jobbet, man
kanske blir kvar på kvällarna och jobbar. Vilket kanske inte är bra, familjen blir ett skydd. Du 
tvingas ha struktur på din arbetstid, du kan inte jobba över. Du måste hämta på dagis och fixa 
middag. Det är nog beroende på hur man är som person, jag har träffat många psykologer 
under mina dagar och en del är så otroligt intresserade. Hela livet handlar om att läsa och 
debattera psykologi. Man är psykolog tjugofyra timmar om dygnet, men det är inte jag. För 
mig är det ett arbete. Jag är ganska opsykologisk privat. 

Den andra kuratorn sade att ha barn hemma hjälpte henne reglera stress. Hon hade också 
friskvårdtimmar vilka hon använde väl. Hon fann sitt jobb meningsfullt hela tiden och sade att det var
glädjefyllt att gå till jobbet. Det kollegiala klimatet var hon också nöjd med. Hon tyckte verkligen att 
hon hade något att ge sina kollegor och patienter. Att se en person gå från ett möte med bättre 
hållning än innan kändes mycket meningsfullt. Arbetet kändes mindre meningsfullt när det inte var 
mycket att göra, för få inbokningar exempelvis. För närvarande var det vanligare att hon hade för lite 
att göra än för mycket. Där hon arbetade nu hade ingen blivit utbränd, men när hon arbetade i 
socialtjänsten hade många blivit det däremot. Det berodde på att det blev svårt att planera när akuta 
saker hände. Hon hade inte själv gått i terapi, men tyckte det vore intressant att göra någon gång i 
framtiden om möjligheten kom och trodde det kunde vara nyttigt. De använde sig inte av 
mindfulness eller medveten närvaro på arbetsplatsen, det bedrevs inte heller i handledningen. Istället 
prioriterade de ett trivsamt kollegialt klimat där de kunde skratta med varandra och diskutera saker. 
Trots det tuffa jobb hon förut hade inom socialtjänsten hade de även där en mycket trevlig stämning 
på arbetsplatsen. Den intervjuade sade att hon inte ha ett så stort behov av mindfulness, det som hon 
och hennes kollegor prioriterade var ett trivsamt arbetsklimat. 

(Från transkript: intervjuad kurator)
För egen del känner jag mig stabil och mår bra. Det är klart att i vissa situationer kanske man 
pratar om saker man inte alltid pratar om. Man kan hamna i situationer själv, där man kanske 
kunnat förhålla sig på ett annat sätt. Men överlag anser jag att jag har god psykisk hälsa. Har man 
väldigt mycket som snurrar i sitt eget liv, då kan det var svårt att släppa det och fokusera på den 
person du har framför dig. Det krävs fullt fokus, i situationen kan du inte vara i dina egna 
grubblerier. Det är inte enkelt om man har ett stort eget problem, det kan göra det svårare. Det 
kan också vara berikande om man själv har erfarenhet av situationer som inte är så enkla. Man har 
då lättare att relatera hur det kan vara för någon annan. 

Den tredje kuratorn sade att hennes ambition var att vara samma person på jobbet som hemma. 
Förmodligen var risken större för att blanda ihop sin yrkesroll med den roll man hade hemma när 
man var nyexaminerad trodde hon. När man precis är färdigutbildad ser man mönster och beteenden, 



 13

vilket kunde vara väldigt spännande. Men det försvinner efter ett tag menade hon. Hon försökte leva 
som hon lärde, genom att vara hälsosam. Men poängterade att hon ville få göra samma misstag som 
andra och lära sig från det. Ofta frågade hon sig själv hur hon ville vara, inte bara hur andra 
förväntade sig att hon skulle vara. 

(Från transkript: intervjuad kurator)
Jag försöker att förhålla mig till tankar och känslor och när något börjar oroa mig försöker jag att inte 
fastna i en kontrollstrategi. En ledstjärna är att istället för att försöka leva som andra förväntar sig att 
jag ska vara så frågar jag mig själv, hur vill jag vara? Hur vill jag vara som mamma, mormor och 
sambo? Jag behöver inte fylla en mall. Jag vill vara närvarande, jag vill vara medmänsklig och 
kärleksfull. Jag vill finnas till hands, då blir det enklare. Men det behöver inte vara så heller att man 
lever som man lär, en som har det trasigt hemma kan göra ett bra jobb. Även om det i längden kanske 
blir slitigt. Då får man hoppas att det finns omtänksamma arbetskamrater till hands, för det kanske är så
att de behöver jobba med sig själva.

Hon påpekade också vikten av erfarenhet vid kriser, både för sig själv och för andra. I och med det 
vida åldersspannet såg hon markanta skillnader i hur människor hanterat kriser under årens lopp. 
Första gången någon gått igenom en kris har det varit stor skillnad jämfört med tionde gången någon
gjort det. När hon träffade yngre personer hade de inte hunnit fastna i rädslor och negativitet, att då 
kunna leda de från oron fann hon väldigt tillfredställande. När de nått insikter, medan de tillsammans 
gått igenom mekanismer och all energi i kampen för att inte känna saker var över. Det var i sådana 
ögonblick som jobbet var som allra mest meningsfullt, när hon gav nya perspektiv till patienterna. 

(Från transkript: intervjuad kurator)
Jag använder mig av medveten närvaro till mina patienter. Så de förstår vad det är att vara 
närvarande. ACT bygger mycket på det. När man börjar aktivera sinnena, vad man hör luktar 
och känner. Man kan inte vara någon annanstans än i nuet om man aktiverar två sinnen. Och 
så lite introspektiv exponering också, att med hjälp av medveten närvaro göra övningar. Att 
faktiskt gå in i situationer som varit jobbiga så att man kan få fram känslan man ska exponera. 

Den fjärde kuratorn poängterade även han att det är viktigt att ta itu med sig själv före man hjälper 
någon annan. Dessa brister var fullt accepterbara, så länge personerna i fråga kunde ta hand om sig 
själva.

(Från transkript: intervjuad kurator)
Man måste må bra för att hjälpa andra. Den mest floskliga metaforen för det är ju den med 
flygvärdinnan. Hon säger att man måste först ska ta på sig syrgasmasken på sig själv och sen på 
barnet. Hjälper du ditt barn först kommer ni svimma båda två först och sen dör ni.

Den största risken med hans jobb trodde han var att man möjligtvis kunde vara en aning ensam 
ibland. Det trodde han alla psykoterapeuter behövde brottas med, speciellt om man var lite depressivt 
lagd, det berodde nog på ens egna personliga karaktäristika. Han påpekade att en person som är 
beroende av att knyta band till sina kollegor är extra utsatt. De roller en individ uppfostras i kunde 
också spela roll trodde han, han trodde att det kunde finnas skillnad i hur män och kvinnor uppfostras
många gånger. Män förväntas kunna vara ensamma, i den sociala roll som växt fram.  Ibland behövde 
man vara som en skådespelare i yrket, att låtsas som att man inte hade så många problem. Vilket han 
sade kunde vara lite jobbigt emellanåt men svarade lite skämtsamt att han inte trodde att någon som 
var harmonisk skulle tänka sig söka sig till ett sådant yrke. Han trodde att många terapeuter var, som 
han beskrev det lite trasiga som individer, tvärtom vad man kunde tro. Att själv ha gått i terapi tyckte 
han var väldigt viktigt, han hade gjort det och även gått i psykoanalys i fyra år. Även om det hade 
varit en del diskussion om det verkligen behövdes egen terapi. Då exempelvis kognitiv beteendeterapi
grundar sig på att man har ett konkret problem man behöver ta itu med och det är det inte säkert att 
alla har. Då kunde han undra varför inte kognitiva terapeuter fick gå psykodynamisk terapi, som 
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grundar sig i att verkligen gå in i djupet av sig själv. Enligt honom var det var synd att det var en 
sådan rivalitet mellan olika skolor. 

Den femte kuratorn beskrev det som att hon tog in andra människors känslor och tankar på plats, 
men att de ”sköljde igenom”. Hon trodde att det berodde på träningen i självmedkänsla och 
medveten närvaro som hon fått i handledningen och även lärt sig genom erfarenheter. Att träna 
kontinuerligt, gå på yoga och att inte jobba heltid hjälpte henne också att varva ner. Beträffande 
meningsfullhet kände hon att den var starkast när hon hade något att ge klienten och att det började i
hända saker i deras kollaboration. När hon sett personer växa och att hon verkligen haft rätt 
kompetens för sitt jobb, då hade det verkligen varit meningsfullt. Hon trodde på de terapiformer hon 
utövade, vilka var KBT och ACT. Handledningen började med en övning i mindfulness. Hon hade 
förr haft kollegor som blivit utbrända, det hade främst rört sig om nyexaminerade personer. Det hade 
berott på att det varit för lite stöd och förväntningarna för höga. Som nyutbildad kunde det vara svårt
att veta när ärenden varit för svåra för en. Hon trodde att alldeles för svåra åtaganden med för lite 
vägledning var en stor faktor för utbrändhet. Det rådde en väldigt hög omsättning på socionomer i 
socialtjänsten. Därför hade många nyexaminerade fått arbeta med väldigt svåra utredningar, som 
egentligen en person med mycket hög kompetens som arbetat flera år borde ta. Som socionom fick 
man en mycket grundläggande utbildning, hon menade att för henne föll mycket på plats då hon fick
en vidareutbildning inom KBT. Hade man inte rätt kompetens vid rätt tillfälle ökade risken för att bli
utbränd. Hon trodde att inte ens psykologer alltid hade alla psykologiska redskap som krävdes. Det 
kunde behövas kompletterande utbildning efter grundutbildningen. 

Holism
Det poängterades gång på gång under intervjuernas förlopp att hälsa behövde ses som en helhet med 
olika komponenter. I många fall behövde patienter bara hjälp med att få bättre vardagliga rutiner för 
att må bättre, som att äta regelbundna måltider, motionera och sova bra. Deltagarna hade även dessa 
ambitioner själva. Men alla ansåg inte att man behövde lära som man levde helt även om det var en 
god idé. Socialassistenten ansåg att man absolut inte behövde det, att man kunde göra ett bra jobb 
även om man var ohälsosam som person. Den fjärde intervjuade kuratorn som arbetade på högskola 
svarade med att många som dras till den här typen av yrken förmodligen är ganska, som han beskrev 
det, ”trasiga” individer själva. Det var alltså inget som var ett krav för att göra ett bra jobb. Att ha 
insikt kring att man inte behövde vara perfekt var viktigt, men det kunde förmodligen utvecklas till 
en svårartad situation i längden. 

(Från transkript: intervjuad kurator)
Man behöver se på allt, hur man äter, motionerar, sover. Hur man har det i övrigt. När jag 
träffar någon så tittar jag hur det går i alla områden. Hur går det i skolan, hemmet, hela 
situationen. Det psykosociala, hur mår man fysiskt och psykiskt. 

Helhetsynen kring hälsofrämjandet var en grund för att de skulle kunna känna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Att träna och äta bra gjorde att de kände sig sunda och kunde tänka 
klart. 

(Från transkript: intervjuad psykolog)
Nästan alltid så landar man alltid på de här frågorna, man tänker att det ska vara svårt att få 
andra att må bättre men det är det inte för det mesta. Sover du bra? Tränar du? Äter du frukost?
För de flesta som mår dåligt funkar inte det här och får man det att funka brukar man må 
ganska bra sen.

För några år sedan rökte psykologen och motionerade inte, dessutom var det mycket att göra i och 
med att han behövde åka fram och tillbaka mellan olika skolor, vilket ledde till att han fick förhöjt 
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blodtryck. Det blev en väckarklocka för honom, som gjorde att han började begrunda sin hälsa mer 
helhetsmässigt. Principiellt ansåg han att man inte behövde vara en perfekt människa för att jobba 
med psykisk hälsa, man kunde absolut ha sina brister, för alla har sårbarheter menade han. Detta 
faktum var bra att lyfta fram för sig själv. Men om man hade för stor psykisk ohälsa själv, vilket var 
fallet för en del psykologelever under studietiden, då blev de bortvalda. Att kunna ta sig igenom hela 
utbildningen för att till sist börja arbeta som psykolog var svårt i de fallen. Beträffande psykisk hälsa 
sade han att det är lätt att tro att det ska vara svårt att få andra människor att må bättre än de gör, men 
det var inte så svårt som man kunde tro. Ofta handlade det om helhetsmässigt hälsofrämjande åtgärder
gällandes sömn, kost och motion. 

Socialassistenten beskrev det som en konst att kunna koppla av från jobbet. Kollegor fanns alltid där. 
Hon svarade bestämt att man inte behöver leva som man lär, det finns det nog ingen som gör. Det är 
ingen som är socionom som talar om att de dricker två liter vin i veckan, och det gäller en rad andra 
yrken menade hon.

(Från transkript: intervjuad socialassistent)
Vi har tusen kronor per år som vi får använda till att gymma, men jag tror inte att det är 
signifikant att leva som man lär. Jag tror att vi som arbetar med sociala frågor är tvärsnitt av 
samhället, men det finns säkert socionomer som har spelberoende. Kuratorer som är 
alkoholister, jag tror inte att man kan generalisera och säga att alla lär som de lever. Det finns 
poliser som slår sina fruar, och slagit ihjäl någon. Jag tror att man hycklar en aning om man 
säger att man lever som man lär. Alla har fel och brister, men jag kanske är för smärtsamt ärlig. 
Alla har sina historier, den formas vi från. Är man en supermänniska, då ska man ha en uppväxt
och historia som är helt exemplarisk. Det tror jag inte många har. Alla har något som är jobbigt
som man bär på. Det är väldigt skuld och skam belagt, ingen som är socionom talar om att man
dricker två liter vin i veckan. Det är ett tvärsnitt i befolkningen.

Den tredje intervjuade kuratorn brukade ofta behöva vägleda patienter, så att de fick en mer 
organiserad tillvaro, genom att se över sina vanor och rutiner. Egen terapi var viktigt då man får mer 
förståelse för hur det kan vara att vara patient, vilket hon själv hade gjort under sin utbildningstid. I 
behandlingen av patienter såg hon alltid över hela situationen. Hur de hade det hemma, hur deras 
sömnmönster såg ut, kosten och motionen. 

Den femte kuratorn sade att hon fick friskvårdskort och värderade ett helhets perspektiv kring hälsa. 
På tidigare arbetsplatser har det gjorts friskvårdsåtgärder där allt från promenader, yoga och gym 
ingick. Genom att ta hand om sig själv ville hon leva som hon lärde. Hon beskrev det som att hon 
hade en bra balans i sin tillvaro, hon märkte av när det blev för mycket av någonting. 

Vitalitet
När de intervjuade tillfrågades om medveten närvaro och mindfulness var svaren olika. Vissa fann 
mindfulness som ett jättebra verktyg för att slappna av. Det ingick i mångas handledning i ACT där 
medveten närvaro en central del. Medan vissa bestämt svarade att det räckte med att vara aktiv, ha 
sysselsättningar där man per automatik blev mer närvarande i nuet och släppte allt annat. De flesta var 
inte psykologiska i alltför hög grad när de kom hem. De var medvetna om arbetet och sina privatliv. 
Att gå ut i naturen, springa, träna, fiska, ta promenader var exempel på aktiviter som gjorde att de 
kunde slappna av. Ett aktivt fritidsliv gjorde att distinktionen mellan privatliv och yrkesliv blev klarare
och var väldigt viktigt eftersom man då kunde slappna av och slippa känna krav och stress i lika hög 
grad. 
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Familjen var en väldigt viktig energikälla som hjälpte socialassistenten att särskilja privatliv och 
yrkesliv. Det kunde räcka med att bara säga att något varit jobbigt, inte vad det var, med hänsyn till 
sekretessavtal, men bara att få bekräftelse på att en händelse varit jobbig kunde vara tillräckligt. 

(Från transkript: intervjuad kurator)
Det där är en konst, jag har jobbat med olik social problematik. När jag kommer hem då kan jag 
koppla bort jobbet, även om det finns saker som dyker upp i huvudet. Men då kan jag bolla med min 
man, även om jag såklart inte får utge sekretessbelagd information. Det räcker att säga att jag haft en 
jobbig dag. Om saker har gjort starkt intryck på en kan det ploppa upp, men det är inget jag är orolig 
eller sömnlös för. Sen har vi mycket att göra på fritiden, barn, hund, promenader, ett rikt liv bredvid 
ger en energikälla. Efter jobbet försöker man vända sig till kollegor man har förtroende för, så man 
kan lägga det utanför sig själv.

(Från transkript: intervjuad socialassistent)
Mindfulness är ju ett sätt att styra undan tankar som skapar psykisk stress hos en individ. Det lär man 
sig inte genom att fiska men det kan vara ett sätt att finnas i nuet och fått kraft. I mindfulness finns ju 
många strukturerade övningar som man måste öva på för att bryta med gamla destruktiva 
tankemönster som kan var djupt förborgade i ens psyke. Men naturligtvis kan fritidsaktiviteter och 
naturen vara en läkande kraft. Men kanske det ena stärker det andra.

Gällande mindfulness var psykologen påläst om medveten närvaro, men det var inget han själv 
utövade. För honom var fiske och löpning aktiviteter som hade samma effekt som mindfulness. Han 
trodde att mindfulness som fenomen verkligen kunde behövas i dagens samhälle, men att det i 
slutändan handlade om att hitta något där man släpper saker.  

Den fjärde kuratorn såg sig själv som en stabil person och var inte speciellt intresserad av mindfulness,
enligt honom var det något som inte fungerade för alla. Om han föreslår det för en patient, har han 
undersökt innan om det faller naturligt för den individen. För vissa är medveten närvaro samma sak 
som att syssla med en hobby, menade han. Han hade inga problem med att släppa arbetet efter dagens 
slut. Familjen var det första han nämnde när han började prata om detta, att ha familj sade han 
betydde mycket för honom. Även om han kunde bli personlig i bemötandet av en patient blev han 
aldrig privat. Han menade att han hade lite av en amerikansk inställning till det hela. Patienter fick 
tillåtelse att ringa till hans mobil i korta sessioner, men det var inget som störde hans privatliv.  

(Från transkript: intervjuad kurator)
När jag gör interventioner och föreslår olika saker de kan göra för att motarbeta stress, då föreslår jag 
yoga och mindfulness. Men då gör jag det utifrån en bedömning i hur det ska landa. Det kan vara 
väldigt dumt att föreslå mindfulness ibland, för alla. Generellt, så gillar inte de flesta killar det. Söder om
Folkungagatan, i Stockholm då är det väldigt populärt med mindfulness. Men om man bor i en 
mindre stad och gillar att hålla på med snöskoter och jakt, då kanske det inte är det bästa. Ibland blir 
jag nästan lite irriterad över att inte alla förstår det. För en viss person är mindfulness att fiska, alla kan 
inte sitta på en matta och lyssna på yogamusik. Det går inte hem, då sumpar man kontraktet.

Den femte kuratorn trodde att det nästan kunde vara medfött, förmågan att skilja mellan privatliv och
yrkesliv, det var inget hon sade sig ha problem med. Hon hade alltid haft ett aktivt fritidsliv, vilket 
gjorde det lättare att fokusera på andra saker än jobbet. Ibland när något utöver det vanliga hänt, så 
kunde det dock vara svårt att släppa. Hon beskrev det som en signal som plingade till, eller en lampa 
som tändes. En fråga hon ofta ställde sig själv var hur bra hon mådde. Att tänka på vad som var viktigt 
för henne prioriterade hon. Att gå från ett möte till ett annat innebar att man behövde anstränga sig 
mer för att vara närvarande i nästa möte. Utbrändhet hos de hon kände trodde hon berodde på 
balansen mellan krav och kontroll, alltså vad som gått att styra eller inte. Gällande mindfulness och 
medveten närvaro hade hon kunskaper om det och trodde att både mindfulness och aktiviteter på 
fritiden kunde stärka varandra. Båda var bra sätt att bli mer närvarande i nuet på. Att träna upp sin 
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förmåga att vara närvarande i nuet var bra menade hon, det gick att träna både stort och litet. Idag 
kunde man ladda ner telefon-applikationer och läsa böcker och kurser om ämnet, kunskapen kring 
mindfulness var utbredd. Sedan kunde man också vara närvarande i vardagen, det kunde också tränas 
upp. Just att vara närvarande i vardagen behövde man inte ladda ner en app eller läsa sig till. 
Fritidsintressen gjorde att man kunde bli närvarande här och nu. Alla kunde må bra av att fundera 
kring om de var närvarande i nuet just där de befann sig, för att påminna sig själva om att vara det. 
Mindfulness och medveten närvaro hade hon kunskaper om och beskrev det som en livsstil, inte bara 
en metod. 

Diskussion

KASAM
Antonovskys teori har prövats empiriskt och granskats, många anser därför att det är en giltig teori 
(Kostenius & Lindqvist, 2006). Teorin valdes därför att den utvecklats vid studier av svårt 
traumatiserade individer och skulle kunna vara användbar även vid socialt arbetande människor som 
haft erfarenhet av att möta traumatiserade individer, där de socialt arbetande individerna själva riskerat
att bli empatiskt utmattade. Till den kritik Antonovsky fått hör att hans arbete ansetts mäta samma 
egenskaper som egentligen mäts när en person undersöks för depression (Hanson, 2013). Därför kan 
det diskuteras om reflektion kring företeelser som meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet på 
Antonovskys nivå, är för krävande för individen. Frågan är om så abstrakta tankar alltid är nödvändiga 
vid en individs bedömning av sin egna livskvalité? Det kan tänkas att många har en mer konkret och 
enkel syn på hälsofrämjande. Kanske kan det göra att alla därför inte kan ta till sig teorin? Även om 
många som är bekanta med teorin förmodligen uppskattar den och finner den logisk i dess sätt att 
beskriva hälsofrämjande. Det är nog väldigt få som skulle förkasta meningsfullhet, hanterbarhet och 
begriplighet som viktiga komponenter för livskvalité. Att kunna identifiera dessa kan säkerligen vara 
positivt. Frågan landar snarare i när det är lämpligt att föra resonerandet till den djupgående nivå som 
Antonovsky gör. 

Gällande det första genererade temat, “meningsfullhet” hängde deltagarnas meningsfullhet främst ihop
med deras intresse för andra människor och relationer, vilket de menade behövdes för att arbeta i 
kontakt med andra människor. Att främja individers personliga utveckling och finnas där som ett stöd 
var något som alla menade var väldigt betydelsefullt. Deltagarna verkade ha ett starkt behov av att få 
bekräftelse i bemötandet av andra människor. Mindre meningsfullt kändes arbetet när patienter inte 
genomgick de positiva förändringar de försökte verkställa. I studier som användes som underlag till 
denna studie framkom att det var viktigt att uppleva meningsfullhet i sitt arbete som ett skydd mot 
stress (Joseph et al., 2005; Joseph & Linley, 2007). Det kan tänkas att om man besitter omsorgsfullhet 
skulle det kunna skydda mot utbrändhet. Att känna att ens arbete är viktigt och att det har ett syfte 
kan vara en stark motivator vid svåra situationer. Den empatiska fallenhet deltagarna hade verkade 
inte vara något som var problematiskt för dem, det verkade snarare skydda mot stress. Erfarenhet, 
handledning, kollegialt stöd och vidareutbildningar gav deltagarna kunskap som hjälpte dem hantera 
patientärenden konstruktivt. 

Det som framkom från det andra temat, “inflytande”, vilket påverkade begripligheten och 
hanterbarheten, var att en viss egenmakt och kontroll över sina arbetsåtaganden betydde mycket för 
deltagarna. God kommunikation mellan medarbetare och överordnade var viktigt. Det var berikande 
att kunna diskutera ärenden med kollegor. Bra handledning hjälpte deltagarna att bemöta svåra 
situationer. Att ha för mycket eller för lite att göra, eller uppleva tidspress kunde göra arbetet mindre 
meningsfullt. Friskvård togs emot positivt. För mycket administrativt arbete och mötesstrukturer var 
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det ingen som fann givande. Struktur och organisering påverkade alltså deltagarnas stressnivåer. 
Deltagarna hade inte alla varit utbrända själva, men hade många kollegor som varit det. Denna 
utbrändhet hade till stor del berott på dålig organisering på arbetsplatser. Med åren har KASAM-
teorins tillämpningsområden breddat ut sig och Antonovskys idéer har framförallt kommit att 
användas inom sammanhang som berört arbetsmiljöpsykologi (Hansson, 2013). Arbetsmiljö har inte 
varit i fokus för denna studie, men det visade sig ha stor betydelse för deltagarna att ha en 
kontrollerad arbetsplats. 

Det tredje temat “självkännedom” var uppenbarligen något som de intervjuade menade var  
grundläggande för att kunna göra ett bra jobb. Självkännedom höjde deltagarnas begriplighet och 
hanterbarhet. Att känna sig själv var viktigt för att kunna sätta gränser och för att kunna hantera stress 
bra. Framförallt nyutbildade låg i riskzonen för att bli utbrända, då de lätt tog på sig för svåra 
åtaganden. Just därför påpekade deltagarna att erfarenhet var väldigt bra att ha. Självkännedom gjorde 
att deltagarna kunde göra en tydligare distinktion mellan privatliv och yrkesroll. I förhållande till 
studierna visade det sig att de som själva hade varit med om kriser kunde hantera kommande kriser 
bättre och att nyutbildade låg i riskzonen för att drabbas av utmattningssymptom (Biegel et al., 2007). 
Egen terapi beskrevs som väldigt nyttigt. Som många påpekade var det många personer som drogs till 
sociala arbeten av självintressen, att de främst var intresserade av att ta itu med sig själva. Man behövde
känna sig själv för att kunna hjälpa andra påpekades det. Värt att diskutera är om personer som arbetar
med psykisk hälsa kanske precis som andra stressiga yrken som exempelvis sjuksköterskor, läkare, 
poliser eller brandmän behöver ha en viss stresstålighet för att klara av yrket. Precis som att empatisk 
fallenhet kan vara en kvalifikation kanske stresstålighet verkligen bör vara en kvalifikation. Behandling
av psykisk hälsa kanske inte är något alla kan arbeta med.

Gällande temat “holism” sade deltagarna att hälsofrämjande bör ses som en helhet. Att äta bra, sova bra
och motionera gav upphov till att alla faktorerna i KASAM-teorin uppfylldes: meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet. I studierna där detta perspektiv fanns i åtanke hjälpte det deltagarna att
hantera stress bättre (Joseph et al., 2005; Joseph & Linley, 2007). Även om hälsofrämjande kan vara 
komplext eftersom det innefattar många faktorer, kan det också vara enkelt. Värt att föra upp till 
diskussion är just den uppenbara enkelheten som deltagarna poängterade. För många patienter gällde 
ofta att de behövde sköta om sin grundläggande hälsa bättre och få mer struktur i vardagen. Ingen 
människa mår bra utan sömn exempelvis. Att prioritera dessa elementära faktorer för hälsa är 
väsentligt för vem som helst att må bra. I många fall är det förmodligen så enkelt, medan det 
säkerligen kan skilja från fall till fall. Gällande hur de själva såg på sin hälsa svarade socialassistenten 
med att man absolut inte alltid behövde leva som man lärde, att man kunde utföra ett bra arbete trots 
att man inte var hälsosam själv. Det är intressant att föra en diskussion kring detta, för som psykologen
sade kände han personer där intresset för ens arbete interagerade med fritiden. För sådana personer, 
där arbetet blir en väldigt stor del av ens liv kan det tänkas utgöra en fara för ens hälsa. Arbetet kanske
till och med är allt en individ har, vilket kan leda till obalans i ens rutiner. Men personen kan 
förmodligen göra ett bra arbete ändå, trots att den personen inte sköter om sin hälsa helt 
exemplariskt. 

Mindfulness
Mindfulness är precis som Antonovskys teori ett koncept som beprövats i studier och fått ett 
erkännande (Hilte, 2014). Mindfulness har visat sig mycket effektivt när det gäller stresshantering. 
Individers kognitiva prestationsförmåga och förmåga att gå ner i varv har förbättrats för många 
utövare (Hilte, 2014). Ingen av intervjudeltagarna förkastade idén om mindfulness, tvärtom ansåg alla 
att medveten närvaro var positivt. De deltagare som praktiserade det fann det gynnsamt. De 
intervjudeltagare som inte praktiserade medveten närvaro verkade finna andra sätt att slappna av. En 
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fråga som väcktes av resultatet är hur individuellt mindfulness är? Även om många uppskattar 
medveten närvaro kanske metoden inte är tillämpbar för alla. Kanske kan mindfulness också bli för 
fokuserat på inre faktorer istället för yttre? Att vara för accepterande och avslappnad kanske kan leda 
till att man inte tar itu med viktiga konfrontationer när externa problem verkligen skulle behöva tas 
itu med. Förtroendet för medveten närvaro kanske kan bli för stort, att en individ lägger för mycket 
ansvar på sig själv och sina reaktioner. Mindfulness kanske behöver professionell rådgivning för att 
läras in på det mest optimala sättet, så att risken för eventuell feltolkning minimeras. 

Mindfulness föll först in under temat “självkännedom”. Mindfulness skulle kunna ses som en slags 
självkännedom i sig. Metoden går ut på att sensitivisera sig själv för intryck, att bli mer medveten om 
sina kroppsliga signaler (Hilte, 2014). Det kan tänkas att detta gör att man lättare känner av när man 
börjar bli stressad och på så sätt kan avveckla den. Alla deltagarna verkade ha kännedom om vilka 
faktorer som gjorde dem stressade, oavsett om de utövade mindfulness eller inte. Förutom 
“självkännedom” föll mindfulness också in under temat “vitalitet”. Att ha ett aktivt liv utanför sitt 
arbete var hälsofrämjande. Att umgås med sin familj och att utöva intressen spelade en stor roll för att 
lyckas särskilja privatliv och arbetsliv, det var sätt att släppa arbetet. Det stämde också överens med 
tidigare studier (Biegel et al., 2007; Harrison & Westwood, 2009). När fritidsintressen utövades tycktes
en medveten närvaro falla in automatiskt. Det kan vara intressant att diskutera vad det är som gör 
medveten närvaro unikt? Kanske kan det vara något som är speciellt med just medveten närvaro som 
får en person att verkligen slappna av på en annan nivå jämfört med när man bara utför en 
stimulerande aktivitet? Att man kan nå och kontrollera en avslappnande effekt med hjälp av enkla 
metoder som exempelvis andning? Hur någon gör för att slappna av och släppa allt annat är kanske 
inte väsentligt, det viktiga är att en stresslindrande effekt nås, vare sig det sker genom att vara med sin 
familj, motionera, vara ute i naturen eller utöva mindfulness.

Metoddiskussion
Denna studie var kvalitativt utformad, intervjuguiden var semistrukturerad, öppna frågor baserade på 
underlaget ställdes. Deltagarna valdes efter kriteriet att de arbetade med yrken som behandlade 
psykisk hälsa. När öppna frågor ställs kan mängden information variera, vissa svarade mer, andra 
mindre på olika frågor. Det hade kunnat ställas mer ingående följdfrågor när ett svar som kunde 
utvecklats en aning gavs. Värt att nämna är att författaren av denna text inte haft stor erfarenhet av 
intervjuer tidigare. När en person blir tillfrågad om sin egna hälsa och välbefinnande finns alltid en 
liten risk att personen inte ger ett helt sanningsenligt svar. Det kan tänkas att eventuella 
missförhållanden i en intervjupersons miljö inte nämnts om de funnits där, trots att deltagarna gett 
ifrån sig ett väldigt tillförliligt intryck. Författarens egna åsikter kan ha påverkat resultatet. 
Tolkningarna kan ha påverkats av författarens förförståelse, denna påverkan skulle kunna ha 
undersökts om en oberoende person läst igenom materialet.

Slutsatser
För deltagarna i detta examensarbete visade sig flera faktorer verka i hälsofrämjande syfte; att vara 
intresserad av andra människor och att ha goda relationer till patienter, kollegor och familj var 
någonting som alla deltagare värderade högt. God struktur, kommunikation och organisering på 
arbetsplatsen minskade risken för utbrändhet. Kvalitativ handledning, vidareutbildningar, kombinerat 
med erfarenheter och egen terapi hjälpte deltagarna att hantera situationer konstruktivt. Att ha olika 
fritidsintressen, där man helt och hållet kunde släppa arbetet var viktigt. Att tänka helhetsmässigt kring
sin egen hälsa kunde många gånger vara det som behövdes för att en själv och ens patienter skulle må
bra. Dessa faktorer påverkade deltagarnas upplevda känsla av sammanhang och medvetna närvaro. 
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Bilaga

Intervjuguide
-Vad har du för utbildning?

-Vad har du för yrkeserfarenheter?

-Hur kom du på att du ville utbilda dig till det?

-Brukar du ha handledning? Kan du berätta om den?

-När är ditt jobb som mest meningsfullt?

-När det minst meningsfullt?

-Har du kunskaper om mindfulness?

-Tror du att man behöver ha som ambition att leva som man lär i ditt yrke? 

-Har du själv gått i terapi?

-Vilken slags problematik har dina ärendstaganden?

-Har du arbetskamrater som blivit utbrända? Isåfall, vad har den utbrändheten berott på?

-Hur är ditt kollegiala stöd?

-Lyckas du upprätthålla en distinktion mellan privatliv och yrkesroll?

-Vilka individer tror du lämpar sig för att arbeta med ditt yrke?


