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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att beskriva psykologstudenters upplevelse av 

utbildningsterapi, även kallad egenterapi. Data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer med psykologstudenter vid Örebro 

universitet (N = 12) och analyserades med induktiv tematisk analys. 

Analysen visade på fyra huvudteman: “Funktion för yrkesrollen”, 

“Hjälpsamt men inte alltid enkelt”, “Universitetet bör ändra kursen” 

samt “Villkorad kontext”. Kärnkategorin “Full av motsättningar” 

beskriver psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi. 

Resultatet indikerar att utbildningsterapi är ett viktigt moment som bör 

tillvaratas i större utsträckning än det görs idag.  

 

Nyckelord. Utbildningsterapi, egenterapi, psykologstudent,  

psykologprogrammet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Jan Carlsson 

Psykologi, avancerad nivå, examensuppsats 

VT2015 

 



UPPLEVELSE AV UTBILDNINGSTERAPI  2 

 

 

Psychology students’ experience of personal therapy 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to describe psychology students’ 

experience of personal therapy. Data was collected through semi-

structured interviews with psychology students at Örebro University (N 

= 12) and analyzed with inductive thematic analysis. The analysis 

revealed four main themes: “Contribution to Professional Role”, 

“Helpful But Not Always Easy”, “the University Should Change 

Course” and “Conditional Context”. The core category “Full of 

Contradictions” covers all main themes and gives an overall description 

of psychology students’ experience of personal therapy. The results 

indicate that personal therapy is important and should be utilized to a 

greater extent than it is today. 
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Psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi 

 

Jag tycker att det är ett skumt upplägg och förstår egentligen inte.. om man ändå inte 

får nån uppföljning av vad det ger en eller vad liksom.. vad själva resultatet av 

egenterapin är... Varför den är den då obligatorisk? Så det är massa sådana tankar 

som snurrat samtidigt som jag tycker att det är liksom skitbra att vi gör det. Jag 

menar, jag skulle nog inte alls vara samma människa om jag inte hade gått i 

egenterapi (Citat från en deltagare i studien).  

 

Det finns en lång tradition att studenter som utbildar sig till samtalsterapeuter själva 

går i samtalsterapi under sin utbildning (Norcross, 2005). Den här studien handlar om den 

obligatoriska utbildningsterapi, även kallad egenterapi, en majoritet av psykologstudenter 

genomgår under sin utbildning på psykologprogrammet i Sverige. Utbildningsterapi 

definieras enligt Psykologilexikon (Egidius, 2008a, s. 156) som “den psykoterapi som 

blivande psykoterapeuter själva genomgår …. Sådan terapi kan försiggå i grupp eller 

individuellt ”. Termen egenterapi används parallellt med termen utbildningsterapi. Eftersom 

kursen vid Örebro universitet heter just Utbildningsterapi (Örebro universitet, 2012) är det 

denna term som kommer att användas i föreliggande studie även om termen egenterapi 

förekommer i svensk litteratur och vid svenska psykologprogram. I internationell litteratur 

används generellt termen personal therapy. Termen egenterapi kommer att användas vid 

referering till annan litteratur om inte annan litteratur använder termen utbildningsterapi. 

Varför egenterapi? Den generella uppfattningen är att egenterapi bidrar till 

terapeutens personliga som professionella utveckling (Orlinsky, Norcross, Rønnestad & 

Wiseman, 2005). Även yrkesverksamma samtalsterapeuter går i samtalsterapi. Cirka 87 % av 

terapeuter anger i en internationell enkätstudie att de gått samtalsterapi (Orlinsky, Schofield, 

Schroder & Kazantzis, 2011) vilket är en betydligt högre andel än i normalpopulationen 

(Norcross, 2005). I en internationell översiktsstudie (Orlinsky et al., 2005) skattar cirka 85 % 

av cirka 3 600 terapeuter att de haft en positiv upplevelse av egenterapi. Många terapeuter 

skattar att de haft personlig så väl som professionell nytta av sin egenterapi. Nittio procent av 

terapeuterna skattar att de erfarit en avsevärd personlig förbättring och cirka 75 % skattar att 
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egenterapin starkt influerat dem på ett professionellt plan (Orlinsky et al., 2005). Egenterapi 

kan bidra till att utveckla bättre självkännedom, bättre självkänsla samt förbättrade relationer 

till andra (Macran & Shapiro, 1998). Egenterapin upplevs även påverka hur effektiv man är 

som terapeut (Orlinsky et al., 2011). Kvalitativa studier har genom analys av intervjuer avsett 

undersöka olika aspekter av upplevelsen av obligatorisk egenterapi (Grimmer & Tribe, 2001; 

Murphy, 2005). Resultaten visar att egenterapi ger en ökad förmåga till empati och förståelse 

för klientens situation. Deltagarna fick erfara hur en terapeut kan arbeta och terapeuten blev 

en rollmodell för deltagarens yrkesutövande. Vidare gav egenterapin en visshet om att terapi 

hjälper – oavsett om den enskilde deltagaren upplevde att terapin var hjälpsam eller inte. 

Även dessa studier påvisade att egenterapin gav en högre självkännedom – vilket upplevs ha 

hjälpt terapeuten både i sin yrkesroll så väl som privat. Resultaten visar att deltagarna 

upplevde sig hjälpta på ett mer personligt plan – de fick hjälp med relationsproblem. 

Deltagarna upplever att de växte professionellt. Exempelvis fick de ökad förmåga att hantera 

den eventuella stress som kan medfölja en ansvarsfull yrkesroll. Ibland erhölls även informell 

handledning för egna patienter i sin egenterapi. Av studierna framkommer också att 

deltagarna upplever att egenterapin fungerar som en insocialiseringsprocess i yrket (Grimmer 

& Tribe, 2001; Murphy, 2005).  

I en internationell studie (Orlinsky, Botermans & Rønnestad, 2001) rankades 

egenterapi som den tredje viktigaste komponenten i den professionella utvecklingen för 

psykoterapeuter, näst efter att ha egna patienter samt att få handledning i patientarbetet.  

Hur viktig egenterapin upplevs och hur benägen studenten är att söka egenterapi kan 

påverkas av kontexten studenten befinner sig i. I en studie med terapeutstudenter (Dearing, 

Maddux & Tangney, 2005) fann man ett positivt samband mellan hur relevant 

fakultetsmedlemmar, det vill säga personer som arbetar på den fakultet studenten är knuten 

till, upplevde egenterapi (skattat av studenten) och studentens skattade grad av positiv attityd 
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till egenterapi. Hur relevant fakultetsmedlemmar fann egenterapi (skattat av studenten) 

predicerade hur ofta studenter skattade att de sökte professionell hjälp.  

I en av få utfallsstudier (Gold & Hilsenroth, 2009) studerades om egenterapi 

påverkade den terapeutiska alliansen med patienter. Patienterna rapporterade generellt en 

mycket god allians med sin terapeut oavsett om terapeuten gått i egenterapi eller ej. Det fanns 

alltså ingen signifikant skillnad i allians skattad av patienten mellan de två grupperna av 

terapeuter (de som gått i egenterapi och de som inte gått i egenterapi). Däremot fanns en 

signifikant skillnad gällande terapeutens skattningar av den terapeutiska alliansen. Terapeuter 

som hade gått i egenterapi skattade högre självsäkerhet och att de hade mindre oenigheter 

med sin patient. Terapeuter som gått i egenterapi upplevde att deras patienter var mer 

engagerade i terapin. Terapeuter som hade gått i egenterapi hade generellt dubbelt så långa 

terapier jämfört med terapeuter som inte gått i egenterapi (Gold & Hilsenroth, 2009).  

Negativa aspekter av egenterapi. I en enkätstudie (McEwan & Duncan, 1991) med 

psykologer i Kanada undersöktes deltagarnas åsikter om egenterapin samt omständigheterna 

under vilken egenterapin bedrivits. Hälften av deltagarna skattade att de under studietiden fått 

minimal eller ingen motivering till varför de skulle gå i egenterapi. Åttiotre procent upplevde 

att de blev minimalt eller inte alls informerade om egenterapins eventuella risker eller vinster. 

Mer än hälften av deltagarna upplevde ingen eller minimal uppföljning av utbildningsterapin 

från det universitet deltagarna studerade vid. 

I två kvalitativa studier genomförda i Storbritannien beskrivs den finansiella 

kostnaden som ett stress- och orosmoment för den enskilde studenten (Moller, Timms & 

Alilovic, 2009; Rizq & Target, 2008). Vidare beskrivs att studentens egenterapi kan påverka 

tillvaratagandet av andra delar av utbildningen negativt; studenter beskriver att egenterapi kan 

göra dem mer distraherade och sårbara (Moller et al., 2009). Att som oerfaren studentterapeut 
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gå i egenterapi och samtidigt ha egna klienter i psykoterapi beskrivs som en eventuell stor 

emotionell börda (Macran & Shapiro, 1998). 

En översiktsstudie (Orlinsky et al., 2005) visar att mellan 1-10% skattar sin egenterapi 

som obetydlig och i vissa fall skadlig. Pope & Tabachnick (1994) genomförde en enkätstudie 

med terapeuter verksamma i USA där de bland annat undersökte erfarenheter i egenterapin 

som upplevdes skadliga. De flesta terapeuter, 77,6%  beskriver sin egen terapi som inte alls 

skadlig. Men, 2,3 % av de tillfrågade terapeuterna beskriver väldigt eller exceptionellt 

skadliga upplevelser i egenterapin. De vanligaste skadliga upplevelserna (rapporterade av 

mellan 3-4% av alla deltagare) är sexuella handlingar, att terapeuten upplevs vara sadistisk 

eller emotionellt utnyttjande samt att terapeuten är inkompetent. Samtidigt skattar 85.7% av 

de tillfrågade terapeuterna att egenterapi varit väldigt, eller exceptionellt, hjälpsam (Pope & 

Tabachnick, 1994).  

Begränsningar. Egenterapi är av komplex karaktär vilket ger forskningsområdet 

flertalet specifika utmaningar (Hamreby, 2006; Norcross, 2005). I översikter av forskning om 

egenterapi (Hamrebry, 2006; Macran & Shapiro, 1998) beskrivs svårigheter med att dra några 

slutsatser. Det finns flertalet faktorer som försvårar jämförelser av studier: om studien 

undersökt egenterapin retrospektivt eller ej, om man undersöker terapeutens totala upplevelser 

av att gå i terapi (det vill säga både terapi under utbildning och psykoterapier som 

yrkesverksam) samt om egenterapin under utbildning är obligatorisk eller ej. Egenterapins 

innehåll, struktur och omfång varierar i litteraturen (Hamreby, 2006; Norcross, 2005) och i 

internationell litteratur återfinns flera förekommande termer för både egenterapi, student och 

terapeut (Hamreby, 2006). Studier har undersökt fenomenet med en rad olika grupper av 

samtalsterapeuter såsom counsellors, social workers, psychologists, psychotherapists, 

psychiatrist eller samlingsnamn såsom health care professionals och mental health 

practitioners (Bike, Norcross & Schatz, 2009; Gold & Hilsenroth, 2009). Deltagare benämns 
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bland annat trainee, student eller candidate (Grimmer & Tribe, 2010; Hamreby, 2006). Den 

internationella litteraturen skiljer alltså sig åt gällande “typ, kvalitet, frågeställning, urval och 

metod” (Hamreby, 2006, s. 19) vilket kan bidra till de vitt skilda resultaten inom fältet. Olika 

grupper av terapeuter, olika metoder och olika former av egenterapi kan innebära en svårighet 

att göra en resultatöversikt (Hamreby, 2006) och sedan jämföra resultat (Kazdin, 2003).  

Det finns få prospektiva randomiserade och kontrollerade studier med ett högt antal 

deltagare där man fått följa studenten som går i egenterapi över tid (Norcross, 2005) vilket gör 

det svårare att dra slutsatser om egenterapins eventuella påverkan (Kazdin, 2003).  

Egenterapi i Sverige. Psykologprogrammet i Sverige är en yrkesutbildning om 300 

högskolepoäng (motsvarande fem års heltidsstudier) som leder fram till en psykologexamen. I 

skrivande stund erbjuds psykologprogrammet vid tio lärosäten i Sverige. Nästan alla 

psykologutbildningar i Sverige innefattar någon form av utbildningsterapi, en kurs studenten 

måste erhålla betyget Godkänt på för att kunna ta psykologexamen från universiteten. 

Examensbeskrivning av psykologexamen regleras i Högskoleförordningen (SFS 1993:100). 

Enligt denna krävs inte godkänd utbildningsterapi för att få svensk psykologexamen. Dock 

krävs att man gått i egenterapi för att Socialstyrelsen skall utfärda psykoterapeutlegitimation 

(Socialstyrelsen, u.å).  

Olika lärosäten anger olika syften och mål med utbildningsterapi. Exempelvis “ökad 

självkännedom och träning i reflektion kring jaget och yrkesrollen” (Mittuniversitetet, 2014, 

s. 1), “egen erfarenhet av att ingå ett psykoterapeutiskt kontrakt, ökad förmåga att 

kommunicera verbalt och icke-verbalt” (Uppsala universitet, u.å.) eller “att den studerande ska 

nå ökad insikt om sig själv, sin psykologiska och sociala historia och dess relation till 

nuvarande värderingar, livsmål och livsstil” (Linköpings universitet, 2013, s. 6). Det 

vanligaste upplägget är att utbildningsterapin består av ett visst antal timmar individualterapi 

eller gruppterapi. Samtalsterapeuten man går till skall vara legitimerad psykolog och 
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legitimerad psykoterapeut. Vissa lärosäten godkänner även att man går till en legitimerad 

psykoterapeut med annan grundutbildning. Hur universitet och student utvärderar 

utbildningsterapin varierar. Ett uppvisande av intyg från terapeuten på genomförd 

utbildningsterapi, ibland kombinerat med författande av ett PM och i vissa fall medverkan vid 

ett seminarie ger studenten Godkänt på kursen (se exempelvis Linköpings universitet, 2013; 

Mittuniversitetet, 2014; Örebro universitet, 2012). 

I dagstidningen Dagens Nyheter (Svensk, 2004, 20 mars) beskrivs hur 

psykologstudenter vid Uppsala universitet är irriterade över att de till stor del själva bekostar 

sin utbildningsterapi trots att psykologutbildningen skall vara kostnadsfri. Samtidigt 

uppskattar psykologstudenter vid Uppsala universitet utbildningsterapi. I Psykologtidningen 

(Heinemann, maj, 2009) kan man läsa om heldagsseminariet ”Behöver psykologer 

egenterapi?” där psykologstudenter, verksamma psykologer och programansvariga från flera 

olika psykologprogram närvarade. Utbildningsterapi har alltså även debatterats inom 

psykologkåren.  

Psykologprogrammet samt psykoterapeutprogrammet i Sverige har ingen 

internationell motsvarighet i form av utbildningens utformning, kontext och kultur. Det kan 

alltså finnas svårigheter att översätta internationella forskningsresultat till svenska 

förhållanden (Kazdin, 2003). Studier som avser undersöka psykologstudenters 

utbildningsterapi vid svenska universitet är få. I en kvalitativ studie vid Stockholms 

universitet (Lundmark & Montgomery, 2009) undersöktes psykologstudenters upplevelse av 

att gå i egenterapi. I studien beskrivs en positiv upplevelse där egenterapin har stor betydelse 

både utifrån ett personligt som professionellt perspektiv. Endast en av tolv deltagare var 

tveksam och en av tolv var direkt negativ till egenterapimomentet. I en enkätstudie (Eriksson 

& Törnquist, 2014) med psykologer främst examinerade från svenska psykologprogram 

skattas utbildningsterapin haft betydelse för utvecklandet av självkännedom, interpersonell 
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och empatisk förmåga samt modellinlärning. I studien rankas utbildningsterapin som det 

fjärde viktigaste av totalt elva angivna utbildningsmomentet näst efter klientarbete, 

handledning och praktik. Utbildningsterapi rankas som det tredje viktigaste momentet när det 

gäller att utveckla empatisk förmåga och som det viktigaste momentet för att utveckla 

självkännedom. Utbildningsterapin rankas tvåa när det gäller bidragande till ökad 

interpersonell förmåga. Studien visade att 83 % av de tillfrågade önskar att utbildningsterapi 

skall finnas kvar på psykologprogrammet medan 12 % ansåg att utbildningsterapi skall vara 

frivillig. De flesta ansåg att omfattningen borde vara mellan 30-50 sessioner. Vidare anser 70 

% av deltagarna att det inte skall vara upp till psykologstudenten själv att avgöra hur många 

timmar denne skall gå i terapi (Eriksson & Törnquist, 2014).  

Utbildningsterapi vid Örebro universitet. Vid Örebro universitet kan man välja tre 

olika alternativ av utbildningsterapi - 50 sessioner individualterapi eller 120 sessioner 

gruppterapi eller 60 sessioner gruppterapi kombinerat med 20 sessioner individualterapi 

(Örebro universitet, 2012). Universitetets ekonomiska ersättning för utbildningsterapin 

varierar mellan 10 000 och 17 500 kronor - beroende på vald form av utbildningsterapi 

(Programansvarig för psykologprogrammet & Utbildningsadministratör för 

psykologprogrammet, personlig kommunikation, 15 mars 2015). Efter genomgången kurs 

skall studenten enligt kursplanen bland annat: “visa fördjupad kunskap om sig själv, sina 

tillgångar och sina svårigheter”, “kunna reflektera över vilket "instrument" man är och vilket 

man kan bli samt hur man kan använda sig själv i mellanmänskliga relationer”, “kunna 

reflektera över varför han/hon är motiverad att bli psykolog”, “kunna redogöra för hur teori 

kan förklara ens eget beteende och förstå ens inre liv”. Vidare skall studenten “kunna 

reflektera över egna upplevelser och erfarenheter av klientrollen och kunna relatera den 

kunskapen till det terapeutiska arbetet” (Örebro universitet, 2012, s. 1). 

Sammanfattning bakgrund 
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En summering av forskningsläget visar att utbildningsterapi är ett komplext fenomen 

som i internationell och nationell litteratur generellt skattas som värdefullt. I dagsläget finns 

dock begränsad vetenskaplig grund för att uttala sig gällande utbildningsterapins eventuella 

effekter. Studier kring utbildningsterapin i svenska förhållanden är få. Således behövs mer 

kunskap om svenska psykologstudenters utbildningsterapi. Vilka eventuella upplevelser den 

enskilda psykologstudenten har av utbildningsterapi kan därför vara relevant att klargöra. En 

sådan studie kan även bidra till uppslag för framtida forskning. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi.  

Frågeställning 

Hur upplever psykologstudenter vid Örebro universitet den individuella 

utbildningsterapin? 

Avgränsning 

Vi studerade samtliga psykologprograms kursplaner för utbildningsterapi. 

Utbildningsterapins utformning vid de olika lärosätena bedömdes skilja sig åt, framförallt 

gällande kursmål och omfattning . På grund av detta var det svårt att motivera inklusion eller 

exklusion av lärosäten. Därför valde vi att rekrytera deltagare från enbart ett lärosäte. Av 

praktiska skäl valdes Örebro universitet.  

Vi antog att upplevelsen av att ha gått i individuell utbildningsterapi skiljer sig från 

upplevelsen av att ha gått i gruppterapi eller den kombinerade formen av utbildningsterapi 

(grupp- samt individuell). Vidare förutsatte vi att det kunde vara svårt för studenter som 

genomfört utbildningsterapi i grupp att enbart berätta om den individuella upplevelsen utan att 

tala om personer i terapigruppen. Det bedömdes därför finnas en etisk aspekt med att 

inkludera personer som gått utbildningsterapi i grupp. Vi valde således att undersöka 

upplevelsen av 50 timmar individuell utbildningsterapi.  



UPPLEVELSE AV UTBILDNINGSTERAPI  12 

 

Förförståelse  

Vi som genomför studien är psykologstudenter på termin 10 vid Örebro universitet. Vi 

har båda gått femtio timmar individuell utbildningsterapi. En av oss är mycket nöjd med sin 

utbildningsterapi och upplever att utbildningsterapin har haft en positiv inverkan på henne 

personligen samt för yrkesrollen. Hon är positivt inställd till utbildningsterapi, samt positivt 

inställd till att utbildningsterapi är en obligatorisk kurs. En av oss är mindre nöjd med sin 

utbildningsterapi men tycker att utbildningsterapin har gett erfarenhet av att vara i 

klientrollen. Utbildningsterapin har bidragit till en tydligare bild av hur hon själv önskar 

arbeta med egna klienter i framtiden. Hon uppfattar därför utbildningsterapi som ett viktigt 

moment i psykologutbildningen men anser också att utbildningsterapin inte bör finansieras av 

psykologstudenterna själva. 

Utöver våra egna upplevelser av utbildningsterapi har vi vid flera tillfällen diskuterat 

utbildningsterapin med kurskamrater på psykologprogrammet. Samtalen har rört både vad 

som skett i kurskamraternas och våra egna utbildningsterapier. Även utbildningsterapins 

funktion i allmänhet har diskuterats. Utifrån dessa erfarenheter är vår förförståelse att 

upplevelsen av utbildningsterapi kommer att vara mångfasetterad och komplex och att 

deltagare till stor del kommer att beskriva skiftande upplevelser av utbildningsterapi. Vidare 

har vi genom vår utbildning erhållit både klinisk och teoretisk kunskap om psykoterapi som 

har påverkat vår förmåga till objektivitet. Vi har exempelvis kunskap om vad en god 

respektive dålig relation mellan terapeut och patient kan innefatta. Vi har även kunskap om 

hur svårutvärderat resultat av terapi kan vara samt har tankar och föreställningar vad en 

psykoterapi kan och bör innefatta.  

Metod 

Vi ville beskriva psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi och därför valdes 

en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod är lämplig att använda för att studera upplevelser av mer 
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mångbottnade fenomen (Langemar, 2008). Eftersom det finns en begränsad mängd litteratur 

om utbildningsterapi på svenska psykologprogram ämnade vi göra en explorativ studie med 

datastyrd metod. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer och analyserades utifrån 

induktiv tematisk analys (förkortad TA). TA valdes som analysmetod av flera anledningar. Vi 

som genomförde studien hade inte någon tidigare praktisk erfarenhet av att arbeta med 

kvalitativ metod och TA rekommenderas den som inte har erfarenhet av kvalitativ analys. 

Även den tidsbegränsning som en examensuppsats om 30 högskolepoäng (20 veckor) innebär 

motiverar TA, eftersom andra kvalitativa analysmetoder ofta tar mer tid i anspråk (Langemar, 

2008). Metodvalet påverkades även av att vår handledare är väl förtrogen med metoden. 

Urval 

Grundläggande urvalskriterier fastställdes utifrån studiens syfte. För att inkluderas i 

studien skulle deltagaren vara psykologstudent registrerad vid Örebro universitet och ha 

genomfört och avslutat 50 timmar individuell utbildningsterapi under programmets gång. Vi 

valde att exkludera våra kurskamrater i rekryteringsprocessen eftersom vi har en personlig 

relation till dessa personer.  

För att få optimal information om det man vill undersöka bör hänsyn tas till faktorer 

som indirekt kan påverka den information som deltagare ger (Langemar, 2008). Faktorer som 

vi trodde kunde påverka den information deltagare ger var kön, ålder, om deltagaren gått 

samtliga 50 timmar hos en och samma terapeut, vilken inriktning deltagaren ansåg att terapin 

hade samt vilken utbildning terapeuten hade. Även när deltagaren påbörjat respektive avslutat 

sin utbildningsterapi samt hur nöjd man var med sin utbildningsterapi var faktorer vi trodde 

kunde påverka den information som förmedlades. Dessa faktorer blev bakgrundsvariabler som 

skulle utgöra grunden för vår rekrytering med syfte att skapa ett kvalitativt representativt 

urval. Ett formulär med nämnda bakgrundsvariabler (Bilaga 1) skapades via den webbaserade 

enkättjänsten SurveyMonkey (SurveyMonkey, 2015).  
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Ett rekryteringsbrev (Bilaga 2) publicerades i den slutna gruppen “Psykologstudenter, 

Örebro universitet” som är en del av det sociala mediet Facebook. Gruppen bestod vid 

tidpunkten för publicering av 430 medlemmar. I rekryteringsbrevet inkluderades en länk till 

formuläret med bakgrundsvariabler med uppmaningen att fylla i formuläret om man var 

intresserad av att delta i studien. Brevet skickades även ut via e-post till samtliga studenter 

som vid den aktuella tidpunkten var registrerade vid någon kurs på psykologprogrammet vid 

Örebro universitet.  

Vi eftersträvade att genomföra 12 intervjuer då detta bedömdes rimligt sett till 

tidsramen för studien. Rekryteringen resulterade i totalt 17 intresseanmälningar. Fyra av dessa 

betraktades som ofullständiga då svar på flera, eller samtliga, frågor utelämnats. På grund av 

få kompletta intresseanmälningar valde vi att kontakta kvarstående 13. Intressenterna 

kontaktades via angiven e-post med förfrågan om att delta i studien (Bilaga 3). Av de 13 

exkluderades ytterligare fyra personer som erhållit examen från psykologprogrammet och 

därför inte räknades som studenter längre, samt en person som ännu inte fullgjort 50 timmar 

utbildningsterapi. Övriga nio intressenter tackade ja till att delta. Rekryteringsbrevet 

publicerades återigen på Facebook samt skickades ut via e-post vilket resulterade i ytterligare 

fyra intresseanmälningar. Samtliga fyra personer kontaktades och tre av dessa hade möjlighet 

att delta i en intervju på plats. Den fjärde personen exkluderades eftersom vi strävade efter att 

intervjua alla deltagare personligen. Detta eftersom en telefonintervju kan innebära att 

intervjusituationen blir mindre avspänd och att icke-verbal information går förlorad 

(Langemar, 2008). 

Deltagare 

Deltagarna (N = 12) var mellan 23 och 32 år gamla (M = 27,66, SD = 2,53). Åtta 

deltagare definierade sig som kvinna, tre deltagare definierade sig som man och en deltagare 

definierade sig själv som annat. Deltagarna beskrev inriktningen på sin utbildningsterapi som 
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psykodynamisk (n = 6), KBT (n = 3), Integrativ (n = 2) samt annat (n = 1). Åtta deltagare 

uppgav att de gick i utbildningsterapi hos legitimerad psykolog och legitimerad 

psykoterapeut. Tre deltagare uppgav att terapeuten var socionom och legitimerad 

psykoterapeut. En deltagare uppgav endast terapeutens vidareutbildning. Deltagarna 

påbörjade sin utbildningsterapi mellan termin två och termin fem och avslutade sin 

utbildningsterapi mellan termin sex och termin åtta. Två deltagare hade valt att fortsätta med 

samma terapeut efter 50 timmar utbildningsterapi. Deltagarna uppgav att de valt att delta i 

studien eftersom utbildningsterapi är intressant och viktigt. En annan frekvent angiven 

anledning till att delta var nyfikenhet på kvalitativ metod. Deltagarna nämnde även karma - 

man valde att medverka med förhoppning om att på så vis få deltagare till egna framtida 

examensarbeten. 

Datainsamling 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes utifrån 

en intervjuguide (Bilaga 4) tänkt att vara stöd för oss som intervjuade. Frågorna i 

intervjuguiden baserades på vår förförståelse (se rubrik Förförståelse) och nyfikenhet. 

Frågorna strukturerades kring fem övergripande teman: innan terapin, terapin, professionen, 

institutionen samt efter terapin. Syftet med intervjun var att deltagaren skulle få berätta sin 

upplevelse, inte att vi skulle få svar på alla frågor. Detta sökte vi eftersträva i varje intervju 

genom att vara öppna och undvika att styra deltagarna för mycket.  

Innan datainsamlingen påbörjades lyssnade vi på två olika exempel av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna diskuterades utifrån intervjuteknik med syfte att 

öka samstämmighet kring förhållningssätt i intervjusituationen. Därefter genomfördes varsin 

pilotintervju med två psykologstudenter vid Örebro universitet. Syftet var att öva på 

intervjuguiden samt att testa dess användbarhet. Vi efterfrågade feedback från 

psykologstudenterna på intervjuteknik samt formulering av frågor. Ingen förändring av 



UPPLEVELSE AV UTBILDNINGSTERAPI  16 

 

intervjuguiden bedömdes vara nödvändig. Vi lyssnade sedan igenom varandras intervjuer med 

syfte att ytterligare öka samstämmighet i förhållningssätt samt inspireras av varandra. De två 

intervjuerna inkluderades ej i studien då vi har en personlig relation till de två 

psykologstudenterna.  

De 12 intervjuerna genomfördes på en plats som deltagaren själv valde; på 

universitetets campus, i hemmet eller på Örebro universitets studentmottagning (där 

psykologstudenter har egna klienter under handledning). En intervju genomfördes via telefon 

eftersom deltagaren befann sig på annan ort och inte kunde delta på den ursprungligt bokade 

tiden. Innan intervjun påbörjades informerades deltagarna muntligt och skriftligt om studiens 

syfte, innebörden av att delta samt forskningsetiska principer (Bilaga 5). Därefter fick 

deltagarna lämna informerat samtycke genom att skriva under ett samtyckesformulär (Bilaga 

6).  

Samtliga intervjuer spelades in med en mp3-spelare. Längden på intervjuerna 

varierade mellan 50-71 minuter. Efter avslutad intervju informerades deltagarna om att de 

hade möjlighet att kontakta intervjuaren om de önskade addera eller korrigera information 

eller hade frågor. En deltagare valde att göra ett förtydligande via e-post. Detta tillägg lades 

till deltagarens transkriberade intervju och behandlades som en del av det övriga materialet. 

En kodlista upprättades där varje deltagare erhöll en kod. Intervjumaterialet märktes med 

deltagarnas respektive kod. Den kodade deltagarlistan förvarades inlåst och separat från den 

insamlade datan för att säkerställa anonymitet. 

Analys 

I en första omgång transkriberades 10 av 12 intervjuer. Två intervjuer sparades och 

transkriberades i slutfasen av analysprocessen med syfte att användas för kontroll av analysen. 

Vi hade ett gemensamt regelverk för transkribering. Allt prat och alla ljud skrevs ut ordagrant, 

förutom upprepningar av enstaka ord och ljud. Dessa upprepningar uteslöts. Betoningar, 
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längre tystnader och känslouttryck markerades med hakparentes, exempelvis [skrattar]. Efter 

transkribering läste vi upprepade gånger igenom samtliga intervjuer för att bli väl förtrogna 

med materialet.  

Intervjuerna importerades var och en i datorprogrammet Open Code (ITS and Division 

of Epidemiology and Global Health, 2015). Därefter påbörjades analys av datan utifrån Hayes 

riktlinjer för tematisk analys (Hayes, 2000, refererad i Langemar, 2008). Den praktiska 

procedur för TA som beskrivs i sju olika steg kan modifieras och anpassas utifrån syfte 

(Langemar, 2008). Samtliga steg i vår analysprocess presenteras i Figur 1. Vi rörde oss fram 

och tillbaka mellan de olika stegen under analysens gång. I samtliga steg av analysen 

återvände vi även till det ursprungliga materialet för att kontrollera att kategorier och teman 

stämde överens med vad som sagts i intervjuerna.  

 
1. Kodning. Som första steg gick vi gemensamt igenom alla intervjuer och varje 

meningsbärande enhet (det vill säga upplevelser som bedömdes vara relevanta för 

frågeställning och syfte) kodades. Exempelvis fick meningen “Det var ju väldigt luddiga 

Transkribering intervjuer (10 av 12)  

Koder (ca 1050 st) 

Kategorier (110 st) 

Subteman (18 st) 

Huvudteman (4 st) 

Kärnkategori 

Modell 

Kontroll mot 
intervjuer (2 st) 

Figur 1. Beskrivning av analysprocessen 
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riktlinjer för vad den här terapin skulle vara för någonting” koden Luddiga riktlinjer. I de 10 

intervjuerna framkom ca 1050 meningsbärande enheter, alltså 1050 koder. 

2. Kategorisering. När samtliga 10 transkriberade intervjuer kodats ordnades koderna i 

preliminära kategorier. En kategori består av koder med liknande innehåll. Koder som 

Universitetet borde trycka mer på implementering av kursmålen och Universitetet borde 

tydligöra vad som skall uppnås sorterades in i en kategori som fick namnet Hade önskat mer 

information från universitetet. I detta steg återvände vi upprepade gånger till respektive 

intervju för att kontrollera att koderna och kategorierna stämde överens med det deltagarna 

berättade. Innan kategorierna fastställdes plockades alla preliminära kategorinamn bort. Varje 

kategori namngavs därefter utifrån sitt innehåll. Under hela processen jämfördes kategorier 

med varandra och ställdes även mot varandra. Kategorier som konstaterades innehålla allt för 

olikartade upplevelser delades upp i ytterligare kategorier. Kategorier som överlappade 

varandra förenades till en gemensam kategori och koder som vi ansåg lämpade sig bättre i en 

annan kategori flyttades. Slutligen framträdde 110 kategorier.  

3. Subtematisering. I nästa steg reducerades materialet ytterligare genom att 

kategorierna förenades i preliminära subteman som vi tyckte framträdde ur materialet. 

Subteman summerar den gemensamma underliggande meningen i flera kategorier. Vi 

strävade efter att teman inte skulle överlappa varandra men att det som fanns inom ett tema 

skulle höra ihop. Exempelvis bildade de tre kategorierna Hade önskat mer information från 

universitetet, Hade önskat mer uppstyrning från universitetet samt Syftet med 

utbildningsterapi är otydligt subtemat Syftet är otydligt. Innan subtemana fastställdes 

diskuterade vi även vilka preliminära huvudteman vi såg i materialet. De 110 kategorierna 

resulterade i totalt 18 subteman. 

4. Kontroll. Efter att subteman fastställts gick vi igenom varje intervju för att 

kontrollera att de teman som framträtt i analysen motsvarade det som sagts i intervjuerna. En 
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viktig del av detta var även att se om någon information som förekom i intervjuerna inte 

fångats av ett subtema. Vi konstaterade att subtemana stämde bra överens med samtliga 

kodade intervjuer. Därefter sorterades innehållet i de två kontrollintervjuerna in under de 18 

subtemana. Ingen ny information framkom och materialet kunde därmed betraktas som 

mättat.  

5. Huvudtematisering. I nästa steg av analysen testade vi att utstaka olika huvudteman 

som vi uppfattade i materialet. Varsin tematisering genomfördes där subteman ordnades under 

preliminära huvudteman. De två tematiseringarna jämfördes och vi fann att de i hög grad 

överensstämde. Därefter flyttades subtemana fram och tillbaka i olika tolkningar innan vi 

slutligen konstaterade fyra huvudteman. Som exempel blev subkategorierna Obligatorium är 

bra, Syftet är otydligt, Bör utformas på annat sätt och Bör tillvaratas i större omfattning 

huvudtemat Universitetet bör ändra kursen.  

6. Kärnkategori och modell. Avslutningsvis definierades en kärnkategori som täcker 

samtliga fyra huvudteman. Relationen mellan subkategorier, huvudteman och kärnkategori 

konceptualiserades i en modell. 

Member Check. Efter genomförd analys bjöds samtliga deltagare in till en Member 

Check (Bilaga 7). Syftet med en Member Check är att kontrollera om resultatet av analysen 

stämmer överens med deltagarnas upplevelse (Langemar, 2008). Deltagarna delgavs resultatet 

och fick därefter möjlighet att diskutera resultatet och komma med synpunkter. Deltagarna 

förmedlade att de ansåg att resultatet stämde överens med deras upplevelse. I enlighet med 

deltagarnas önskemål formulerades namnet på två teman om till att bli mer beskrivande.  

Litteratursökning  

En litteratursökning efter relevant litteratur inom området utbildningsterapi gjordes. 

Litteratur söktes vi universitetsbiblioteket i databaserna PsychInfo och DIVA.  Litteratur 
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söktes även via sökmotorn Google och databasen Google Scholar. Ett urval av artiklar gjordes 

utifrån studiens syfte och frågeställning.  

Etik 

Studien efterföljer forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) och har godkänts 

av Örebro psykologprograms etikgrupp. 

Att bli intervjuad om sin utbildningsterapi skulle eventuellt kunna väcka jobbiga teman 

och minnen hos deltagaren. Vi betonade i alla intervjuer att deltagarna själva fick bestämma 

vilka områden som var bekväma att tala om. Vi var även noga med att förse deltagarna med 

våra kontaktuppgifter och informera om att de kunde vända sig till oss, eller vår handledare, 

om behov uppstod.   

Att rekrytera deltagare från en begränsad grupp av individer kan öka risken att härleda 

enskilda deltagare i resultatet. Avgränsningen i urvalet (endast psykologstudenter vid Örebro 

universitet) kan därför påverka konfidentialiteten. Vi sökte minimera denna risk genom 

utesluta information som kan härledas, exempelvis egennamn eller ortsnamn i citat. Han eller 

hon har i citat ersatts med pronomet hen. 

Resultat 

Analysen visar att deltagarnas upplevelse av utbildningsterapi kan sammanfattas i 

kärnkategorin Full av motsättningar. Kärnkategorin bygger på fyra huvudteman som i sin tur 

består av totalt 18 subteman. En sammanställning av resultatet presenteras i Figur 2. Nedan 

presenteras varje huvudtema med beskrivning av respektive subteman.  
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Huvudtema: Funktion för yrkesrollen 

I temat återfinns följande subteman: Vill göra och inte göra som terapeuten, 

Upplevelsebaserad kunskap, Positivt prata om yrkesroll samt Yrkesroll är inte ett stort tema. 

Analysen visar att utbildningsterapi upplevs ha en pedagogisk funktion. Psykologstudenten får 

praktisk erfarenhet av en specifik inriktning och specifika metoder. Man får uppleva hur en 

psykoterapeut kan arbeta. Vissa delar av det som terapeuten gör tar deltagare med sig för att 

själv använda i sin framtida yrkesroll. Men också tvärtom: vissa saker terapeuten gör vill 

deltagren inte göra med sina egna patienter. Deltagarna upplever det som positivt att explicit 

ta upp olika aspekter av den egna yrkesrollen i utbildningsterapin, även om yrkesrollen inte 

alltid upplevs vara ett stort tema. 

Figur 2. Kärnkategori och fyra huvudteman med totalt arton subteman. 

Full av motsättningar 
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(N=12) 

 

•Positivt prata om 
yrkesroll            
(N=8) 

 

•Yrkesroll är inte 
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(N=5) 

Hjälpsamt men 
inte alltid enkelt   
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•Hade behov och 
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Vill göra och inte göra som terapeuten. Deltagarna får praktisk erfarenhet av en 

terapeuts sätt att vara och hur terapeuten använder sig av en inriktning och tekniker i 

terapirummet. Terapeutens handlingar blir konkreta exempel som man väljer att ta efter eller 

inte ta efter beroende på hur man upplever terapeutens beteende. En återkommande 

upplevelse är att terapeuten var personlig och delade med sig av sig själv vilket vissa deltagare 

vill göra i sin framtida yrkesutövning och andra inte. Analysen visar också att deltagarna 

önskar vara mer öppna med teori och metod inför framtida patienter än vad deras terapeuter 

var i utbildningsterapin. Deltagarna upplever att de i större utsträckning vill förklara varför 

man som terapeut gör som man gör. En deltagare beskriver hur upplevelsen av terapeutens 

arbetssätt påverkar den egna rollen som psykolog:  

Jag har väl fattat att ”nej men så vill jag inte jobba i alla fall” . . . .  Det kan säkert 

passa vissa, men det finns säkert mer effektiva sätt att jobba också kanske. Så på det 

sättet så har det givit mig liksom en bild av ”Jaha såhär kan man också jobba som 

psykolog. Vill jag det? Nej jag tror inte det”.  
 

Upplevelsebaserad kunskap. Utifrån analysen kan man se att en viktig del av 

utbildningsterapin är att själv få uppleva klientrollen och den utsatthet som deltagarna menar 

att rollen ofta innebär. Genom den egna erfarenheten ger utbildningsterapi en ökad förståelse 

för hur klientrollen kan upplevas. Deltagarna upplever också att utbildningsterapi kan 

komplettera den teoretiska kunskap man har. I utbildningsterapin får man möjlighet att i 

praktiken uppleva teoretiska begrepp såsom motstånd eller känsloreglering. En annan 

upplevelse är att man valde psykodynamisk inriktning på sin utbildningsterapi eftersom man 

tyckte att man inte fått tillräcklig kunskap om psykodynamisk terapi på psykologprogrammet 

och ville lära sig mer:  

Alltså, KBT-verktyg och dom bitarna... Det fick vi ganska mycket i skolan. Men vi fick 

inte särskilt mycket om psykodynamiska biten så jag kände att det var liksom nåt som 

fattades i utbildningen också. Så att jag kände att det var lite som ett komplement till 

det lilla tomrummet som fanns i utbildningen också. 
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Positivt prata om yrkesroll. Att prata om yrkesrollen med sin terapeut upplevs som 

positivt. Analysen visar att deltagare bland annat pratar om vad en psykolog är, motiven till att 

bli psykolog, hur man i framtiden vill jobba samt vilka personliga egenskaper och färdigheter 

som kan behövas i psykologyrket. Deltagare beskriver sig mer trygga och lugna efter att ha 

tagit upp yrkesrelaterade teman i utbildningsterapin. Att terapeuten skulle vara psykolog 

upplevde deltagarna som viktigt då de själva studerade till samma yrke. Ytterligare en 

upplevelse kopplad till yrkesrollen är att deltagare efterfrågar, och får, handledning och råd 

kring sina egna klienter. Detta gäller framför allt om man upplever en mindre god 

handledning vid universitetets studentmottagning. En deltagare berättar om hur denne 

upplevde det att prata om sin yrkesroll: 

Jag hade lite funderingar såhär ”men jag som skall bli psykolog jag kan väl inte vara 

såhär eller jag kan väl inte göra såhär blablabla” det var sånt som liksom vävdes in i 

det andra så att säga... Och det tog ju hen hand om på ett bra sätt tycker jag och 

liksom tog ur mig att man ska vara på ett speciellt sätt för att vara psykolog och det 

kändes ju bra. 
 

Yrkesroll är inte ett stort tema. Analysen visar också att den framtida yrkesrollen 

inte alltid var ett stort tema i utbildningsterapin. Att inte ta upp sin yrkesroll i 

utbildningsterapin har flera olika orsaker. Deltagare beskriver att de inte har någon yrkesroll 

att ta upp om man går i utbildningsterapi innan man påbörjat de kliniska momenten. En annan 

upplevelse är att valet att bli psykolog är självklart och därför inte behöver avhandlas. 

Terapeuten beskrivs som ointresserad av att prata om deltagarens yrkesroll. Även om olika 

yrkesrelaterade aspekter inte togs upp explicit i utbildningsterapin så beskriver deltagare ett 

implicit arbete med psykologrollen. Man utvecklar i utbildningsterapin färdigheter som anses 

behövas som psykolog. En deltagare beskriver hur behovet av att ta upp yrkesrollen varierar: 

För mig har det varit ganska självklart eller jag har väldigt säker på att jag vill bli 

psykolog… Så att det har nog inte varit nån fråga för mig. Jag tror att jag har andra i 

klassen som kanske har vart osäkra på det och dom tror jag har diskuterat det med sina 

terapeuter på ett annat sätt. 

 

Huvudtema: Hjälpsamt men inte alltid enkelt 
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I huvudtemat återfinns följande subteman: Hjälper och är givande, Hade behov och 

förväntningar, Bidrar till lämplighet, Otillfredsställande samt Ger tillförsikt inför 

psykoterapis potens. Analysen visar att utbildningsterapin upplevs som hjälpsam och givande 

och bidrog till påtaglig positiv progress. Samtidigt upplevde många att terapin inte alltid blev 

det de hoppades på. Den terapeutiska alliansen, det vill säga relationen, upplevs som mindre 

god. Man beskriver att samsyn saknas och att utbildningsterapin stagnerar mot slutet. En 

deltagare sammanfattar sin upplevelse: 

Det var väldigt bra men att vissa saker som terapeuten gjorde och sådär kanske jag 

inte var jättenöjd med. Att vissa saker vågade jag inte riktigt ta upp med hen som hade 

med hens handlag och göra men att jag ändå upplevde att jag blev hjälpt i terapin 

liksom. 
 

Hjälper och är givande. Analysen visar att utbildningsterapin upplevs vara väl 

investerade pengar. En återkommande upplevelse är att utbildningsterapin är hjälpsam, 

givande och betydande på ett personligt plan. Man upplever att utbildningsterapin bidrar till 

tydlig förändring i livet. Utbildningsterapi upplevs som ett andrum i vardagen, något som man 

ser fram emot men också som en arbetsam process som har en stark påverkan i vardagen. 

Deltagarna upplever att de fick hjälp med problemområden de kom med till 

utbildningsterapin. Utbildningsterapin har bidragit till relationella och emotionella insikter 

och färdigheter. Man känner sig själv bättre vilket påverkar förståelsen för sig själv och för 

andra.  

Relationen till terapeuten förefaller ha en stor del i den positiva upplevelsen av 

utbildningsterapin.  Deltagarna beskriver att man “klickar” med terapeuten redan vid första 

telefonsamtalet eller mötet. Terapeuten beskrivs bland annat som empatisk, varm, lyhörd och 

kunnig. Relationen upplevs som god och tillitsfull och man känner sig bekräftad av sin 

terapeut. En deltagare beskriver: 

Jag har kunnat arbeta väldigt mycket i terapin. Att jag har liksom vågat berätta saker 

och jag har kunnat utforska just olika teman som kanske varit jobbiga som jag inte har 

kunnat utforska i så många andra sammanhang. 
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Hade behov och förväntningar. Utifrån analysen kan man se att deltagarna har ett 

personligt behov av terapi innan terapins början. Man har mål och önskar ta upp specifika 

teman såsom relationer, föräldraskap, barndomsupplevelser eller ångest och nedstämdhet. 

Utbildningsterapi upplevs även vara ett efterlängtat personligt moment i utbildningen - en 

möjlighet att få koppla sin person till utbildningen och den framtida psykologrollen. Samtidigt 

fanns innan terapins start farhågor om att inte bli förstådd av terapeuten och en osäkerhet 

kring att befinna sig i terapisituationen. En deltagare beskriver sitt behov och sina 

förväntningar såhär: 

Jag kom dit och sa att jag vill både jobba med alltså min professionella roll som 

psykolog såhär hantera stress kring studierna. Men också liksom egna, mer personliga 

utmaningar som man har och bli mer helare som människa. Men att jag inte bara vill 

göra det ena... 

 

Bidrar till lämplighet. Analysen visar att ett syfte med utbildningsterapi upplevs vara 

kontroll av lämplighet. Deltagarna anser att man som psykologstudent bör ha arbetat med sig 

själv och sina problem för att bli mer välfungerande. Således kan man bli en mer lämplig 

psykolog. Deltagare beskriver att det finns psykologstudenter med svårigheter som eventuellt 

kan påverka det framtida yrkesutövandet. Utbildningsterapi har i sådana fall ett terapeutiskt 

syfte och bör bidra till att psykologstudenten får hjälp. Det finns också ett personligt behov av 

att bli ”okejad” i sin utbildningsterapi - man vill höra från terapeuten att man är normal och 

kommer att bli en bra psykolog. Ytterligare en upplevelse är att det finns en möjlighet att 

“glida” genom momentet. Med “glida” menas generellt att studenterna undviker att ta upp 

viktiga saker. I och med att man glider kan man bli en mindre lämplig psykolog. En deltagare 

gör följande betraktelse kring lämplighet: 

Att man ibland kan se vissa psykologstudenter som man ”är det här verkligen en person 

som är lämplig för och vara psykolog?” men som jag tror också skulle kunna bli det om 

dom jobbade med sig själva... Och då är det viktigt att man får den möjligheten och 

göra det...  
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Otillfredsställande. Analysen visar att deltagarna upplever att det inte alltid är enkelt 

att gå i utbildningsterapi och att det ibland inte ger det man hoppats på. Upplevelse av 

otillfredsställelse påverkas till viss del av relationen till terapeuten. Terapeuten gör saker som 

inte känns bra, exempelvis börjar sessionen för sent och avslutar för tidigt. Terapeuten nappar 

inte heller på saker man vill ta upp i sin utbildningsterapi, exempelvis sexualitet. Tillit till 

terapeuten saknas och alliansen beskrivs som mindre god. En upplevelse är också att 

deltagarna saknar samsyn med terapeuten kring metod, inriktning och mål. Man undviker 

också medvetet ämnen som upplevs jobbiga att prata om. 

Vidare upplevs utbildningsterapin inte alltid göra ett så starkt avtryck. Detta kopplas 

bland annat till en önskan om att ha blivit mer utmanad i terapin eller att ha fått fler 

hemuppgifter. Ett sätt att hantera olika upplevelser av otillfredsställelse är att ifrågasätta 

terapeuten eller att byta terapeut. Andra vill ifrågasätta terapeuten men gör inte det. Man blir 

kvar i utbildningsterapin med en känsla av uppgivenhet. Analysen visar även att det finns en 

önskan om att man borde ha tagit till vara mer på sin utbildningsterapi. Man önskar att man 

gjort det arbete man borde ha från vecka till vecka och ångrar att man ibland lät tiden gå. En 

deltagare beskriver sin otillfredsställelse såhär: 

Men jag tror att jag hade utmanat mig själv mer och bett om att bli mer utmanad kring 

ett visst ämne och säga: ”Det här är jobbigt för mig att ta upp så jag undgår gärna och 

prata om det. Så pusha mig jättegärna och tvinga mig och prata om det och ställ 

detaljerade frågor” och så. För det tror jag hade varit väldigt givande både för 

relationen med terapeuten och, hur jag nu tänker tillbaka på min terapi, att jag hade 

nog blivit mer nöjd med terapin då tror jag. 

 

Ger tillförsikt inför psykoterapis potens. Deltagarna blev hjälpta och upplevde 

förändring genom sin utbildningsterapi. Detta skapar en tilltro till psykoterapeutiskt arbete 

som man tar med sig in i yrkeslivet. Även de deltagare som fann sin utbildningsterapi mindre 

hjälpsam är fortsatt positiva till psykoterapi. Deltagarna är positiva till att själva söka 

psykoterapi om behov skulle uppstå i framtiden. Dock önskar man en annan inriktning eller 
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en annan terapeut i en eventuell framtida terapi. En deltagare beskriver hur utbildningsterapin 

har gett tilltro till psykoterapi:  

Jag känner nog en väldig... liksom en hoppfullhet jag tänker att jag tar med mig yrket. 

Att typ... Man kan verkligen hjälpa människor att förändras. 

 

Huvudtema: Universitetet bör ändra kursen 

I huvudtemat finns följande subteman: Obligatorium är bra, Syftet är otydligt, Bör 

utformas på annat sätt samt Bör tillvaratas i större omfattning. Analysen visar att 

utbildningsterapi upplevs som ett viktigt moment. Dock finns förbehåll gällande hur 

utbildningsterapi som kurs implementeras. Analysen påvisar att deltagarna anser att 

utbildningsterapin är för frikopplad universitetet. Det sker varken kontroll eller uppföljning av 

utbildningsterapin. Man upplever att det saknas utvärdering efter utbildningsterapins avslut. 

Obligatorium är bra. Deltagarna menar att det är bra att utbildningsterapin är 

obligatorisk då det upplevs vara ett viktigt moment för psykologstudenterna. Att kursen är 

obligatorisk visar också på att man från universitetets sida tycker att utbildningsterapi är 

viktigt. En deltagare beskriver hur obligatoriet påverkar synen på utbildningsterapi:  

Men just obligatoriumet är, tänker jag, ett typ måste. Just som jag sa - att det finns 

ett…Att det förväntas… Alla förväntas göra det här och det liksom signalerar att det 

är någonting som tas på allvar och så… 

 

Syftet är otydligt. Deltagarna upplever att information och vägledning från 

universitetet gällande syftet med utbildningsterapin är bristfällig. Deltagarna är inte säkra på 

vad syftet med utbildningsterapin är. Man funderar på om det är meningen att man bara skall 

prata om sin yrkesroll i utbildningsterapin eller om man är där i ett mer terapeutiskt syfte. 

Deltagare beskriver en önskan om att det tydliggörs vad man förväntas ta upp och göra i 

utbildningsterapin. Ett tydligare syfte behövs, inte minst för att universitetet skall kunna 

genomföra utvärdering efter avslutad utbildningsterapi. Det otydliga syftet kan bidra till 

rollkonflikt, vilken en deltagare beskriver såhär:  
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Det är så mycket saker som pågår samtidigt på något sätt.  Man är både där som 

psykologstudent och som människa och sådär att det kan krocka lite att man… Att det 

blir på något sätt konflikt mellan och alltså både vad man skall prata om …. Svårt att 

sätta ord på men alltså att rollerna krockar. 

 

Bör utformas på annat sätt. Upplevelsen av att utbildningsterapin bör utformas på ett 

annat sätt innefattar flera olika komponenter. Deltagarna undrar om avsett resultat kan uppnås 

genom ett annat upplägg, exempelvis lärarledda klassrumsaktiviteter. En upplevelse är att det 

kan finnas vinster med att gå till fler än enbart en terapeut under sin utbildningsterapi för att få 

en mer mångsidig erfarenhet av hur en psykoterapeut kan arbeta. Analysen visar att krav på 

och kontroll av terapeuter som tar emot studenter för utbildningsterapi bör höjas. Detta för att 

säkerställa kvalitet i utbildningsterapin.  

Deltagarna upplever att femtio timmar förefaller vara en ganska godtyckligt fastställd 

omfattning. Femtio timmar upplevs som lagom, för lite men också för mycket. Omfattningen 

bör istället avgöras av terapins syfte. En upplevelse är att det finns ett behov av att gå i 

utbildningsterapi under de moment i utbildningen som man har egna klienter. Man menar att 

universitetet bör informera om, och betona, detta behov. Såhär beskriver en psykologstudent 

behovet av att gå i utbildningsterapi under de kliniska momenten:  

Det är därför jag tänker att det är viktigt att gå i terapi under en ganska lång tid... För 

termin 3 hade man egentligen inte så mycket koll på vad det innebar att ha en patient. 

Det händer ju först på praktiken och sen när man börjar med liksom egna patienter. 

Och att gå i terapi under den tiden då så att man... Ahh – när man träffar en patient 

och det väcker nånting i en. Att man kan komma och ta upp det då. 

 

Deltagarna menar att utbildningsterapins vara eller inte vara eventuellt beror på vad en 

psykolog är och arbetar med. Utbildningsterapin i sin nuvarande form upplevs främst vara 

relevant för psykologer som ämnar jobba kliniskt och därför är utbildningsterapi kanske inte 

relevant för alla psykologstudenter. Samtidigt menar man att alla kurser inte kan passa alla 

studenter. Vill man inte arbeta kliniskt är det därför upp till studenten själv att ta upp annat i 

sin utbildningsterapi.   
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Bör tillvaratas i större omfattning.  I analysen framträdde en tydlig upplevelse av att 

utbildningsterapin inte har tillvaratagits i utbildningen. Deltagarna menar att det är synd 

eftersom utbildningsterapi upplevs vara en resurs som kan utnyttjas bättre. De få gånger som 

utbildningsterapin har diskuterats i klassrummet har det skett på psykologstudentens eget 

initiativ. En upplevelse är att universitetet kan ha en mer aktiv roll i implementering och 

utvärdering av kursen. Men deltagare beskriver å andra sidan att det kan finnas fördelar i att 

momentet fortsätter vara fristående. Deltagarna ser svårigheter med att utvärdera kursen på 

programmet då en stor del av utbildningsterapin upplevs vara privat. En deltagare beskriver 

bristen på, och behovet av, tillvaratagande såhär:  

Alltså själva egenterapin känns väldigt separat från universitetet och det skulle nog, 

om man skall ha det som obligatoriskt, då behövs det nog tas hand om på ett annat sätt 

rent såhär terapeutiskt och rollmässigt . . . . det blir väldigt lite såhär 

verklighetskoppling. 

 

Huvudtema: Villkorad kontext 

I huvudtemat återfinns följande subteman; Tvingande moment, Eget ansvar, Hade inte 

behov av terapi innan start, Pratar med andra samt Klinisk kunskap påverkar förlopp. 

Analysen visar att upplevelsen av utbildningsterapi villkoras av omständigheter som man inte 

kan påverka. Utbildningsterapin upplevs vara ett tvingande moment där kursens utformning 

kan inverka negativt på upplevelsen. Att vara just psykologstudent påverkar också 

upplevelsen - alla psykologstudenter går i utbildningsterapi och utbildningsterapi diskuteras 

ofta med kurskamrater. Som psykologstudent har man också med sig psykologisk kunskap in i 

utbildningsterapin som kan underlätta processen. 

Tvingande moment. Utbildningsterapin innebär ett tvång och specifika 

förutsättningar som både villkorar och begränsar upplevelsen av utbildningsterapin. Analysen 

visar att det upplevs vara en dålig tillgång på terapeuter i Örebro. Det fanns få terapeuter att 

välja på när man skulle påbörja utbildningsterapin. Å andra sidan beskriver deltagarna att de 

sällan hade behov att pröva flera olika terapeuter, utan att det kändes bra med den första 
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terapeuten man gick till. En annan aspekt av det tvingande i upplevelsen är svårigheten att 

byta terapeut. Även om deltagare önskade byta terapeut gjorde man inte alltid det eftersom 

universitetets regler för att byta terapeut upplevdes krångliga. Kravet att gå i utbildningsterapi 

i 50 timmar upplevs som dubbelt. De sista timmarna gav inte alltid så mycket utan upplevdes 

mer som att man satt av tiden. Och tvärtom - vissa beskriver ett fortsatt behov av terapi efter 

50 timmar. En del valde då att fortsätta gå i psykoterapi medan andra fick avsluta mot sin vilja 

då de inte hade råd att fortsätta. Om man fortsatte med terapin efter 50 timmar beskrivs denna 

del av terapin som “frivillig” till skillnad från de inledande obligatoriska timmarna: 

De här första femtio timmarna var liksom obligatoriska så jag var ju inte där i 

egenskap bara utav mig själv utan också i egenskap av student och det var ett 

obligatoriskt moment. Jag hade inte riktigt valt själv att vara där även i fall jag hade 

valt min egen terapeut. 

 

Att kursen finansieras delvis ur egen ficka upplevs dubbelt. Att betala sin 

terapi själv ger å ena sidan en ökad känsla av motivation och drivkraft. Å andra sidan 

kan det upplevas som ett problem att tvingas till denna utgift när man är student. 

Utgiften kan påverka fritiden:  

Jag märkte att jag inte hade råd med att göra liksom lika mycket… roliga saker som 

jag hade kanske velat göra, som jag hann göra i termin 1 till 4, då jag hade råd och 

kanske åka och hälsa på kompisar [nämner två svenska städer] och så… Och det blev 

färre sådana efter jag började på terapin. För att mitt extranöje varje månad var 

terapin, istället för mina kompisar.  
 

Eget ansvar. Analysen visar att deltagarna upplever ett personligt ansvar över sin 

utbildningsterapi och att göra det bästa av kursen. Deltagare beskriver att de själva tog ett stort 

ansvar över vad man gjorde och vad man pratade om i terapirummet. En annan sida av 

upplevelsen av ansvar är önskan att terapeuten skulle bedöma vad som var viktigt att ta upp i 

utbildningsterapin och att terapeuten därefter skulle lägga upp planeringen. En aspekt av 

ansvar kan kopplas till att utbildningsterapin upplevdes som ett stressande kursmoment som 

var viktigt att komma igång med och få avklarat. En deltagare beskriver upplevelsen av ansvar 

på detta sätt: 
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Jag tänker att det var ganska mycket en slump eller min egen drivkraft att jag 

hamnade hos just den här terapeuten och att jag... att det blev bra... så att det var 

mycket att jag själv hade tänkt ut kring vad vill jag få ut av det här och sådär som 

gjorde att jag har kunnat använda det så mycket...  
 

Hade inte behov av terapi innan start. Analysen visar att man inte alltid hade ett 

behov av terapi då man skulle påbörja utbildningsterapin. Deltagare hade inte några specifika 

mål med sin utbildningsterapi. De upplevde att de fungerade väl i vardagen och inte hade 

några stora problem. Hade det inte varit en obligatorisk kurs hade deltagare inte sökt 

psykoterapi. Främst eftersom psykoterapi upplevs vara dyrt. Deltagarna upplever att det kan 

vara problematiskt om en psykologstudent inte upplever ett behov av terapi. En deltagare 

beskriver såhär:  

Motivationen var lite blandad, så. Jag kände nog kanske inget jättebehov av det… just 

då. 
 

Pratar med andra. Alla psykologstudenter går i utbildningsterapi och 

utbildningsterapi kommer ofta upp i samtal mellan kurskamrater. Att prata med sina 

kurskamrater blir ett sätt att ventilera och bekräfta sina upplevelser i utbildningsterapin. 

Utbildningsterapin diskuteras dock inte på ett strukturerat sätt i klassrummet. Istället pratar 

man ofta på raster eller på fester, där utbildningsterapin upplevs avhandlas på ett ofta ganska 

skämtsamt och raljant sätt.  Även om deltagarna är öppna till att prata om sin utbildningsterapi 

pratar man på ett mer generellt plan än om privata detaljer. Ofta jämför man terapeuten, 

inriktningen och metoder med sina kurskamrater. Om man går till samma terapeut som en 

kurskamrat jämför man likheter och skillnader i upplevelsen av terapin. Väljer man att inte 

prata om sin utbildningsterapi med kurskamrater finns en önskan om att inte störa den 

pågående terapiprocessen. Alternativt pratar man främst med personer man har en närmre 

relation till. En deltagare beskriver hur denne talade med sina kurskamrater om 

utbildningsterapin:  

Jag är ganska nyfiken på hur andras terapeuter gör . . . .  Det blir som någon slags 

undersökning: ”Använder din terapeut…skriver din terapeut anteckningar under era 
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sessioner ?” eller ”Hur gör din terapeut med betalningen?”. Och jag vet ju också 

vissa personer som har gått till samma terapeut som jag och då har man ju på något 

sätt nån gemensamma erfarenheter där och kollar såhär ”Gör hen så med dig 

också?” och ”Har ni pratat om det här?”. Så reka lite och såhär. Och andra som har 

haft andra terapeuter ”Brukar ni prata om sånt här?” och såhär ”Hur skulle din 

terapeut göra ifall du tog upp det här?  
 

Klinisk kunskap påverkar förlopp. Parallellt med utbildningsterapin börjar många 

psykologstudenter läsa om psykoterapi och ha egna klienter. Deltagarna beskriver att något 

händer i utbildningsterapin när man börjar med de kliniska momenten. Man applicerar den 

nyförvärvade kunskapen på sig själv och sin utbildningsterapi. En deltagare beskriver hur 

teoretiska kunskaper gynnade processen i terapirummet: 

Alltså nu när vi har läst om psykodynamisk terapi satt jag och läste om motstånd ”Oj, 

alla dom här grejerna gör ju jag!”. Så gick jag dit ba’ ”Nu skall jag inte göra 

motstånd längre” och då var jag medveten om det på ett sätt och då kom vi ju väldigt 

mycket framåt i terapin för att... ahh… Jag blev medveten om saker inte bara när hen 

påpekade det, utan från flera håll. 
 

Deltagarna upplever också att psykologstudenter och terapeuter har ett gemensamt 

språk. Man menar att terapeutens interventioner och begrepp tar mindre tid att förklara och 

förankra vilket upplevs gynna terapiprocessen. De praktiska momenten i utbildningen bidrar 

också till en ökad medvetenhet om terapeuten och om utbildningsterapin. Detta gör att man 

blir mer välvilligt inställd, eller tvärt om, mer kritisk till sin terapeut. 

Kärnkategori: Full av motsättningar 

Analysen visar att psykologstudenter vid Örebro universitet upplever utbildningsterapi 

som full av motsättningar. Utbildningsterapi hjälpte deltagaren på ett personligt plan och hade 

även en viktig funktion för yrkesrollen. Samtidigt var terapin inte alltid enkel och deltagarna 

beskriver en otillfredsställelse efter sina obligatoriska 50 timmar hos en psykoterapeut. Å ena 

sidan ställer sig deltagarna positiva till att utbildningsterapin är obligatorisk, å andra sidan 

finns tvingande, villkorande omständigheter som påverkar terapin negativt. Å ena sidan 

önskas att universitetet har en mer aktiv roll och bidrar med mer information, struktur och 

utvärdering av de 50 timmarna. Å andra sidan beskrivs att ansvaret bör ligga på studenten att 



UPPLEVELSE AV UTBILDNINGSTERAPI  33 

 

själv avgöra vad denne önskar få ut av sin terapi. Således befinner sig deltagare i en 

motsättning mellan att vara psykologstudent och vara patient, mellan tvång och frivillighet 

samt mellan universitets ansvar och det egna ansvaret för utbildningsterapin. 

Figur 3 illustrerar kärnkategorin i relation till de fyra huvudtemana. Dessa interagerar 

med varandra men motsätter sig även varandra.  

 

Figur 3. Kärnkategorin i relation till de fyra huvudtemana. Dessa interagerar med varandra 

men motsätter sig även varandra. 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva psykologstudenters upplevelse av 

utbildningsterapi. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med psykologstudenter 

vid Örebro universitet (N = 12) och analyserades med induktiv tematisk analys. Analysen 

visade på fyra huvudteman: Funktion för yrkesrollen, Hjälpsamt men inte alltid enkelt, 

Universitet bör ändra kursen samt Villkorad kontext. Kärnkategorin Full av motsättningar 

beskriver psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi.   
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Metoddiskussion 

Tematisk analys kan betraktas som en mindre tolkande analysmetod, där man främst 

strukturerar och sätter rubriker på materialet (Langemar, 2008). Ett alternativt hade varit att 

använda en än mer tolkande metod som eventuellt hade kunnat generera fler hypoteser samt 

modeller. Andra analysmetoder bedömdes dock inte vara rimliga alternativ med hänsyn till 

studiens tidsbegränsning (20 veckor). Hade vi valt en annan metod hade det varit svårt att på 

förhand avgöra hur mycket data som behövts samlas in (Guvå & Hylander, 1998). Vidare 

anses andra metoder kunna vara mer komplicerade och kan kräva en forskare med mer 

erfarenhet av kvalitativ metod (Langemar, 2008).  

Under studiens gång fann vi att användandet av termen utbildningsterapi under vår 

rekrytering innebar vissa negativa konsekvenser. Vi valde att använda utbildningsterapi 

eftersom kursen vid Örebro universitet heter just Utbildningsterapi. Den vedertagna termen 

bland psykologstudenter verkar dock vara egenterapi. Potentiella deltagare kan ha tolkat 

utbildningsterapi som den terapi psykologstudenter bedriver med egna klienter (på Örebro 

universitets studentmottagning). Eventuellt kan en missuppfattning av sådant slag ha lett till 

färre intresseanmälningar eftersom majoriteten av studenterna inte är färdiga med sitt 

mottagningsarbete innan termin nio avslutas. Ett alternativ hade varit om vi hade kompletterat 

vår digitala rekrytering med att göra besök i alla aktuella psykologklasser. Vi hade då kunnat 

presenterat oss själva och studien personligen. Detta hade bland annat kunnat motverka 

missuppfattningar  och öka antalet intresseanmälningar. En annan anledning till att man valde 

att inte delta i studien kan vara att utbildningsterapi upplevs för privat att diskutera. Vi vet inte 

heller säkert hur många psykologstudenter vid Örebro universitet som uppfyllde 

inklusionskriterierna - det vill säga antalet psykologstudenter som avslutat 50 timmar 

individuell utbildningsterapi. Vidare minskades urvalet av att vi exkluderade våra egna 

kurskamrater under rekryteringsprocessen. Vi exkluderade även personer som redan tagit sin 
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examen eftersom vi trodde att personer som nyligen avslutat sin utbildningsterapi skulle 

kunna ha den färskt i minnet.  

Att färre studenter än förväntat anmälde sitt intresse till att delta i studien innebar att vi 

inte kunde göra ett systematiskt urval som planerat. Istället gjorde vi ett så kallat 

tillgänglighetsurval (Langemar, 2008). Urvalet kan dock betraktas som kvalitativt 

representativt då deltagarna skiljde sig åt gällande bakgrundsvariabler (se rubrik Deltagare). 

Deltagarna motiverade sin medverkan med att de tyckte att utbildningsterapi är viktigt och 

intressant. Således kan deltagarna tänkas ha en mer tydlig uppfattning och åsikt kring 

utbildningsterapi än psykologstudenter generellt har. Högst troligt bestod urvalet av studenter 

som var bekväma med att tala om sin utbildningsterapi. 

En induktiv ansats kräver att förförståelsen läggs åt sidan. Vi ville öka medvetenheten 

kring vår egen förförståelse och minska risken för bias, det vill säga en snedvridning i 

insamlingen och tolkandet av data (Langemar, 2008). Därför skrev vi ned våra erfarenheter av 

och uppfattningar om utbildningsterapi (se rubrik Förförståelse). I förförståelsen skrev vi även 

ned våra föreställningar om studiens resultat. Det är svårt att veta hur intervjuguide och analys 

hade sett ut om vi inte gått termin 10 på psykologprogrammet och därför har god kunskap om 

psykoterapi. Förförståelsen har till viss del underlättat under intervjuerna eftersom 

självklarheter, såsom praktiska förutsättningar kopplade till utbildningsterapin, inte har 

behövts förklaras. Vi hade i stor utsträckning ett gemensamt språk och en gemensam 

referensram med deltagarna. Därmed underlättades förståelsen av vad deltagaren menade 

jämfört med om vi inte hade varit psykologstudenter. Men samma förkunskap kan också ha 

lett till minskat antal följdfrågor under intervjun eftersom vi felaktigt kan ha trott oss förstå 

vad deltagaren åsyftade. Detta kan ha minskat informationens mängd och djup. Vilken 

information deltagarna valde att dela med sig av kan ha påverkats av att vi var ytligt bekanta 
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med eller kände till några av deltagarna. Vi intervjuade därför de personer i urvalet vi hade 

minst personlig kännedom om.  

Som tidigare nämnt skiljer sig våra subjektiva upplevelser av utbildningsterapi åt, 

vilket kan betraktas som en fördel. Under analysens gång har det bidragit till att vi många 

gånger haft olika tolkningar. Därmed kan risken för confirmation bias (Langemar, 2008) ha 

minskat. Sällan har en meningsbärande enhet kodats eller en kod kategoriserats utan en 

omfattande diskussion av innebörd. Genom att samarbeta, diskutera samt kritiskt reflektera 

genom hela processen (så kallad bedömartriangulering) har vi erhållit ökad trovärdighet och 

validitet i analysen (Langemar, 2008). Under analysprocessen har vi även gjort oberoende 

tematiseringar som vi sedan jämfört för att testa överensstämmelse och bedöma 

samstämmighet, vilket ökat resultatets validitet (Langemar, 2008). 

Varje intervju avslutades med frågan om deltagaren trodde att vi kunde förstå dennes 

upplevelse, en fråga samtliga deltagare svarade ja på. Deltagarna gavs möjlighet att kontakta 

oss efter genomförd intervju för att korrigera information, vilket en person gjorde. I slutskedet 

av analysen fick deltagarna möjlighet att ge synpunkter på resultatet genom en Member 

Check. Att deltagarna fick möjlighet att instämma (eller förkasta) resultatet ökar trovärdighet 

och validitet (Langemar, 2008).  

Som tidigare konstaterat kan utbildningsterapi variera i utformning och omfattning. 

Olika begrepp och termer används i litteratur om utbildningsterapi vilket kan ha gjort att vi 

missat eventuellt relevant litteratur vid litteratursökningen. Tidigare studiers begränsningar 

(se rubrik Begränsningar) har påverkat användandet av de resultaten i förhållande till denna 

studie. 

Resultatdiskussion 

Denna studie är den första i sitt slag och ger en bild av obligatorisk individuell 

utbildningsterapi för psykologstudenter vid Örebro universitet. Studien bidrar till att belysa 
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den komplexitet som finns i utbildningsterapin. Deltagarnas upplevelse av utbildningsterapi 

kan beskrivas som en upplevelse full av motsättningar. Deltagarna upplever att de befinner sig 

i en motsättning mellan att vara psykologstudent och vara patient, mellan tvång och 

frivillighet samt mellan universitets ansvar och eget ansvar för utbildningsterapin. 

Då det finns få studier som undersökt psykologstudenters utbildningsterapi vid 

svenska lärosäten kommer resultatet diskuteras utifrån både nationell och internationell 

litteratur med utgångspunkt i kärnkategorin Full av motsättningar.  

Motsättning: Psykologstudent eller patient. En motsättning som framträder är om 

man går utbildningsterapi i egenskap av psykologstudent eller patient. Deltagarna upplevde 

att de var både psykologstudent och patient i sin utbildningsterapi. Eller tvärtom - att man var 

antingen patient eller psykologstudent. Två olika termer, egenterapi och utbildningsterapi, 

används parallellt för att beskriva den terapi som psykologstudenter genomgår under 

utbildningen. Användandet av två olika termer illustrerar svårigheten att definiera vad 

utbildningsterapi är. Är utbildningsterapi ett utbildande moment där man är psykologstudent 

och egenterapi något man gör i egenskap av sig själv? Finns det en motsättning i att tala om 

både professionellt och personligt i sin utbildningsterapi eller att välja en av dem? Om ett 

syfte med utbildningsterapin är att själv få uppleva klient- eller patientrollen torde man väl 

vara patient? Är man patient i sin utbildningsterapi kanske utbildningsterapi kan betraktas 

som samma sak som psykoterapi. Psykoterapi kan definieras som ”Behandling företrädesvis 

av psykiska och psykosomatiska störningar med psykologisk metod. I själva termen ligger 

dock endast att det är fråga om en psykologisk behandling och säger ingenting om vilka 

sjukdomar, besvär eller störningar som den kan användas för” (Egidius, 2008b, s. 566). Med 

en sådan definition blir det svårt att rättfärdiga att utbildningsterapi är samma sak som 

psykoterapi. Kan då behov av terapi och grad av funktionsnedsättning i vardagen vara det som 

skiljer en psykologstudent i utbildningsterapi från en patient i psykoterapi? Med ett sådant, 
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måhända mer patologiskt synsätt, är utbildningsterapi inte samma sak som psykoterapi. 

Samtidigt upplevs utbildningsterapi vara hjälpsamt på ett personligt plan, vilket talar för att 

det fyller ett psykoterapeutiskt syfte. 

Deltagarna upplever att utbildningsterapi är ett viktigt moment för den framtida 

yrkesrollen. Detta stämmer överens med tidigare studier som visat att praktiska moment 

såsom att ha patienter, få handledning och gå i utbildningsterapi skattas högre än teoretiska 

kurser gällande utvecklandet av yrkesrollen (Orlinsky et al., 2001; Eriksson & Törnquist, 

2014). Resultatet stämmer även överens med forskning som beskriver att utbildningsterapi 

kan ge ökad förståelse för hur klientrollen kan upplevas (Grimmer & Tribe, 2001; Murphy, 

2005). Utbildningsterapi beskrivs, i denna studie såsom i tidigare studier (Grimmer & Tribe, 

2001; Murphy, 2005), som en möjlighet att se hur en terapeut kan arbeta - man tar med sig 

praktiska exempel in i yrkesutövandet. I enlighet med resultat från tidigare studier (Grimmer 

& Tribe, 2001; Murphy, 2005) beskriver deltagare i denna studie att de kunde få informell 

handledning för egna patienter av sina terapeuter. Behov av handledning från sin terapeut 

uppstod framförallt om deltagaren upplevde en bristande handledning vid Örebro universitets 

studentmottagning. Att man i en utbildningsterapi haft mer undervisande eller handledande 

inslag har tidigare påvisats; psykoterapeuter som haft psykologstudenter i utbildningsterapi 

beskriver att de i sina utbildningsterapier av flera olika anledningar antagit en handledarroll 

eller en lärarroll (Rislund, 2006).  

Ett resultat som enbart framkommit i en av de studier (Rislund, 2006) vi tagit del av är 

att psykologstudentens psykologiska kunskaper påverkar utbildningsterapin. Att en 

psykologstudents förförståelse kan påverka utbildningsterapi både positivt och negativt 

beskrivs av psykoterapeuter i Sverige som har utbildningsterapier med psykologstudenter 

(Rislund, 2006). Denna studies analys påvisar att nyförvärvad psykologisk kunskap kan 

påverka utbildningsterapin både positivt och negativt. Man blir mer kritisk eller mer positiv 
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till utbildningsterapi och sin terapeut. Utifrån den nyförvärvade kunskapen erhålls nya ord och 

perspektiv genom vilka deltagaren värderar sin utbildningsterapi och terapeut. Att detta 

framträdde i analysen kan bero på studiens urval. Det bestod av psykologstudenter som 

nyligen avslutat sin utbildningsterapi och som läste de kliniska kurserna och samtidigt hade 

egna klienter. En tanke är att upplevelsen i sig, men också de delar av upplevelsen man 

beskriver, i hög grad påverkas av den kontext man befinner sig i. Tidigare studier (Orlinsky et 

al., 2011; Pope & Tabachnick, 1994; Rizq & Target, 2008) har haft ett urval med färdiga 

terapeuter där den psykologiska kunskapen eventuellt är mer integrerad och självklar än för 

psykologstudenter vars huvudsakliga sysselsättning är att inhämta psykologisk kunskap.  

Att psykologstudenter talar med varandra om sin utbildningsterapi är ett fenomen som 

inte beskrivits i de tidigare studier vi tagit del av. En tolkning av resultatet är att det i 

psykologstudentkulturen vid Örebro universitet kan betraktas som en norm att prata om sin 

utbildningsterapi. Eftersom man vet att utbildningsterapin är något som alla kurskamrater 

genomgår är det ingen hemlighet att man går till en psykoterapeut. Att prata om sin 

utbildningsterapi kan även härledas till en nära relation psykologstudenter emellan. Det kan 

finnas en kultur där man ofta talar om psykologiska processer och använder sig själv som 

exempel. Deltagarna i denna studie beskriver att de ventilerar (ofta negativa händelser) i 

utbildningsterapin för att få sina upplevelser bekräftade.  En annan förklaring till varför 

deltagare ofta pratade om sin utbildningsterapi med andra, framförallt sina kurskamrater, kan 

vara ett behov av att få utvärdera och ventilera kursen.  

Att utbildningsterapin upplevs full av motsättningar kan härröras till den förmåga att 

ta en reflekterande, mer objektiv, position kring fenomen som kan utvecklas på 

psykologprogrammet. Att vara en reflective practitioner (O’Brien & Houston, 2010) är ett 

förhållningssätt som psykologer kan använda sig av. Att kunna se saker ur olika perspektiv 

kan därför vara en förmåga som psykologstudenter utvecklar under sin utbildning.  
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Deltagarna beskriver att utbildningsterapins utformning måhända främst lämpar sig för 

de studenter som avser att arbeta kliniskt. Skulle utbildningsterapi vara ett mindre relevant 

moment för de personer som inte avser sig arbeta med främst psykoterapi? För att studenten 

skall erhålla psykologexamen skall studenten “visa förmåga att utveckla självkännedom och 

empatisk förmåga” (SFS 1993:100). Dessa förmågor torde därför vara av vikt oavsett vad 

psykologen sedan arbetar med. Deltagarna i denna studie beskriver att man kanske behöver 

vissa färdigheter och egenskaper för att arbeta som psykolog. Färdigheter som måhända inte 

är lika nödvändiga för andra yrkesgrupper. Kan utbildningsterapi då fungera som ett moment 

som säkerställer att sådana förmågor utvecklas? Analysen visar att utbildningsterapin enligt 

deltagarna spelar en viktig roll för just en ökad självkännedom samt eventuellt för 

utvecklandet av empatisk förmåga. Finns det andra sätt att söka säkerställa att psykologer har 

dessa egenskaper och färdigheter?  

Ett exempel på att utbildningsterapi är både och - det vill säga både till för det 

professionella som privata är upplevelsen av att utbildningsterapi bidrar till att 

psykologstudenter blir mer lämplig att arbeta som psykolog. Under analysarbetet var 

upplevelsen av utbildningsterapi som ett lämplighetsmomenten svårt att kategorisera. 

Deltagarna beskriver att man som psykologstudent bör ha arbetat med sig själv för att bli mer 

välfungerande och således bli en mer lämplig psykolog. Att utbildningsterapin kan fungera 

som ett lämplighetsmoment är en trygghet: man själv (och andra) får en “okejstämpel” av sin 

terapeut inför sin framtida roll som psykolog. Denna upplevelse att psykologstudenter vill få 

en “okejstämpel” beskrivs även i andra studier (Grimmer & Tribe, 2010; Rislund, 2006). Att 

uppleva sig bli bedömd skulle även kunna innebära att man känner sig mer otrygg i sin 

utbildningsterapi och kanske undviker att ta upp vissa teman. 

Vår studie indikerar ett ömsesidigt samspel och växelverkan mellan att bli hjälpt på ett 

personligt plan och att bli hjälpt i sin yrkesroll. Under vårt analysarbete slogs vi ofta av hur 
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svårt det var att särskilja vad som var personlig och professionell utveckling i 

utbildningsterapin. Svårigheten att urskilja det personliga från det professionella var en 

upplevelse som deltagare uttryckte i intervjuer och under den Member Check som 

genomfördes. I en kvalitativ studie (Wiseman & Shefler, 2001) beskrivs och diskuteras 

samma fenomen; det kan vara svårt att separera den personliga och professionella 

utvecklingen och de två borde kanske ses som nära förbundna med varandra.  

Motsättning: Tvång och frivillighet. Deltagarna upplever att det är bra att 

utbildningsterapin är obligatorisk eftersom utbildningsterapin upplevs vara ett viktigt moment 

som alla psykologstudenter bör genomgå. Deltagarna är också intresserade av psykoterapi och 

upplever ett behov av terapi. Att deltagarna upplever utbildningsterapin som viktig stämmer 

överens med tidigare forskning (Dearing et al., 2005; Eriksson & Törnquist, 2014; Norcross, 

2005; Orlinsky et al., 2011). I en studie genomförd i Sverige (Eriksson & Törnquist, 2014) 

konstateras samma sak; 82 % anser att egenterapi behövs och att momentet bör vara 

obligatoriskt.   

Samtidigt upplevs utbildningsterapin till viss del som ett tvång. Att vara tvungen att 

förhålla sig till universitets ramar innebär begränsningar som kan påverka utbildningsterapin 

negativt.  Å ena sidan beskriver deltagarna att det behövs tydligare mål. Å andra sidan menar 

deltagare att tydligare mål kan inskränka på den frihet en psykologstudent bör ha 

utbildningsterapin.  

Ambivalens kring frivillighet och tvång beskrivs i internationell litteratur (King, 2011; 

Rizq & Target, 2008). Att utbildningsterapi är obligatorisk skapar ambivalens och motstånd 

och även mindre motivation till utbildningsterapin (King, 2011). Deltagare i denna studie 

upplevde av olika (ofta personliga) anledningar till att behöva terapi samtidigt som ett tydligt 

problemområde inte alltid initierar start av utbildningsterapi. Att utbildningsterapin inte är 

frivillig kan minska utbildningsterapins potentiella påverkan (Kumari, 2011). Ett upplevt 
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tvång kring att börja utbildningsterapi verkar dock inte alltid ha påverkat utbildningsterapin 

för denna studies deltagare. Även de deltagare som beskriver mindre motivation och behov 

när de påbörjade sin utbildningsterapi upplevde sin utbildningsterapi som givande. Att 

motivation innan utbildningsterapin inte alltid påverkar utkomsten av en utbildningsterapi är 

ett resultat som återfinns i tidigare studier (Grimmer & Tribe, 2001; Macran & Shapiro, 

1998). 

Men, det finns vissa risker med att insistera på utbildningsterapi utan god grund 

(Atkins, 2006, refererad i Rizq, 2011). En översiktsstudie visar att mellan 1-10% av 

samtalsterapeuter skattar sin utbildningsterapi som obetydlig och i vissa fall skadlig. Ungefär 

samma andel av otillfredsställande skattas hos normalpopulationen, det vill säga personer som 

inte är terapeutstudenter som går i psykoterapi (Orlinsky et al., 2005). 

Samtidigt krävs kanske någon form av ökad kontroll då deltagarna upplever att man 

kan glida genom momentet utan att ha arbetat med sig själv. Att kunna glida genom sin 

utbildningsterapi beskrivs i en kvalitativ artikel (Rizq & Target, 2008, s. 41) som ”pretend 

therapy”. Rizq & Target (2008) diskuterar vidare att det inte verkar finns några garanter för 

att en terapeutstudent blir emotionellt involverad i sin utbildningsterapi. Vad bidrar till att 

utbildningsterapin av psykologstudenten upplevs som mindre engagerande, till och med en 

pretend therapy? Kanske kan ett oklart syfte, ingen utvärdering samt utbildningsterapins 

tidsbegränsade omfattning ha en del i att man undviker vissa teman. Vad skulle då kunna 

kompensera för att psykologstudenten upplever en bristande motivation till att gå i 

utbildningsterapi? Kanske kan, precis som King (2011) diskuterar, ett tydligare formulerat 

och implementerat syfte bidra till en höjd motivation? Hur kan man höja den individuella 

psykologstudentens egen motivation med syfte att reducera förekomst av pretend therapy? 

Vems ansvar är det att psykologstudenten har ett emotionellt engagemang i sin 
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utbildningsterapi? Är det universitets ansvar eller psykoterapeutens ansvar eller 

psykologstudentens ansvar?   

Motsättning: Ansvar. Resultatet visar att deltagarna upplever att universitet bör ta en 

mer aktiv roll i utbildningsterapins utformning, implementering och utvärdering. Deltagarna 

menar att en förutsättning för att man skall tycka att utbildningsterapi är viktigt är att det 

förmedlas att det är viktigt. Vidare beskrivs att universitetet inte tillvaratar erfarenheterna från 

det obligatoriska momentet.  Dearing, Maddux & Tangney (2005) beskriver hur universitetet 

kan påverka attityder till utbildningsterapi: medlemmar av fakultetens positiva attityd till 

utbildningsterapi kan predicera studentens syn på utbildningsterapi. Resultatet kan kopplas till 

denna studie - deltagarna upplever att Örebro universitet sänder ut signaler om att 

utbildningsterapi inte är så viktigt vilket enligt tidigare forskning kan predicera studenternas 

attityd.  

Deltagarna beskriver att de själva avgjort vad de skall prata om i sin utbildningsterapi. 

Samtidigt - att ta ansvar och hålla i taktpinnen i sin terapi kan vara svårt då syftet med 

utbildningsterapin är oklart. Om psykologstudenten inte upplever behov av terapi eller om 

man upplever sin relation till sin terapeut som mindre god är det måhända svårt att 

självständigt göra något konstruktivt av sin upplevelse.  

Analysen påvisar att det blir upp till deltagaren att förhålla sig till det 

motsättningsfulla i utbildningsterapin. Man får ta eget ansvar i det dubbeltydiga och själv 

söka tillvarata och skapa mening av sin erfarenhet. Utbildningsterapin kan ses som en 

självständig process. Deltagarna beskriver att forum saknas för att diskutera och utvärdera sin 

utbildningsterapi. Oavsett vilken upplevelse man haft av utbildningsterapin verkar deltagare 

på egen hand omvandlat sina erfarenheter till någonting konstruktivt.  

Utbildningsterapi är ett sätt att lära sig om psykoterapi samt vad en psykolog kan vara 

(Grimmer & Tribe, 2001; Norcross, 2005; Rislund, 2006). I en studie (Rislund, 2006) 
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beskriver psykoterapeuter till psykologstudenter att de själva tycker att momentet har en 

central roll för utvecklingen av den professionella rollen. Rislund (2006) diskuterar om 

terapeutens övertygelse om utbildningsterapins relevans kan ha höjt psykologstudentens 

motivation. Om detta är fallet kan kanske specifika kriteria och en viss kontroll av terapeuter 

vara av vikt. Vår analys visar att deltagarna anser att universitetet eventuellt bör ställa högre 

krav på terapeuter som tar emot psykologstudenter. I psykoterapi kan relationen mellan 

terapeut och klient ses som en av de viktigaste komponenterna för ett positivt terapiutfall 

(Norcross, 2005). Även detta kan även ses som ett argument för att underlätta byte av terapeut 

om psykologstudenten så önskar 

En annan aspekt av att söka göra det mesta av sin utbildningsterapi är det faktum att 

deltagarna i denna studie sällan prövade flera terapeuter innan de beslutade sig för att gå till 

en viss terapeut. Man lade inte alltid ned särskilt mycket tid och energi på letandet. Det 

kändes bra vid första kontakten och därför valde deltagarna att fortsätta med denna terapeut. I 

internationell litteratur utmålas generellt en mer noggrann sökprocess. Man hade tänkt ut 

specifika kriterier och testade flera olika terapeuter innan man till sist valde en terapeut 

(Everson, 2013; Norcross, 2005). Majoriteten av deltagarna i en svensk kvalitativ studie 

(Lundmark & Montgomery, 2009) prövade flera olika terapeuter - även detta motsatt till 

resultatet i denna studie. Skillnaden i tillvägagångssätt gällande val av terapeut kan bero på 

olika urval av psykologstudenter. I Lundmarks & Montgomerys resultat var 10 av 12 av 

studiens deltagare som “mycket positiva till egenterapin och gav uttryck för en nyfikenhet och 

längtan att utforska sig själv” (s. 13). Deltagarna i denna studie beskriver som tidigare nämnts 

mer dubbeltydighet i sin upplevelse av utbildningsterapi. Kanske kan inställning och 

motivation till utbildningsterapi påverka hur man väljer terapeut? En annan möjlig förklaring 

till skillnad i tillvägagångssätt i val av terapeut kan bero på studiens kontext. Tillgången på 
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terapeuter i Stockholm, där Lundmark och Montgomery (2006) genomförde sin studie, kan 

vara högre än i Örebro. 

En annan aspekt av det är upp till psykologstudenten själv att göra det bästa av sin 

terapi är att deltagare ibland medvetet undvek att ta upp vissa jobbiga teman med sin terapeut. 

I en enkätstudie (Pope & Tabachnick, 1994) beskrivs ett likande fenomen; 20 % av de 

tillfrågade beskriver att de undvikit att berätta något väldigt viktigt för terapeuten. Bland 

annat beskrivs i studien (Pope & Tabachnick, 1994) att deltagare undviker att tala om sexuella 

problem, känslor gentemot sin terapeut, sexuella övergrepp eller eget substansmissbruk. Att 

inte ta upp svårare ämnen i utbildningsterapin beskrivs även i en kvalitativ studie (Moller et 

al., 2009) där vissa deltagare tycker att dessa ämnen inte var lämpliga att avhandla då man 

gick i terapi som student och under en begränsad tid.  

Vems ansvar är det att se till att psykologstudenterna får ut optimalt av sin 

utbildningsterapi? Denna studies analys visar att deltagarna önskar att universitetet skall 

informera om behovet av att gå i utbildningsterapi under de kliniska (praktiska) momenten. 

Deltagarna ser fördelar med att exempelvis kunna få bearbeta starka känslor som väcks när 

man träffar en viss klient. De ser även vinster med att under de kliniska momenten få 

möjlighet att diskutera den egna yrkesrollen med terapeuten. Tidigare forskning (Bellows 

2007, ref i Rizq, 2011) menar att rollkonfusion kan uppstå när man skall växla mellan att vara 

klient och terapeut. Att som student själv gå i terapi samtidigt som man har patienter beskrivs 

kunna ha en skadlig inverkan på studenten (Moller et al., 2009). Dessa resultat tyder på att 

utbildningsterapin eventuellt inte bör löpa parallellt med de kliniska momenten. Samtidigt 

visar analysen i denna studie att deltagare tycker att det är positivt och viktigt att gå i 

utbildningsterapi under de kliniska momenten. Frågan kvarstår dock när det skulle vara 

idealiskt att påbörja sin utbildningsterapi.  
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Litteratur (McEwan & Duncan, 1993) påvisar att terapeutstudenterna inte blev 

screenade för att gå i terapi innan de påbörjade utbildningsterapin. Skulle en screening som 

undersöker hur lämpligt det är för psykologstudenten att gå i terapi just då vara ett sätt att 

söka kompensera för den mindre etiska aspekten av tvång och patientlidande? Frågan om 

vems ansvar det är att utbildningsterapin förvaltas och ges optimala förutsättningar kvarstår.  

Sammanfattning 

Denna studie visar att psykologstudenter vid Örebro universitet upplever sin 

utbildningsterapi som full av motsättningar. Deltagare är positiva till utbildningsterapi - det 

bör finnas kvar som ett obligatoriskt moment då det är viktigt för psykologstudenten, både på 

ett personligt plan som professionellt plan. Samtidigt är det inte alltid enkelt att gå i 

utbildningsterapi och inte alltid blir som man tänkt sig. Deltagare beskriver att 

utbildningsterapin eventuellt kan utformas på ett annat sätt.  Motsättningar finns mellan att 

vara psykologstudent eller patient i sin terapi, mellan upplevelsen av att utbildningsterapi är 

ett tvång samt något man själv vill göra samt motsättningen mellan universitetet ansvar, 

psykologstudentens ansvar och även terapeutens ansvar. Studiens resultat visar på att 

utbildningsterapi ger kunskaper och erfarenheter som idag inte tillvaratas av universitetet och 

inte används i utbildningen. Studiens resultat indikerar att utbildningsterapin syfte bör 

tydligare definieras. Information om samt implementering och utvärdering av 

utbildningsterapi bör förändras och förbättras för att på ett konstruktivt sätt tillvarata denna 

inte optimalt nyttjade resurs.   

Framtida forskning 

Denna studie har enbart inkluderat psykologstudenter under pågående utbildning. 

Vilka komponenter som är verksamma i en utbildningsterapi och hur detta sätts i samband till 

psykologstudenter personliga mående samt yrkesutövande är en fråga för framtida forskning. 

En studie som följer samma psykologstudent över tid (innan påbörjad utbildningsterapi, under 
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utbildningsterapin och under yrkesverksamma år) skulle genom olika mått kunna undersöka 

hur studenten utvecklas genom sitt yrkesliv och sätta detta i relation till utbildningsterapin. 

För att undersöka ett eventuellt kausalt samband mellan utbildningsterapi och 

psykologens mående och yrkesutövande kan en randomiserad kontrollerade studiedesign 

användas. Psykometriska mått för psykologstudenter och psykologer i utbildningsterapi och 

psykoterapi kan behöva utvecklas. Möjlig kontrollgrupp kan vara psykologstudenter vid 

Karolinska Institutet, som inte har egenterapi i traditionell mening (Karolinska Institutet, 

2013). 

Denna studie indikerar att vissa faktorer bidrar till en mer negativ upplevelse av 

utbildningsterapi. En framtida kvalitativ som kvantitativ forskningsfråga kan vara att 

undersöka just vilka faktorer som bidrar till en mindre god utbildningsterapi. Föreliggande 

studie indikerar även svårigheter att särskilja personlig och professionell utveckling. Således 

skulle denna eventuella distinktion eller symbios kunna vara ett område för vidare forskning.  

Ett resultat som inte framkommit i tidigare litteratur vi tagit del av är att 

psykologstudenter i stor utsträckning pratar med andra om sin utbildningsterapi. Att 

undersöka detta eventuella fenomen kan således vara av intresse. Hur påverkar det 

upplevelsen av utbildningsterapi?  

Våra deltagare beskriver en önskan att få koppla sin erfarenhet till sin utbildning men 

ser även svårigheter i hur man skall tillvarata detta på detta sätt. Precis som Hamreby (2006) 

beskriver kan en framtida forskningsfråga bli just hur utbildningsterapin kan formas till en 

erfarenhet att använda sig av i sitt framtida yrkesarbete. 

  



UPPLEVELSE AV UTBILDNINGSTERAPI  48 

 

 

Referenser 

Bike, D. H., Norcross, J. C., & Schatz, D. M. (2009). Processes and outcomes 

psychotherapists' personal therapy: Replication and extension 20 years later. 

Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 46(1), 19-31. 

doi:10.1037/a0015139 

Dearing, R. L., Maddux, J. E., & Tangney, J. P. (2005). Predictors of Psychological Help 

Seeking in Clinical and Counseling Psychology Graduate Students. Professional 

Psychology: Research and Practice, 36(3), 323-329. doi: 10.1037/0735-7028.36.3.323 

Egidius, H. (2008a). Utbildningsterapi. I Psykologilexikon. (4. utg.). Stockholm: Natur och 

kultur.  

Egidius, H. (2008b). Psykoterapi. I Psykologilexikon. (4. utg.). Stockholm: Natur och kultur. 

Eriksson, L., & Törnquist, F. (2014). Utbildningsterapins betydelse och utformning- 

psykologers utveckling av empatisk och interpersonell förmåga, modellinlärning och 

självkännedom. (Examensarbete)Umeå: Institutionen för Psykologi, Umeå universitet. 

Everson, E. (2013). The impact of personal therapy on graduate training in psychology: A 

consensual qualitative research study. (Doctoral thesis, Disserations 2009-, 302) 

Marquette University: Milwaukee. Tillgänglig: 

http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1301&context=dissertati

ons_mu 

Gold, S. H., & Hilsenroth, M. J. (2009). Effects of Graduate Clinicians’ Personal Therapy on 

Therapeutic Alliance. Clinical Psychology and Psychotherapy, 16, 159-171. 

doi:10.1002/cpp.612 



UPPLEVELSE AV UTBILDNINGSTERAPI  49 

 

Grimmer, A., & Tribe, R. (2001). Counselling psychologists' perceptions of the impact of 

mandatory personal therapy on professional development -an exploratory study. 

Counselling Psychology Quarterly, 14(4), 287-301.  

Guvå, G. & Hylander, I. (1998). Att tillägna sig Grounded Theory. FOG-rapport nr 43. 

Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi.  

Hamreby, M. (2006). Bortkastad tid? Empirisk forskning om psykoterapeuters egenterapi. 

Matrix – Nordisk Tidskrift for Psykoterapi, vol. 23 (1), 4-31. 

Heinemann, K. (2009, maj). Psykologstuderande är positiva till egenterapi. 

Psykologtidningen, 55(07), 10-11. 

ITS and Division of Epidemiology and Global Health. (2015). Open Code (version 4.0.2.3) 

[Datorprogram]. Umeå: Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå 

University. Hämtad 2015-01-27 från 

http://www.phmed.umu.se/english/units/epidemiology/research/open-code/ 

Karolinska universitet. (2015). Kursplan. Självkännedom och kliniska färdigheter, 4,5 hp. 

Stockholm: Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. 

 Kazdin, A.E. (2003). Research design in clinical psychology. (4. uppl.) Boston, MA: Allyn 

and Bacon. 

King, G. (2011). Psychodynamic therapists' dilemmas in providing personal therapy to 

therapists in training: An exploratory study. Counselling and Psychotherapy Research, 

11(3), 186-195.  

Kumari, N. (2011). Personal therapy as a mandatory requirement for counselling 

psychologists in training: A qualitative study of the impact of therapy on trainees’ 

personal and professional development. Counselling Psychology Quarterly, 24(3),  211-

232.  

Langemar, P. (2008). Kvalitativ Forskningsmetodik i Psykologi. Stockholm: Liber 



UPPLEVELSE AV UTBILDNINGSTERAPI  50 

 

Linköpings universitet. (2013). Utbildningsplan. Psykologprogrammet 300 hp. Linköping: 

Linköpings universitet, Filosofiska Fakulteten. 

Lundmark, C., & Montgomery L. (2009). Psykologstudentens upplevelse av att gå i 

egenterapi. (Examensarbete). Stockholm: Psykologiska institutionen, Stockholms 

universitet. 

Macran, S., & Shapiro, D. A. (1998). The role of personal therapy for therapists: A review. 

British Journal of Medical Psychology, 71(1), 13-25. 

McEwan, J., & Duncan, P. (1991). Personal therapy in the training of psychologists. 

Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 34(2), 186. 

Mittuniversitetet. (2014). Kursplan. Psykologi AV, Egenterapi, 3 hp. Östersund: 

Mittuniversitet, Avdelningen för psykologi. 

Moller, N. P., Timms, J., & Alilovic, K. (2009). Risky business or safety net? Trainee 

perceptions of personal therapy: a qualitative thematic analysis. European Journal of 

Psychotherapy and Counselling, 11(4), 369-384. 

Murphy, D. (2005). A qualitative study into the experience of mandatory personal therapy 

during training. Counselling and Psychotherapy Research,5(1), 27-32. 

Norcross, J. C. (2005). The psychotherapist's own psychotherapy: educating and developing 

psychologists. American Psychologist, 60(8), 840. 

O’Brien, M. & Houston, G. (2007). Integrative Therapy. A practitioner´s guide. Second 

edition. London: Sage publications Ltd. 

Orlinsky, D. E., Botermans, J. F., & Rønnestad, M. H. (2001). Towards an empirically- 

grounded model of psychotherapy training: Four thousand therapists rate influences on 

their development. Australian Psychologist, 36, 139-148. 

Orlinsky, D. E., Norcross, J. C., Rønnestad, M. H., & Wiseman, H. (2005). Outcomes and 

impacts of the psychotherapist’s own psychotherapy. I J. J. D. Geller, J. C. Norcross & 



UPPLEVELSE AV UTBILDNINGSTERAPI  51 

 

D. E. Orlinsky (red.), The psychotherapist’s own psychotherapy: Patient and clinician 

perspectives (s. 214– 230). New York: Oxford University Press. 

Orlinsky, D. E., Schofield, M. J., Schroder, T., & Kazantzis, N. (2011). Utilization of personal 

therapy by psychotherapists: a practice‐friendly review and a new study. Journal of 

clinical psychology, 67(8), 828-842. 

Pope, K. S., & Tabachnick, B. G. (1994). Therapists as patients: A national survey of 

psychologists' experiences, problems, and beliefs. Professional Psychology: Research 

and Practice, 25(3), 247. 

Rislund, S. (2006). Psykologstudentens egenterapi – Psykoterapeuters upplevelser av att 

bedriva individualterapi med psykologstuderande. (Examensarbete) Stockholm: 

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Rizq, R., & Target, M. (2008). “Not a little Mickey Mouse thing”: How experienced 

counselling psychologists describe the significance of personal therapy in clinical 

practice and training. Some results from an interpretative phenomenological analysis. 

Counselling Psychology Quarterly, 21(1), 29-48. 

Rizq, R. (2011). Personal therapy in psychotherapeutic training: Current research and future 

directions. Journal Of Contemporary Psychotherapy, 41(3), 175-185. 

doi:10.1007/s10879 

SFS 1993:100. Högskoleförordningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Socialstyrelsen. (u.å.) Utbildningsgången fram till legitimation för psykoterapeuter. Hämtad 

2015-05-08, från 

http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadisveri

ge/psykoterapeuterutbildningsgang 

SurveyMonkey. (2015). SurveyMonkey. Hämtad 2015-01-26, från 

https://sv.surveymonkey.com/ 



UPPLEVELSE AV UTBILDNINGSTERAPI  52 

 

Svensk, J. (2004, 20 mars). Psykologstudent tvingas betala utbildningsterapi. Dagens Nyheter. 

Hämtad 2015-05-08, från http://www.dn.se/nyheter/sverige/psykologstudent-tvingas-

betala-utbildningsterapi 

Uppsala universitet. (u.å.). Nya regler för utbildningsterapi. Hämtad 2015-01-26, från 

http://psyk.uu.se/utbildning/grundutbildning/program/psykologprogrammet/utbildningst

erapi/regler_Utbildningsterapi_VT+15/ 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wiseman, H., & Shefler, G. (2001). Experienced psychoanalytically oriented therapists' narrative 

accounts of their personal therapy: Impacts on professional and personal development. 

Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 38(2), 129. 

Örebro universitet. (2012). Kursplan. Psykologi, avancerad nivå, Utbildningsterapi, 1,5 hp. 

Örebro: Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. 

  



UPPLEVELSE AV UTBILDNINGSTERAPI  53 

 

Bilaga 1  
 

Hej!  

Om du är intresserad av att delta i studien vill vi gärna att du fyller i nedan frågor rörande din 
utbildningsterapi. Frågorna tar ca 3 minuter att fylla i. Svaren kommer att ligga till grund för 
urvalet av deltagare. Resultaten kommer ej att kopplas till enskilda individer.  
 

Du kan närsomhelst välja att avbryta och din intresseanmälan är EJ bindande.  

*1. För att vi skall kunna kontakta dig för eventuellt deltagande i studien vill vi att du 

anger din e-postadress 

 
  

Full av 

motsättningar 
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2. Kön  
 Man  
 Kvinna 
 Annat 

 
3. Ålder  
 19-24  
 25-30 
 >30 

 

 

4. Vilken termin påbörjade du din utbildningsterapi? 

 
 
5. Vilken termin avslutade du din utbildningsterapi? 

 
 

 

6. Gick du samtliga 50 timmar hos en och samma terapeut?  
  Ja 
 Nej 

 
 
7. Vilken inriktning anser du att din utbildningsterapi hade? (Om du gick hos olika 
terapeuter, ange information för den terapeut där du gick flest timmar).  
 Psykoanalys  
 Psykodynamisk 
 KBT 
 BT 
 KT 
 Schematerapi 
 Existentiell 

Annan, nämligen 

 
 
 
8. Vilken utbildning hade din terapeut? (Om du gick hos olika terapeuter, ange information 
för den terapeut där du gick flest timmar).  
 psykolog + psykoterapeut 
 socionom + psykoterapeut 
 läkare + psykoterapeut 
 sjuksköterska + psykoterapeut 

Annan, nämligen 
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9. Vilket alternativ tycker du stämmer bäst in på din totala upplevelse av 
utbildningsterapin?  
 Mycket nöjd 
 Nöjd  
 Missnöjd  
 Mycket missnöjd 
 Vet ej 

 

 
 
Tack för din intresseanmälan för att delta i vår studie!  
Vi kontaktar dig inom kort om det blir aktuellt för dig att deltaga. 
 
Har du synpunkter på enkäten eller andra frågor, kontakta oss!  
 
Josefin Dahlkvist 
josefindahlkvist@hotmail.com  
Sanna Bäck 
sannabaeck@gmail.com  
 

  

mailto:josefindahlkvist@hotmail.com
mailto:sannabaeck@gmail.com
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Bilaga 2 
 

Hej, 

 

Vi är två psykologstudenter, Sanna Bäck och Josefin Dahlkvist, som skriver vår 

examensuppsats om 30 hp på psykologprogrammet vid Örebro Universitet. Vi önskar 

komma i kontakt med psykologstudenter som vill delta i en intervju för att dela med sig av 

sina upplevelser av utbildningsterapin. 

 

Det skulle vara betydelsefullt för oss att få intervjua dig som har genomfört och avslutat din 

utbildningsterapi under programmets gång och som gått enbart i/50 timmar i individualterapi, 

det vill säga inte i gruppterapi. Intervjun kommer att handla om din generella upplevelse av 

utbildningsterapi, inte specifika teman eller problem som du arbetade med under terapin. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras under februari månad och ta ungefär 60 min. Vi är 

flexibla med både tid och plats för att det skall passa dig. Intervjuerna kommer att spelas in 

men samtliga ljudfiler kommer att raderas efter det att materialet skrivits ut i text. Studien 

efterföljer forskningsetiska principer. Svaren kommer inte att kunna spåras till enskilda 

individer, resultaten kommer presenteras på gruppnivå och du kan närsomhelst välja att 

avsluta ditt deltagande i studien. Senare i vår kommer du att bli inbjuden till ett tillfälle då vi 

presenterar resultatet. Vid detta tillfälle kommer du ha möjlighet att komma med synpunkter, 

reflektioner och funderingar kring det vi kommit fram till. Du kommer även få den färdiga 

uppsatsen skickad till dig om du så önskar.  

 

Är du intresserad av att delta i studien kan du klicka på länken nedan för att svara på några 

korta frågor. Därefter kontaktar vi dig om det blir aktuellt för dig att medverka i studien. 

 

https://sv.surveymonkey.com/s/RDJMJHY 

 

Har du frågor eller funderingar rörande studien eller deltagande är du välkommen att 

kontakta oss! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Josefin Dahlkvist 

(josdah101@studentmail.oru.se) 

 

Sanna Bäck 

(sannabaeck@gmail.com) 

 

  

https://sv.surveymonkey.com/s/RDJMJHY


UPPLEVELSE AV UTBILDNINGSTERAPI  57 

 

Bilaga 3  
 
Hej, 

 

För ett tag sen anmälde du ditt intresse för att delta i vår studie om Psykologstudenters 

upplevelse av utbildningsterapi. 

Om du fortfarande är intresserad skulle jag gärna vilja träffa dig för att genomföra en 

semistrukturerad intervju, som beräknas ta cirka 60 minuter. Som tidigare nämnt kan du när 

som helst välja att avsluta ditt deltagande.  

 

Mitt förslag är att vi träffas ...dag den X/X kl. 00 eller kl. 00 

alternativt ...dag den X/X kl. 00 eller kl. 00 

 

Om ingen av ovanstående tider passar dig får du gärna komma med förslag på annan tid! 

Vi kan ses på universitet eller på annan plats som du föredrar. 

 

Är du inte längre intresserad av att delta är jag tacksam om du svarar på mailet och 

meddelar detta. 

Har du frågor kan du kontakta mig via telefon eller mail. 

 

Vänliga hälsningar, 
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Bilaga 4 

Intervjuguide  

 

Tratteknik: börja brett, sedan mer och mer specifika frågor.  

 

Övergripande förhållningssätt: lyhördhet och flexibilitet. Inlevelse för att få förståelse, distans 

genom att man inte tar något för givet. Syftet är främst att informanten får berättar sin 

upplevelse, inte att få svar på alla frågor.  

 

● Ställ öppna frågor 

● Var konkret 

● Följdfrågor - kan du ge ett exempel på hur den ökade självkännedomen märkts? Vad, 

hur, när - fördjupning i materialet. 

● Ge feedback - intervjun går bra och det som sägs är väsentligt. När informanten är på 

rätt spår.  

● Var flexibel i ordningsföljden på frågorna. Fokusera mer på informant än 

intervjuguiden. 

● Avsluta i neutral eller positiv stämning.  

 

1. Introduktion 

Syfte, etiska aspekter, vad intervjun handlar om samt samtycke. 

 

Läses upp ordagrant: 

Jag heter … och läser min sista termin till psykolog, och jag och min klasskompis… skriver 

vår examensuppsats kring utbildningsterapi. Tack för att du vill medverka. Denna intervju 

kommer att handla om din upplevelse av din utbildningsterapi. Samtalet kommer ta cirka en 

timme. Det du säger här kommer inte kunna härledas till dig och vi har fått den här studien 

godkänd av universitetets etikkommite. Du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande, 

utan vidare förklaring. Vi vill att du skall berätta om just din upplevelse, men ibland kommer 

vi även behöva styra dig tillbaka till de områden som vi vill försöka förstå mer. Är det okej?  

 

Du får nu läsa igenom samtycket och skriva under om du vill. 

 

Har du några frågor innan vi sätter igång? 

 

2. Frågor (sätt igång inspelning) 

Jag kommer börja med att fråga lite bakgrundsfrågor: 

● Hur gammal är du? 

● Definierar du dig som man, kvinna eller annat? 

● Vilken termin påbörjande du utbildningsterapin? 

● Vilken termin slutförde utbildningsterapin? 

● Vilken termin går du nu? 

● Vilken inriktning skulle du säga att terapin hade? 

● Vilken utbildning hade din psykoterapeut? 
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Inledande fråga: Kan du berätta om något minne från din utbildningsterapi?  

 

Förslag på frågor: 

Innan terapin:  

-Hur kommer det sig att du valde att gå i enbart individualterapi?  

-Hur valde du din terapeut? Vad var viktigt för dig när du valde din terapeut?  

-Hur skulle du beskriva din motivation inför utbildningsterapin?  

-Hade du några saker du visste du ville ta upp? Mål?  

-Hade du gått i terapi innan? Tror du detta påverkade din utbildningsterapi? Hur?  

 

Terapin:  

-Hur skulle du beskriva din upplevelse att gå i utbildningsterapi?  

-Hur har utbildningsterapin påverkat dig?  

-Hur var alliansen/samarbetet/relationen mellan dig och din terapeut? 

-Hur skulle du beskriva din terapeut? 

-Hur upplevde du det utbildningsterapeutiska arbetet?  

-Tror du att timingen, det vill säga när du började och slutade utbildningsterapin, har påverkat 

din upplevelse? Hur? 

 

Profession:  

-Påverkades den terapeutiska processen av att du läser till psykolog? Underlättade/försvårade 

det utbildningsterapin?  

-Hur tror du din utbildningsterapi påverkar ditt framtida arbete med klienter?  

-Vad lärde du dig som du tar med dig i din yrkesutövning?  

-Är det något du och din terapeut gjorde som du vill göra/inte vill göra med dina klienter?  

-Hur upplevde du det att vara i klientrollen? Vilka erfarenheter tar du med dig från att vara i 

klientrollen? 

-Berörde du och din terapeut din professionsroll på något sätt? Reflekterade du och din 

terapeut kring hur det kommer sig att du är motiverad att bli psykolog? 

  

Institutionen:  

-Hur upplevde du det faktum att utbildningsterapin var obligatorisk?  

-Hur upplevde du att du kunde bli underkänd på utbildningsterapin?  

-Hur upplevde du den finansiella kostnaden?  

-Hur ser du på att psykologstudenter går i utbildningsterapi?  

-På vilket sätt har programmets profilering påverkat din utbildningsterapi? 

-På vilket sätt har din utbildningsterapi tillvaratagits i utbildningen? 

-Hur har du pratat med andra om din utbildningsterapi? (klasskompisar, i handledning, 

vänner?).  

-Hur upplevde du det att gå i utbildningsterapi och att samtidigt vara student? 

  

Erfarenheter:  

-Hade du velat göra något annorlunda kring din utbildningsterapi såhär i efterhand?  
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-Hur ser du på att söka terapi i framtiden? 

 

3. Avslutning 

● Hur kommer det sig att du valde att delta i den här studien? 

● Har vi glömt något? Finns det något du vill tillägga? Tror du vi nu kan förstå din 

upplevelse av att gå i utbildningsterapi? 

 

4. Feedback 

● Stäng av och be om feedback. Om något mer framkommer, fråga informanten om vi 

får ta med detta.  

● Gör anteckningar när personen lämnat rummet. Om du själv lämnar rummet, gör 

anteckningar snarast. 
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Information angående deltagande i studien Psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie med titeln Psykologstudenters upplevelse av 

utbildningsterapi.  

 

Bakgrund och syfte 

I Sverige är momentet utbildningsterapi, även kallad egenterapi, obligatoriskt vid 9 av 10 

psykologprogram. Utbildningsterapi kan ses som ett komplext fenomen som påverkar en individ på en 

mängd olika sätt. Utbildningsterapi har konstaterats svår att utvärdera effekten av. Studiens 

övergripande syfte är att beskriva psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi. 

 

Hur går studien till? 

Deltagandet innebär att du deltar i en personlig semistrukturerad intervju med Sanna Bäck eller Josefin 

Dahlkvist. Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter och genomföras på en plats och tid som passar 

dig. 

 

Finns det några risker med studien? 

Ditt deltagande innebär en viss tidsåtgång. Samtidigt kan intervjun ge dig en möjlighet att reflektera 

kring din utbildningsterapi.  

 

Hantering av data och sekretess 

Intervjuerna kommer att spelas in men samtliga ljudfiler kommer att raderas efter det att materialet 

transkriberats, det vill säga skrivits ut i text. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan 

ta del av dem. Insamlade data förvaras kodade och endast behöriga (Sanna Bäck och Josefin 

Dahlkvist) har tillgång till koden. Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå - ingen kommer att 

kunna utläsa vad just du svarat eller vilka uppgifter som gäller just dig. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Senare i vår kommer du att bli inbjuden till ett tillfälle då vi presenterar resultatet på gruppnivå. Vid 

detta tillfälle kommer du ha möjlighet att komma med synpunkter, reflektioner och funderingar kring 

det vi kommit fram till. Du kommer även få den färdiga uppsatsen skickad till dig om du så önskar. 

 

Frivillighet 

Att delta i studien är helt frivilligt och du kan när som helst, utan att förklara varför, välja att avbryta 

ditt deltagande.  

 

Ansvariga 

Ansvariga för studien är psykologstudent Sanna Bäck och Josefin Dahlkvist, under handledning av 

universitetslektor Jan Carlsson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. 
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Samtyckesformulär 

 

Jag har muntligen informerats om studien Psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi och har 

tagit del av ovanstående skriftlig information. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt och fullt 

frivilligt och att jag när som helst, utan närmare förklaring, kan avbryta deltagandet.  

 

Härmed ger jag 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnteckning   

 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

_________________________________________________________ 

Kontaktuppgifter (mailadress eller mobil) 

 

mitt skriftliga medgivande till att jag kan deltaga i ovanstående studie samt godkänner att 

intervjumaterialet används i Sanna Bäcks och Josefin Dahlkvist examensuppsats.  
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Hej, 

 

Vi är nu färdiga med vår kvalitativa analys av intervjuerna i studien om Psykologstudenters 

upplevelse av utbildningsterapi. Vi skulle därför vilja träffa er studiedeltagare för en “member 

check”.  

 

Välkommen till Forumhuset (sal F128) xdag den xx/x kl. xx:xx-xx:xx 

 

Du kommer att få ta del av resultatet av studien och därefter finns utrymme för en öppen 

diskussion. Syftet med member checking är helt enkelt att höra om ni tycker att vårt resultat 

stämmer överens med er upplevelse av utbildningsterapi - och vad vi eventuellt kan ändra på 

i vår analys. Vi vill veta om vi har förstått er rätt. 

 

Vi bjuder på go-fika! Hör av dig senast 24/4 om du ej har möjlighet att delta. 

 

Varmt välkomna! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Josefin Dahlkvist & Sanna Bäck 

 

josefindahlkvist@hotmail.com, 0708-xx xx xx . 

sannabaeck@gmail.com, 0702-xx xx xx  

 

mailto:josefindahlkvist@hotail.com
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