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Abstract 
The purpose of this study was to examine psychology students´ experience of personal 

therapy. Because personal therapy, which is a mandatory feature at many psychologist 

programmes in Sweden, is currently debated, it was of interest to examine how it is 

experienced by students. Data was collected through semi-structured interviews with 

psychology students at Linneaus University in Växjö and analyzed with inductive the-

matic analysis. The results were summarised in three main themes: Administrative 

aspects of the course, Therapy process and Profit of personal therapy. The conclusion is 

that the personal therapy is perceived as an educative and important experience, but that 

some aspects are paradoxical.  

 

Keywords: personal therapy, psychology student, psychologist programme 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka psykologstudenters upplevelse av utbild-

ningsterapi. På grund av att utbildningsterapin, som är ett obligatoriskt moment på flera 

psykologprogram i Sverige, för närvarande är omdiskuterad, var det av intresse att 

undersöka hur den upplevs av studenterna. Data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer med studenter på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och 

analyserades med induktiv tematisk analys. Resultaten sammanfattades i tre huvudte-

man: Administrativa aspekter av kursen, Terapiprocess och Utbildningsterapins behåll-

ning. Slutsatsen som dras är att utbildningsterapin upplevs som en lärorik och viktig 

erfarenhet, men att vissa aspekter är paradoxala. 

 

Nyckelord: utbildningsterapi, psykologstudent, psykologprogrammet 
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Inledning 
Utbildningsterapin är idag ett omdiskuterat ämne i media samt ett obligatoriskt moment 

på ett flertal psykologprogram (Hedgren, 2008, februari; Heinemann, 2015, juli). Därför 

syftar den här uppsatsen till att undersöka hur psykologstudenter upplever utbildningste-

rapin. Det här anses vara ett viktigt tillägg till den aktuella debatten inom området. Alla 

deltagare i den här studien är studenter på Linnéuniversitetets psykologprogram.  

       Enligt Psykologiguiden (2016c) definieras utbildningsterapi som den psykoterapi 

som blivande psykoterapeuter genomgår. Syftet är att skapa en egen erfarenhet av att 

genomgå psykoterapi samt att upptäcka de egna blinda fläckarna, vilket innebär tidigare 

ouppmärksammade reaktionsmönster (Psykologiguiden, 2016c). Utbildningsterapi är 

synonymt med egenterapi och båda begreppen används i uppsatser, studier och artiklar. 

Genomgående i den här uppsatsen används begreppet utbildningsterapi. Även på eng-

elska finns många synonymer, den som har använts vid litteratursökning i den aktuella 

studien är personal therapy. Begreppet personal therapy kan dock ha flera betydelser. I 

vissa studier syftar det på en terapi som är en del av en utbildning, men i andra fall 

syftar det på en behandling som genomförts parallellt med en utbildning eller arbete. De 

studier uppsatsen innehåller har utgått från olika definitioner av personal therapy. I delar 

av inledningen hänvisas det till vetenskapligt svaga referenser, för att spegla de åsikter 

som finns kring utbildningsterapi. Dessa bör ej tolkas som absoluta sanningar. 

 

Utbildningsterapi i Sverige 

Psykologprogrammet omfattar 300 hp och finns idag på elva lärosäten (Universitets- 

och högskolerådet, 2016). Heinemann (2015, juli) skriver att av dessa elva är det många 

som har valt att minska antalet timmar utbildningsterapi de senaste åren, somliga har 

även helt tagit bort momentet från utbildningen. Uppsala universitetet och Umeå uni-

versitet har haft utbildningsterapi på programplanen men har valt att ta bort utbildnings-

terapin. Karolinska institutet däremot startade upp psykologprogrammet 2007 och valde 

då att inte ha med utbildningsterapi på kursplanen från början. Karlstad universitet 

startade upp psykologprogrammet 2015 och hade då utbildningsterapin som en obliga-

torisk del endast för den psykodynamiska inriktningen (Heinemann, 2015, juli).  

       Lunds universitet och Stockholms universitet har valt att sänka antalet timmar, från 

50 h till 30 h för individualterapi (Lunds universitet, 2013; Stockholms universitet, 

2015). Även Linköpings universitet har sänkt, från 50 h till 25 h (Linköpings universi-

tet, 2016).  Dessa tre universitet erbjuder även gruppterapi i olika omfattningar istället 
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för individualterapi. Studenten är ålagd att betala men får ersättning från universiteten 

för både individualterapi och gruppterapi (Linköpings universitet, 2016; Lunds universi-

tet, 2013; Stockholms universitet, 2015). Göteborg har individualterapi med ersättning 

från universitetet men erbjuder en gratis gruppterapi (Göteborgs universitet, 2011). 

Mittuniversitetet har tagit bort individualterapin men har ett obligatoriskt moment i 

gruppterapi som är kostnadsfritt för studenter (Mittuniversitetet, 2014). Örebro universi-

tet har kvar 50 h individualterapi och erbjuder även gruppterapi (Örebro universitet, 

2016). 

 

Utbildningsterapi på Linnéuniversitetet 

Psykologprogrammet på Linnéuniversitetet startade upp hösten 2011 och har sedan start 

ändrat kursplan för utbildningsterapin vid flertalet tillfällen (Linnéuniversitetet, 2014; 

Linnéuniversitetet, 2016). De övergripande examensmålen för psykologprogrammet 

handlar bland annat om värderingsförmåga och förhållningssätt, dessa anses kunna 

kopplas till utbildningsterapin. I utbildningsplanen för psykologprogrammet på Linnéu-

niversitetet fastslås att “För psykologexamen ska studenten visa: förmåga att fortlö-

pande utveckla självkännedom och empatisk förmåga” (Linnéuniversitetet, 2015, s.2) 

samt att “För psykologexamen ska studenten visa: [...] förmåga att identifiera sitt behov 

av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla  den egna kompetensen” (Linnéuniver-

sitetet, 2015, s.2 ). Enligt kursplanen för utbildningsterapin ska studenten efter avslutad 

utbildningsterapi kunna:  

 

...visa förmåga att självständigt tillämpa och fördjupat reflektera över sin erfa-

renhet från utbildningsterapin och andra livserfarenheter och omsätta dem på ett 

sätt som innebär kännedom om hur den blivande psykologen personligen i olika 

samspel, särskilt det terapeutiska, påverkas av och påverkar andra (Linnéuniver-

sitetet, 2016, s.2).  

 

 Idag krävs att psykologstudenter på Linnéuniversitetet genomför 20 h utbildningsterapi, 

vilket är en minskning jämfört med tidigare då kravet var 50 h. Den här ändringen har 

gjort att det idag finns studenter på Linnéuniversitetet som har gått olika antal timmar i 

terapi. Terapilängden varierar mellan klasserna och omfattar 20 h, 30 h och 50 h. Det 

faktum att antalet timmar har minskats från 50 h har möjliggjort för universitetet att 

betala hela kostnaden (Linnéuniversitetet, 2014; Linnéuniversitetet, 2016). När det 

obligatoriska antalet timmar var 50 h och 30 h betalades en del av kostnaden för utbild-

ningsterapin utav den enskilda studenten. Utöver individualterapin fanns på den äldre 
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kursplanen möjlighet att gå i gruppterapi, den kunde genomföras om ett visst antal 

studenter anmälde sig och då utfördes terapin under 120 h. För de som har den äldre 

kursplanen är gruppterapialternativet billigare än individualterapin (Linnéuniversitetet, 

2014). För examination krävs ett inlämnat intyg från terapeuten om genomförd terapi, 

medverkan vid examinationsseminarium samt en skriftlig inlämning där reflektioner 

kring terapin tas upp (Linnéuniversitetet, 2014; Linnéuniversitetet, 2016). 

       De som har gått 50 h utbildningsterapi har haft möjlighet att välja att gå alla timmar 

inom samma terapiform eller dela upp terapin i både KBT och PDT. Minst 20 timmar 

var då tvunget att läggas inom en av dessa (Linnéuniversitetet, 2014). 

 

Psykologprogrammet i Sverige 

Enligt Psykologförbundet (2015) är psykologprogrammet en femårig utbildning, vilket 

motsvarar 300 högskolepoäng. För att få ansöka om psykologlegitimation hos Socialsty-

relsen krävs, förutom examen, tolv månaders fullgjord  praktisk tjänstgöring i psykolog-

arbete (PTP) under handledning av erfaren psykolog (Psykologförbundet, 2015). Social-

styrelsen kräver dock inte genomförd utbildningsterapi för utfärdande av en psykolog-

legitimation (Bäck & Dahlkvist, 2015). 

 

Psykoterapeutprogrammet i Sverige 

Enligt Psykologiguiden (2016a) är psykoterapeutprogrammet en vidareutbildning för 

psykologer, socionomer, läkare med psykiatrispecialistkompetens eller andra yrkes-

grupper som har motsvarande examen från högskola. De utbildningar som ger en exa-

men som psykoterapeut finns, enligt 2014 års uppgifter, vid Umeå universitet, Uppsala 

universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stock-

holms universitet och vid Karolinska Institutet/Stockholms Läns Landstings Psykote-

rapiinstitut. Det går även att ta en psykoterapeutexamen vid vissa privata utbildningar 

(Psykologiguiden, 2016a). 

       Wallmark (2009, 6 maj) påtalar att det som krävs för att komma in på psykotera-

peutprogrammet är en psykologexamen. Vid vissa utbildningar krävs även utbildnings-

terapi, vilket är en av anledningarna till att utbildningsterapi finns med på psykologpro-

grammet. Tanken är att psykologexamen ska möjliggöra vidareutbildning till psykote-

rapeut. Inom psykologkåren finns dock delade meningar kring detta (Wallmark, 2009, 6 

maj). 
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Utbildningsterapins Historia 

Orlinsky, Schofield, Schroder och Kazantzis (2011) beskriver att ända sedan Freud 

utformade psykoanalysen har utbildningsterapi setts som en av de största delarna inom 

utbildningen utav psykoterapeuter (Orlinsky et al., 2011). Enligt Freud (1937) bör tera-

peuter själva gå i analys. För det första för att det ska bedömas om de över huvud taget 

är passande som terapeut, men även för att få syn på sina blinda fläckar och för att bli 

medvetna om att omedvetna processer existerar. Han menar även att terapeuten inte kan 

fungera som förebild för sin patient utan att ha gått i analys (Freud, 1937). Macran och 

Shapiro (1998) menar att efter psykoanalysens storhetstid har utbildningsterapins om-

fattning och status varierat vid utbildningar beroende på personliga åsikter och teore-

tiska utgångslägen (Macran & Shapiro, 1998). 

  

Argument för Utbildningsterapi 

Många yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter menar att det är nödvändigt 

för de som utbildar sig till dessa yrken att gå i utbildningsterapi (Malan, 1981; McWilli-

ams 2004; Phillips, 2011; Sigrell 2000; Yalom, 2002). Bland annat ger utbildningstera-

pin en unik inblick i hur det är att sitta i patientstolen, samtidigt som det möjliggör en 

nödvändig utveckling av den egna självkännedomen (McWilliams, 2004; Yalom, 2002).  

       Risq (2011) skriver i en översiktsartikel att utbildningsterapi kan gynna blivande 

psykoterapeuter genom att personens emotionella funktioner utvecklas och inlärningen 

av terapeutiska tekniker underlättas. Risq menar även att terapeutens emotionella stress 

kan minska och förståelsen för egna problem samt värderingar kan öka. Utöver det kan 

tilltron till psykoterapi bli större samt att socialiseringen in i rollen som psykoterapeut 

underbyggs (Risq, 2011). Bike, Norcross och Schatz (2007) tar upp dessa punkter, och 

tillägger att förbättrat emotionellt och mentalt fungerande hos terapeuten, vilket utbild-

ningsterapi kan ge, ökar sannolikheten för att terapeuten ska kunna skapa förändring hos 

sina patienter (Bike et al., 2007).  

       Weiner (1998) menar att utbildningsterapi är nödvändigt för de blivande terapeuter 

som inte har uppnått tillräcklig objektivitet, engagemang, självmedvetenhet och själv-

kontroll. Weiner anser även att utbildningsterapin kan fungera som en utbildande erfa-

renhet för alla (Weiner, 1998). Holzman, Searight och Hughes (1996) menar att utbild-

ningsterapin fungerar som upplevelsebaserad inlärning och att den därmed kompletterar 

handledning samt formell undervisning. De påpekar även att praktiska moment är ett 

relativt ovanligt element i psykologutbildningen, jämfört med till exempel läkarutbild-
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ningen (Holzman et al., 1996). Även Sandell, Carlsson, Schubert, Grant, Lazar och 

Broberg (2006) menar att utbildningsterapin är viktig, då den förutom ovan nämnda 

punkter även bidrar till att teoretiska begrepp omsätts i praktiken (Sandell et al., 2006). 

       I en enkätstudie med yrkesverksamma psykologer i Storbritannien av Linley och 

Joseph (2007) uppgav 78 % att de någon gång gått i terapi. De individer som gick i eller 

hade gått i terapi rapporterade mer personlig utveckling och positiva förändringar samt 

mindre utbrändhet än de som inte gått i terapi (Linley & Joseph, 2007). Även Williams, 

Coyle och Lyons (1999) undersökte yrkesverksamma psykologers inställning till terapi i 

Storbritannien, deras studie riktade in sig på tankar under och efter utbildningen. Resul-

taten visar att 87% av deltagarna ansåg att terapi hade haft positiv påverkan på såväl 

arbete som privatliv, och 88% ansåg att utbildningsterapi bör vara obligatoriskt (Willi-

ams et al., 1999). Även Bike et al. (2007) rapporterar att yrkesverksamma psykologer 

anser att terapi bidrar till förbättrad självkännedom, självförståelse och självförtroende. 

Även en ökad öppenhet för, samt acceptans av, känslor och förbättrade relationer kan 

vara ett utfall. Deltagarna menar dessutom att det gör dem till bättre terapeuter, och de 

flesta anser att genomförd terapi bör vara ett förkunskapskrav för kliniker (Bike et al., 

2007). 

  

Argument mot Utbildningsterapi 

Ett argument som på senare tid har framkommit och som talar emot obligatorisk utbild-

ningsterapi i Sverige är att det blir en extra utgift för studenterna (Lundberg & Waara, 

2015, 8 juli). Detta bryter mot högskolelagen, som fastslår att all utbildningen ska vara 

kostnadsfri (SFS 1992:1434). Lundberg och Waara (2015, 8 juli) menar i en debattarti-

kel att det finns flera anledningar till att utbildningsterapin bör granskas. Förutom tidi-

gare nämnda ekonomiska argument menar de att utbildningsterapin inte är försvarbar ur 

flera juridiska, samhällsekonomiska och vetenskapliga aspekter. De anser att utbild-

ningsterapins utformning bryter mot offentlighetsprincipen, då det är omöjligt för läro-

sätet att ha insyn i vad som sker i terapin. Vidare anser författarna att de resurser som 

lärosäten använder till att betala utbildningsterapi hade kunnat användas på andra sätt, 

som gynnar utbildningen mer. Avslutningsvis menar de att det finns ytterst grunda 

vetenskapliga bevis för att utbildningsterapi är nödvändigt i psykologyrket (Lundberg & 

Waara, 2015, 8 juli). Som nämnt ovan har Linnéuniversitetet sedan ett år tillbaka tagit 

bort den extra kostnaden för studenter genom att sänka antalet timmar varje student kan 

gå i utbildningsterapi (Linnéuniversitetet, 2016). 
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       Grimmer (2015) hänvisar till Macran och Shapiro (2011) som menar att många av 

studierna som har gjorts kring utbildningsterapi är utförda på små grupper och att studi-

erna endast har undersökt terapeuternas egna åsikter. Det finns oftast inget som tyder på 

att resultatet för klienten i det långa loppet blir en bättre terapi på grund av att terapeu-

ten har genomfört ett visst antal timmar utbildningsterapi (Grimmer, 2015). 

       Utbildningsterapin är ett obligatoriskt moment på psykologprogrammet på Linnéu-

niversitetet. Det krävs alltså att studenterna har genomgått ett visst antal timmar för att 

få sin examen (Linnéuniversitetet, 2015). Moller, Timms och Alilovic (2009) beskriver 

att i utbildningsterapin kan olika ämnen lyftas, terapin utgår helt ifrån studenten. I inter-

vjustudien har studenter beskrivit det som att öppna en burk. I vissa moment av utbild-

ningsterapin kan studenten bli så tagen av det som framkommer och bearbetas att det 

påverkar utbildningen på ett negativt sätt. Även svårigheten att gå i terapi och samtidigt 

ha egna klienter i terapi har tagits upp som en negativ del av utbildningsterapin. Genom 

utbildningsterapin kan studenten bli så upptagen av sina egna problem att det påverkar 

arbetet med klienter (Moller et al., 2009). Grimmer (2015) menar att utbildningsterapi 

som ses som ett oönskat krav eller som inte passar in i studentens teoretiska modell inte 

är hjälpsam (Grimmer, 2015). Williams et al. (1999) rapporterar att 38% av de yrkes-

verksamma psykologer som deltog i en enkätstudie uppgav negativa effekter av terapi, 

till exempel avbrutna relationer och försämrat mående (Williams et al., 1999).  

       Sammanfattningsvis finns det både argument för och emot utbildningsterapins 

existens. Den litteratur som uppsatsen utgår ifrån ger ingen tydlig eller konklusiv bild. 

 

Forskning om Utbildningsterapi 

Utbildningsterapins komplexa karaktär innebär att forskningen ställs inför flera utma-

ningar (Hamreby, 2006; Norcross, 2005). Både Hamreby (2006) och Macran och Sha-

piro (1998) beskriver i översiktsartiklar svårigheter med att dra slutsatser, då olika 

studier fokuserat på olika grupper av terapeuter och olika metoder samt att olika former 

av utbildningsterapi har studerats. Dessutom skiljer sig studierna åt när det gäller 

huruvida utbildningsterapin har studerats retrospektivt eller ej och om den var obligato-

risk eller inte (Hamreby 2006; Macran & Shapiro 1998). Norcross (2005) påpekar att 

det finns få randomiserade och kontrollerade studier som följer studenter som går i 

utbildningsterapi över tid, samt att de som finns har få deltagare (Norcross, 2005). 

Grimmer (2015) instämmer i kritiken, och menar att ett annat problem med forskning 

kring utbildningsterapins påverkan på terapiutfall är att det kan vara svårt att skilja på 
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terapeutens utbildningsterapi och kliniska erfarenhet. En annan begränsning är att olika 

studier använder olika utfallsmått, vilket försvårar jämförelser. Vidare konstaterar för-

fattaren att det som alla studier kring utbildningsterapi är överens om är att det krävs 

mer forskning (Grimmer, 2015). Holzman et al. (1996) påpekar att de flesta studier 

kring utbildningsterapi har gjorts på yrkesverksamma psykologer, vilka kan ha andra 

anledningar att söka terapi än studenter. De menar att en av de främsta orsakerna till att 

studenter söker terapi är för att hantera de känslomässiga problem som kan uppstå när 

arbete med psykoterapi påbörjas (Holzman et al., 1996). 

       I en enkätstudie av Holzman et al. (1996) rapporterade amerikanska psykologistu-

denter som gått i utbildningsterapi att de fått en större förståelse för patientrollen samt 

att det skett en modellinlärning. Majoriteten av de som gått i utbildningsterapi uppgav 

att det var en positiv upplevelse, men det rapporterades som signifikant mer givande av 

de som gått i dynamisk terapi. De främsta argumenten som uppgavs för att inte gå i 

utbildningsterapi var att det inte ansågs nödvändigt för att utvecklas som terapeut samt 

att det var för ekonomiskt kostsamt (Holzman et al., 1996). 

       Det finns även studier gjorda i Sverige som undersöker studenters upplevelse av att 

gå i utbildningsterapi (Bäck & Dahlkvist, 2015; Lundmark & Montgomery, 2009) samt 

studier som undersöker yrkesverksamma psykologers upplevelse av den utbildningste-

rapi de genomgick under sin utbildning (Eriksson & Törnquist, 2014). Dessa studier är 

exmanesuppsatser, vid psykologprogrammet samt psykoterapeutprogrammet. Lundmark 

och Montgomery (2009) fann i en intervjustudie att utbildningsterapin i hög grad upp-

levdes som positiv, både ur personlig och professionell synvinkel. Flera av responden-

terna uppgav att deras självkännedom ökat, bland annat genom att ge fördjupad insikt i 

mönster i det egna känslolivet. Utbildningsterapin sågs som en möjlighet till förändring, 

såväl personligt som yrkesmässigt. Flera av respondenterna såg sin terapeut som en 

förebild, och tänkte på utbildningsterapin som en form av modellinlärning. De betonade 

också vikten av att ha med sig erfarenheten av att ha suttit i patientstolen (Lundmark & 

Montgomery, 2009). 

       Huvudresultatet i intervjustudien av Bäck och Dahlkvist (2015) var att utbildnings-

terapin upplevdes som full av motsättningar, då såväl positiva som negativa aspekter 

rapporterades. Utbildningsterapin upplevdes ha en pedagogisk funktion, genom att den 

gav både praktisk erfarenhet av hur en psykoterapeut arbetar och en egen upplevelse av 

patientrollen. Något annat som upplevdes som positivt var att samtala om yrkesrollen. 

Utbildningsterapin ansågs bidra till en positiv utveckling, men samtidigt levde den inte 
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alltid upp till de förväntningar som fanns. Flera av de negativa erfarenheterna kopplades 

till relationen till terapeuten, vilken inte upplevdes som tillfredsställande. Bland annat 

nämndes brist på tillit till terapeuten och att det inte fanns samsyn kring metod, inrikt-

ning och mål för terapin. Även det faktum att studenterna själva finansierar utbildnings-

terapin upplevdes som både positivt och negativt. Att själv betala ansågs öka motivat-

ionen, samtidigt som det av vissa upplevdes problematiskt med en extra utgift då stu-

denterna oftast hade en begränsad budget. Bäck och Dahlkvist (2015) undersökte även 

studenternas tankar kring att deras utbildningsterapi var obligatorisk. Det ansågs positivt 

enligt vissa, då utbildningsterapin ses som ett viktigt moment. Samtidigt rapporterades 

det att syftet med utbildningsterapin var otydligt, och flera ansåg att utbildningsterapin 

bör utformas på ett annat sätt (Bäck & Dahlkvist, 2015). 

       Eriksson och Törnquist (2014) undersökte i en enkätstudie hur yrkesverksamma 

psykologer såg på utbildningsterapi. Resultaten visade att en majoritet av de tillfrågade  

psykologerna tyckte att utbildningsterapi skall finnas kvar som kursmoment på utbild-

ningen. De ansåg att studenten bör gå vid minst 30 tillfällen. De flesta, 76 % av psyko-

logerna, ansåg även att utbildningsterapin bör vara obligatoriskt. De menade att utbild-

ningsterapin inte kan ersättas av ett annat utbildningsmoment och trodde inte heller att 

terapin blev mindre betydelsefull för att den var obligatorisk. Utbildningsterapin ansågs 

vara viktig för att utveckla empatisk förmåga, interpersonell förmåga, självkännedom 

och modellinlärning (Eriksson & Törnquist, 2014). 

 

Begrepp 

I kursplanen för utbildningsterapi på Linnéuniversitetet nämns empati och självkänne-

dom som aspekter som bör utvecklas under terapins gång (Linnéuniversitetet, 2016). 

Här nedan följer kortare en beskrivning av dessa begrepp. 

 
Empati. 

Carlozzi, Bull, Stein, Ray och Barnes (2002) beskriver att empati är ett ord som har 

varierat i betydelse genom historien beroende på de rådande normerna samt vilken 

terapiinriktning terapeuten har haft. Varje terapiform tenderar att ha en egen beskrivning 

av ordet och denna betydelse har sedan varierat genom åren (Carlozzi et al., 2002). 

Holm (2001) förtydligar att empati ursprungligen kommer från grekiskans en (in) och 

phatos (känsla, lidande) och betyder inkännande. Begreppet blev ett populärt ord i 

början av 50-talet då psykoanalysen växte, och inbegrep då förståelsen för en annan 

persons inre själsliv. Med åren kom vetenskapen att få en större inverkan och försökte 



  
 

9 

då avmystifiera begreppet. Holm fortsätter med att beskriva att den här avmystifieringen 

har lett till att ordet empati har blivit mer känt och idag ofta används synonymt med ord 

som sympati, vänlighet och acceptans (Holm, 2001). Även Book (1988) beskriver att de 

synonyma orden som används till empati är sympathy, kindness och approval (Book, 

1988). Definitionen av begreppet empati i den här uppsatsen är den som Singer och 

Lamm (2009) beskriver: empati uppstår när en person ser en annan persons affekter och 

då upplever det den andra personen känner (Singer & Lamm, 2009). Book (1988) be-

skriver dock att ordet empati endast innebär förståelsen för en annan persons inre liv. 

Ordet i sig har ingen värdering kring hur den här förståelsen sedan används (Book, 

1988). 

       Book (1988) och Carlozzi et al. (2002) beskriver empati som en av de viktigaste 

delarna inom terapi (Book, 1988; Carlozzi et al., 2002). Holm (2001) menar att den 

empatiska förmågan hos terapeuten kan ses som den avgörande delen för att kunna 

bygga upp en allians och en förståelse för klienten (Holm, 2001). Book (1988) beskriver 

även att empati är en viktig del inom all behandling, oavsett vilken nivå klientens pro-

blematik ligger på (Book, 1988). Carlozzi et al. (2002) menar att det finns delade åsikter 

kring om empati går att träna upp eller inte (Carlozzi et al., 2002). Rasoal, Jungert, Hau, 

Edvardsson Stiwne och Andersson (2009) genomförde en studie i Sverige kring empati 

och empatiutveckling. De jämförde då den empatiska utvecklingen mellan fyra olika 

universitetsprogram (psykolog, läkare, socionom och sjuksköterska). Studenter som 

gick första året på programmen och studenter som gick sista året på programmen fick 

fylla i frågeformulär som mätte empati och etnokulturell empati. Studenter som gick 

sista året på programmet visade inte på någon högre nivå av empati jämfört med de 

studenter som gick första året på samma program. Det som framgick i studien var dock 

att psykologstudenter, jämfört med de andra tre programmen, tenderade att ha högre 

empati redan då de började på programmet (Rasoal et al., 2009). Nerdrum och Røn-

nestad (2002; 2004) däremot har studerat effekten av empatiträning hos studenter och de 

har sett att det gett effekt på den upplevda empatin. Empatiträningen bestod i att under 

fyra månader genomgå bland annat lektioner kring empati och rollspel med feedback 

från lärare och deltagare. De visar att det gav en större förståelse för klienten, studenten 

fick en större förståelse för sig själv samt att resultaten för klienten tenderade att bli 

bättre efter empatiträningen (Nerdrum & Rønnestad, 2002; 2004). 
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Självkännedom. 

Självkännedom är ett begrepp som beskrivs som väldigt viktigt inom rollen som psyko-

log (Eriksson & Törnquist, 2014; McWilliams, 2004; Yalom, 2002). Psykologiguiden 

(2016b) definierar självkännedom som: 

 

Att veta med sig hur man tänker, känner, brukar reagera, vilka värderingar och 

attityder som man har, vilka styrkor och svagheter, kunskaper och färdigheter, 

vilken kompetens och vilket personliga sätt man har i förhållande till jobb, vän-

ner och familj, vad man väntar sig av framtiden och vilka minnen av tidigare 

upplevelser och erfarenheter som är viktiga för en (Psykologiguiden, 2016b).  

 

Wilson och Dunn (2004) skriver att självkännedom är en viktig aspekt i livet och att det 

går att träna upp. Genom att titta på sig själv utifrån med hjälp av andra och observera 

sina egna beteenden så kan självkännedomen öka. Författarna menar också att det inte 

alltid är bra att ha en helt korrekt bild av sig själv, men det kan finnas många fördelar 

med att ha en större förståelse för sina omedvetna beslut (Wilson & Dunn, 2004). Enligt 

Macran och Shapiro (1998) leder utbildningsterapi till att självkänslan och självkänne-

domen ökar, samt förbättrade relationer (Macran & Shapiro, 1998). 

 

Syfte och Frågeställning 

Denna studie syftar till att ge en djupare inblick i hur psykologstudenter upplever ut-

bildningsterapin. Utbildningsterapin är ett obligatoriskt moment på många psykolog-

program i Sverige och en stor del av, eller hela terapin, bekostas av universiteten. Det är 

samtidigt ett omdiskuterat utbildningsmoment nationellt med många argument för och 

emot. Den här studien ses som ett inlägg i debatten, som lyfter studenternas perspektiv. 

En studie kring detta ämne har tidigare inte gjorts på Linnéuniversitetet.  

 

Frågeställning: Hur upplever psykologstudenter utbildningsterapin? 

 

Förförståelse 

Författarna till uppsatsen har genomfört 50 h utbildningsterapi vardera. Dessa timmar 

delades upp mellan KBT och PDT med fördelningen 25/25 h respektive 20/30 h. Förfat-

tarnas erfarenheter av och åsikter om utbildningsterapin, inför arbetet med uppsatsen, 

var att det har varit ett lärorikt moment på psykologprogrammet. Det argument som tas 

upp som viktigast av författarna är att ha fått delta i terapiprocessen som klient och att få 

ta del av den upplevelsen. Andra aspekter som har påverkat synen på psykoterapi i 
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allmänhet, och därigenom även utbildningsterapin, är de teorier som har lästs under 

programmets gång samt de diskussioner som har väckts bland kurskamrater kring detta 

moment. En negativ aspekt som författarna upplevt är att terapin under utbildningen har 

varit finansiellt påfrestande både personligen och för universitetet. I vissa avseenden har 

terapin inte upplevts tillräckligt meningsfull i relation till hur mycket den kostar. Till 

viss del kunde författarna även uppleva att terapin blev en onödigt utdragen process. 
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Metod 
En kvalitativ metod har använts då det ansågs lämpligt utifrån syfte och frågeställning. 

Langemar (2008) menar att kvalitativ forskning utmärks av ett helhetsperspektiv, vilket 

är lämpligt när komplexa fenomen ska undersökas. Vidare menar Langemar att syften 

och frågeställningar som lämpar sig för kvalitativ forskning ofta är breda och öppna 

snarare än avgränsade och specifika (Langemar, 2008). Då syftet med studien var att 

beskriva subjektiva upplevelser av, och åsikter om, ett komplext begrepp, bedömdes en 

kvalitativ metod som mest lämplig.  

       Bäck och Dahlkvist (2015) poängterar att litteraturen om utbildningsterapi på 

svenska psykologprogram är begränsad, och menar därför att explorativa studier med 

datastyrd analys är att föredra (Bäck & Dahlkvist, 2015). För att uppnå detta gjordes en 

induktiv tematisk analys. 

 

Epistemologiskt Förhållningssätt 

Uppsatsen vilar på en fenomenologisk grund. Enligt Langemar (2008) syftar fenomeno-

login till att beskriva psykologiska fenomen så som de upplevs (Langemar, 2008). 

Kvale (2014) beskriver att det inom fenomenologin finns ett intresse att förstå sociala 

fenomen utifrån aktörernas perspektiv, enligt antagandet att den relevanta verkligheten 

är vad människor uppfattar att den är (Kvale, 2014).  

       Langemar (2008) skriver att fenomenologin utvecklades runt förra sekelskiftet av 

Husserl och att den idag används som vetenskapsteori för kvalitativ metod. Dock finns 

även en del tillämpad forskning med fenomenologisk inriktning, samt praktiska riktlin-

jer för densamma (Langemar, 2008). Lawthom och Tindall (2011) påpekar att det är 

svårt att definiera fenomenologi, då den finns i 18 olika former. Fenomenologi kan ses 

både som ett filosofiskt paradigm och som en metod. Dessutom har fenomenologin 

präglats av att dess anhängare inte håller med varandra. Det de har gemensamt är dock 

ett intresse för hur fenomen upplevs och förstås. Lawthom och Tindall menar att feno-

menologin utgår från kritisk realism. Det innebär att kunskap och upplevelser alltid är 

konstruerade och tolkade på någon nivå, men att de är verkliga för personen själv. Det 

betyder att trots att fokus ligger på hur människor skapar mening i sina upplevelser så 

finns en medvetenhet om att detta meningsskapande påverkas av sociala strukturer 

(Lawthom & Tindall, 2011). Langemar (2008) förklarar kritisk realism som en medve-

tenhet om att det är omöjligt att få tillgång till en objektiv sanning, men att det finns mer 

eller mindre bra sätt att närma sig verkligheten. Langemar anser även att fenomenologin 
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har en dualistisk ontologi. Det innebär att det antas att det finns två typer av verklighet, 

en materiell och en andlig (Langemar, 2008).   

       Det som har undersökts i denna uppsats är hur studenter har upplevt sin utbild-

ningsterapi snarare än hur deras utbildningsterapi faktiskt förlöpte. Därför kan uppsat-

sen sägas vila på en fenomenologisk grund, trots att analysmetoden som användes, 

Tematisk analys (TA), inte är fenomenologisk. 

 

Procedur 

En annons skapades (se bilaga A) och lades sedan ut på ett socialt medium som de flesta 

studenterna på Linnéuniversitetets psykologprogram har tillgång till. Annonsen skicka-

des också ut till berörda studenter, termin 6 och 8, via mail så att även de som inte har 

tillgång till sociala medier skulle få en möjlighet att delta i studien. Annonsen skickades 

ut i början av januari och inbringade tre anmälningar om intresse för deltagande. När 

annonsen lades ut en gång till i slutet av januari på samma sociala medie gav den tre nya 

intresseanmälningar. Dessa sex personer kontaktades för att bestämma tid och plats för 

en intervju.  

       Datamaterialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna följde 

samma intervjuguide (se bilaga B) som innehöll frågor inom de stora områden som 

behövde täckas upp för att besvara frågeställningarna, t.ex. bakgrund och utbildningste-

rapins gång. Intervjuerna genomfördes från januari fram till början av februari 2017 och 

spelades in med diktafon samt mobiltelefon. Under intervjuerna sammanfattades delta-

garnas svar utav den som intervjuade för att förhindra eventuella feltolkningar eller 

missuppfattningar. Deltagaren kunde då säga ja eller nej eller utveckla och fick då en ny 

chans att förklara sin ståndpunkt. Efter varje intervju transkriberades materialet i Micro-

soft Word och alla transkriberingar var klara i början av februari. Transkriberingarna 

genomfördes ordagrant med enstaka undantag, till exempel utelämnades upprepade ord 

samt ljud som mm, eh och aa. Alla pronomen ersattes i transkriberingen av hen. Allt 

datamaterial kommer att destrueras när studien har avslutats. 

       Efter att intervjuerna transkriberats kodades materialet. Först genomfördes kod-

ningen var för sig av de två författarna, och sedan gjordes en gemensam kodning. De 

delar som kodats olika av författarna diskuterades tills konsensus uppnåddes. Det ko-

dade materialet sorterades sedan i subteman och huvudteman enligt metoden tematisk 

analys. 
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Instrument 

Instrumentet som användes under intervjuerna var en semistrukturerad intervjuguide (se 

bilaga B), som konstruerades utifrån frågeställningen. Frågorna behandlade både delta-

garnas tankar kring konceptet utbildningsterapi och deras upplevelse av att gå i utbild-

ningsterapi. Intervjuguiden baserades på tidigare studier inom området (Bäck & Dahl-

kvist, 2015; Lundmark & Montgomery, 2009). Langemar (2008) beskriver att ju öpp-

nare och bredare frågeställningen är desto mer ostrukturerad behöver en intervjuguide 

vara. Vidare skriver författaren att en semistrukturerad intervju sträcker sig över hela 

kontinuumet från ostrukturerad till strukturerad. Vanligen utgår intervjun från förutbe-

stämda frågor men innehåller eventuella följdfrågor. Frågorna kan även ges i olika följd 

(Langemar, 2008). En semistrukturerad intervjuguide valdes i denna uppsats då fråge-

ställningen var relativt öppen. Frågorna ställdes i olika ordning till olika intervjuperso-

ner och de fick olika följdfrågor utifrån vad som uppkom under intervjuerna. 

       Langemar (2008) beskriver även den så kallade tratt-tekniken där intervjun börjar 

med mer breda frågor för att sedan bli mer specifika. Detta görs för att se vad den inter-

vjuade kommer upp med spontant, samtidigt som det finns en plan för att få med alla de 

områden som ska täckas upp under intervjun (Langemar, 2008). Den semistrukturerade 

intervjuguiden i den här uppsatsen utgick ifrån tratt-tekniken och började med lättare 

frågor för att sedan komma in på tyngre frågor. För att kontrollera intervjuguiden ge-

nomfördes en pilotstudie. Två studenter från termin 10 intervjuades och gavs sedan 

möjlighet att ge feedback på intervjuns upplägg, frågornas formulering etc. Dessa 

kommentarer samt tidsåtgång noterades, därefter reviderades intervjuguiden. 

 

Deltagare 

Studien baserades på sex intervjuer med studenter från termin 6 och 8 på psykologpro-

grammet vid Linnéuniversitetet. Deltagarna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, där 

de som anmälde sitt intresse och uppfyllde inklusionskriterierna fick delta. Inklusions-

kriterierna var att deltagarna skulle vara psykologstudenter vid Linnéuniversitetet, samt 

ha avslutat en utbildningsterapi, d.v.s. gått minst 20 h. 

       Då studenterna från termin 2 och 4 inte hade avslutat sina utbildningsterapier var de 

inte aktuella som deltagare. Inte heller studenter från termin 10 tillfrågades om delta-

gande, då författarna själva läser termin 10 och därmed har en relation till dem. Därför 

bedömdes det som olämpligt att intervjua dem. Tre av deltagarna identifierade sig som 
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män och tre som kvinnor. Några av dem hade genomgått utbildningsterapier med både 

KBT- och PDT-inriktning, men ombads att välja en av dem att prata om. Tre av delta-

garna pratade om en KBT-inriktad terapi och tre pratade om en PDT-inriktad terapi. 

Inget bortfall förekom då alla som anmälde sitt intresse intervjuades. Däremot var det 

långt ifrån alla på de tillfrågade terminerna som tackade ja. Det kan ha flera orsaker, 

vilka tas upp i metoddiskussionen. 

 

Intervjusituationen 

Alla intervjuer genomfördes i Linnéuniversitetets lokaler. Intervjuerna genomfördes av 

endast en intervjuare. Tre deltagare intervjuades av den ena författaren och tre intervju-

ades av den andra författaren. Detta tillvägagångssätt valdes för att den intervjuade inte 

skulle känna sig obekväm, vilket ansågs vara en risk med fler än en intervjuare. Tre 

deltagare blev intervjuade i grupprum på universitetsbiblioteket, två deltagare blev 

intervjuade i ett terapirum på Linnéuniversitetets psykoterapimottagning och  en delta-

gare blev intervjuad i ett grupprum i en angränsande byggnad. Alla deltagare blev er-

bjudna fika i början av intervjun. I alla rum där intervjuerna tog plats fanns minst två 

stolar med ett bord emellan.  

       Varje person som blev intervjuad fick kortfattad muntlig information kring bak-

grund för forskningsfrågan, intervjuns upplägg samt möjligheten att dra sig ur. Den här 

informationen var densamma för alla deltagare och stod med i intervjuguiden (se bilaga 

B). De fick sedan även själva läsa igenom en samtyckesblankett (se bilaga C) och ett 

dokument med information om studien (se bilaga D). Samtyckesblanketten skrevs under 

innan diktafonen startades. Alla deltagarna blev informerade om att intervjun skulle 

spelas in med en diktafon men även med en mobiltelefon, detta ifall diktafonen på något 

vis skulle visa sig vara ur funktion. Informationen inbegrep även att inspelningen på 

telefonen skulle tas bort så fort intervjun från diktafonen visat sig fungera. Intervjuerna 

tog mellan 22 min 57 sek upp till 50 min 15 sek. Sammanlagd tid för alla intervjuerna 

var 3h 22 min 19 sek. Varje intervju avslutades med en kort avslutningsinformation om 

möjligheten att avbryta deltagande och tack för att intervjupersonen ställt upp. Även den 

informationen var densamma för alla deltagare och stod nedskriven i intervjuguiden (se 

bilaga B). 
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Tematisk Analys 

 

 
 

Modell 1 – De olika faserna i TA 

 

Den insamlade datan analyserades med hjälp av tematisk analys (TA) enligt de riktlinjer 

som beskrivs av Braun och Clarke (2006). Författarna beskriver TA som en analysme-

tod där utövaren identifierar, analyserar och kategoriserar sin data i olika teman. En 

induktiv metod användes, vilket innebar att analysen utgick från materialet, till skillnad 

från en deduktiv metod som utgår från teori. I analysen söktes semantiska teman, vilket 

innebär att det endast är det som sägs som analyseras (Braun & Clarke, 2006). Det som 

eventuellt kan ha legat latent under ett uttalande analyserades alltså inte.  

       Braun och Clarke (2006) beskriver att en tematisk analys genomförs i sex faser (se 

modell 1). Den första består i att börja lära känna datan, vilket kan ske genom transkri-

bering, genomläsning, omläsning och anteckningar. I den andra fasen utvecklas initiala 

koder. Det innebär att alla dataextrakt kodas, oavsett deras betydelse för den specifika 

forskningsfrågan. Vidare skriver Braun och Clarke att den tredje fasen utgörs av ett 

sökande efter teman. Koderna delas in i potentiella teman, vilka sedan kategoriseras i 

huvudteman och subteman. I den fasen är det viktigt att se de relationer som koderna 

kan ha till varandra. Den fjärde fasen består av en granskning av de teman som skapats. 

Först granskas de kodade extrakten återigen och därefter påbörjas en förfinings- och 

förkastningsprocess. För att möjliggöra en analys måste överlappande teman tas bort. 

En annan möjlighet är att överlappande eller liknande teman slås ihop till en enhet. Det 

kan också inträffa att ett tema anses icke-relevant för forskningsfrågan och därmed 

läggs undan. I den femte fasen genomförs identifierandet av essensen i de framtagna 

temana. De mest basala beståndsdelarna i varje tema identifieras, och därefter namnges 
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temat. Även i denna fas är det av stor vikt att de teman som skapas inte överlappar 

varandra. I den sjätte och sista fasen produceras en rapport, i vilken resultatdelen består 

av citat som belyser de teman eller underteman som skapats i analysen samt beskriv-

ningar av dessa teman (Braun & Clarke, 2006). 

 

Etiska Överväganden 

Langemar (2008) beskriver att de etiska riktlinjer som all psykologisk forskning i Sve-

rige utgår ifrån är utarbetade av vetenskapsrådet och innehåller forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet säger att forskningen måste vara till nytta för 

samhället medan individskyddskravet slår fast att det inte får förekomma någon form av 

psykisk eller fysisk kränkning mot deltagarna under forskningen. Det som menas med 

individskyddskravet är att deltagande i studien helst inte får upplevas som något nega-

tivt. Langemar menar dock att det även är bra om deltagandet i studien upplevs som 

positivt (Langemar, 2008). I den aktuella studien strävades det efter att intervjuerna 

skulle blir en så positiv upplevelse som möjligt för deltagarna. Vid genomförandet av 

intervjuerna användes ett empatiskt förhållningssätt gentemot deltagarna och det gjordes 

inga försök att få ut mer information än den intervjuade ville dela med sig av.  

       Langemar (2008) fortsätter att beskriva de olika delar som innefattas av individ-

skyddskravet, vilket bland annat är informationskravet. Det inbegriper att studiens 

innehåll skall meddelas i förväg. Även samtyckeskravet är en komponent som säger att 

allt deltagande i studien i största möjliga mån ska ske frivilligt (Langemar, 2008). I den 

aktuella studien gavs dels en kortare information muntligt i början av varje intervju (se 

bilaga B), och dels fick deltagarna med sig två skriftliga dokument hem, en samtyckes-

blankett (se bilaga C) samt en informationstext om studien (se bilaga D). Allt delta-

gande i studien skedde på en frivillig basis. Ersättningen (en enkel fika) var så liten att 

den inte kan anses som tvingande. Langemar (2008) beskriver även konfidentialitets-

kravet som säger att allt som deltagarna delar med sig av ska vara konfidentiellt. Även 

nyttjandekravet nämns, vilket beskriver att allt material som samlas in endast får använ-

das för forskning och inte spridas vidare eller användas inom andra områden (Lange-

mar, 2008). I studien behandlades allt material konfidentiellt, endast författarna hade 

tillgång till kodnyckeln med deltagarnas identiteter. Allt utskrivet material (t.ex. tran-

skriberingar) var avidentifierat och i rapporten användes inga uppgifter som på något vis 

skulle kunna bryta konfidentialiteten, så som ålder, orter eller personnamn. Alla prono-

men har i citat ersatts av hen. Materialet som samlades in kommer inte att användas i 
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några andra forum än den skrivna uppsatsen och de transkriberade intervjuerna kommer 

att destrueras när uppsatsen är godkänd. 

       En etisk aspekt som uppkom inför studien var det faktum att en intervju kring en 

pågående terapi skulle kunna ha en stor inverkan på det terapeutiska arbetet. Utifrån 

denna aspekt blev valet att endast behandla avslutade terapier under intervjuerna. De 

som genomfört två terapier fick välja en utav terapierna att prata om och de som avlutat 

en terapi men påbörjat nästa fick endast prata om den avslutade terapin. Det kan dock 

inte uteslutas att intervjun kring den avslutade terapin kan ha haft någon påverkan på en 

pågående eller framtida terapi. 

       Att prata kring en avslutad terapi möjliggör att svårare teman som varit en del av 

terapin kan uppkomma. Detta kan göra att intervjupersonen upplever obehag, behöver 

avbryta eller avsluta intervjun. Deltagarna informerades i början av intervjun om möj-

ligheten att helt avböja att svara på frågor som upplevdes svåra, att i efterhand meddela 

att de ej ville ha med vissa svar eller att helt avbryta sitt deltagande (se bilaga B). All 

data från den personen skulle i så fall tas bort. Det fanns även en beredskap för att er-

bjuda en person som upplevde negativa känslor efter intervjun att stanna kvar för en 

fortsatt diskussion eller för att ge stöd. Detta blev dock inte nödvändigt. 

       Uppsatsplanen granskades och godkändes av Etikkommittén Sydost. 
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Resultat 
Den tematiska analysen resulterade i tre huvudteman: Administrativa aspekter av kur-

sen, Terapiprocess och Utbildningsterapins behållning. Under dessa skapades nio 

subteman. I figur 1 framgår uppdelningen av huvudteman och subteman. 

 

 

Figur 1- teman och subteman 

 

Huvudtema: Administrativa Aspekter av Kursen 

Subteman till detta huvudtema är Obligatorium, Tid och ekonomi samt Förvirring kring 

syftet. Deltagarna i studien hade många tankar och åsikter kring dessa aspekter samt hur 

kursen fungerat i praktiken. De flesta kunde se såväl positiva som negativa delar. Delta-

garna har problematiserat kring de olika aspekterna snarare än tagit definitiv ställning 

till huruvida de är bra eller dåliga. 

 

Subtema: Obligatorium.  

Många deltagare ansåg att utbildningsterapin var en viktig del av utbildningen och hade 

därför en stor förståelse för att momentet var obligatoriskt. Detta faktum påverkade 

dock deltagarnas upplevelser av terapin på ett antal sätt. En stor del av deltagarna fick 

erfara att deras egen inställning gjorde att det faktum att kursen är obligatorisk inte blev 

ett problem, men hade motivationen inte varit lika hög så skulle obligatoriet på kursen 

ha kunnat skapa problematiska känslor. Detta belyses av citatet nedan där en deltagare 

upplevde att terapins längd kunde ha blivit en negativ upplevelse om den obligatoriska 

gränsen hade överstigit antalet timmar personen ville gå. 
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Det har nog inte varit ett problem för mig eftersom att jag så gärna ville gå. Men 

det hade nog kunnat vara ett problem [...] om jag hade känt mig tvingad att fort-

sätta  trots att jag inte ville och trots att det kostade pengar när jag inte ville. Så 

hade gränsen för det obligatoriska varit högre än gränsen för hur länge jag ville 

fortsätta varit så hade det varit ett problem, nu var det inte det för mig.  

 

De flesta som deltog i studien upplevde dock inte den obligatoriska gränsen som något 

problem. Citatet nedan belyser en persons tankar kring att utbildningsterapin skall vara 

obligatorisk då det gör studenten till en bättre terapeut. 

 

Jag tror, jag vill påstå att studenter som ska arbeta själva med terapi som har ge-

nomgått utbildningsterapin, de blir bättre terapeuter. 

 

Subtema: Tid och ekonomi. 

Flera deltagare konstaterade att det är en fördel att universitetet numera står för kostna-

den, men att det samtidigt kan upplevas som en nackdel då det fått konsekvensen att 

studenterna inte får lika många terapitimmar som tidigare årskurser. Några av deltagar-

na har själva betalat för delar av sin terapi, medans andra har fått sin terapi betalad av 

universitetet.  

 

Det är bara en del av utbildningen och kostar ingenting, du får går dit, men där-

emot så är det mindre än hälften så mycket som det tidigare årskurserna fick. 

Men då fick också de tidigare årskurserna betala en ganska häftig summa för att 

ta sig igenom alla timmar så det är både för och nackdelar med det också 

såklart. 

 

Många uttryckte en önskan om att kunna få erfara både KBT och PDT, vilket är omöj-

ligt med den nya tidsbegränsningen. Nedan beskriver en deltagare att det fortfarande 

finns delar av terapiformerna som ej upplevts.  

 

För nu vet jag, den stora nackdelen är att nu har jag gått igenom en KBT-terapi 

som såklart hade en hel del KBT-inslag. [...] Men jag vet fortfarande inte hur en 

PDT-terapeut jobbar. 

 

Deltagarnas upplevelser av den ekonomiska aspekten i relation till terapin var splittrad. 

Vissa upplevde att tankarna kring kostnaden för terapin kan påverkas utav motivationen 

att gå i terapi. Detta belyses i citatet nedan. 
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Men ja, hade jag inte velat ha terapi så hade jag tyckt att det var jättejobbigt, att 

behöva betala för något som jag inte vill ha, och sedan tvingas göra det. 

 

Andra upplevde inte att kostnaden hade varit ett problem och hade sett det som en 

förmån att ha möjligheten att kunna gå fler timmar i terapi, och i så fall betala för det. 

 

Men jag är också, jag har ju råd att betala min terapi, hade jag inte haft råd med 

det så hade jag klart hellre föredragit färre timmar gratis. Men nu i min situation 

så föredrar jag att ha det precis som jag haft.  

 

En annan aspekt som togs upp var det faktum att utbildningsterapin tog tid som vissa 

deltagarna hellre hade velat lägga på annat skolarbete. Det faktum att det finns ett krav 

från skolan att ha gått ett visst antal timmar i terapi innan psykoterapi-momentet påbör-

jas upplevdes som negativt samt att det hade en påverkan på motivationen, vilket bely-

ses genom citatet nedan. 

 

När jag påbörjade den andra terapin så var jag inte alls lika motiverad, jag 

tyckte inte att det kändes som en bra period nu, men jag var tvungen att börja nu 

för att hinna klart tillräckligt många gånger innan psykoterapimomentet började. 

 

Att välja en lämplig psykolog/psykoterapeut upplevdes som svårgenomförbart, då det 

har varit brist på terapeuter. Studenter har därför inte kunnat påbörja terapier när de 

velat, vilket upplevts som stressande. Det har varit problematiskt då studenterna är 

tvungna att ha genomfört sin utbildningsterapi innan klientarbetet ska påbörjas. 

 

Men KBT-terapeuter ska ju tydligen vara svåra att hitta för de som vill börja där 

nu. Nu ska vi vara klara innan höstterminen börjar nu och då var det många som 

hade tänkt starta KBT-terapi till våren men som inte har lyckats med det för det 

finns inga. 

 

Subtema: Förvirring kring syfte. 

Flera deltagare fick erfara en förvirring i relation till kursens egentliga mål och syfte. 

Det beskrivs av en deltagare i citatet nedan. 

 

Vad ska jag göra här? Varför är jag här? Och lite vad är poängen med det här? 

 

Att inte veta vad som är det egentliga syftet beskrevs som en stressande del av terapin. 

Det fanns även upplevelser kring att terapeuten och studenten i vissa avseenden har haft 
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olika tankar kring vad som är det egentliga syftet med utbildningsterapin och att det 

därigenom uppstått problem i terapiprocessen som annars hade kunnat undvikas.  

 

Men sen vet jag faktiskt inte liksom hur det är tänkt, ska jag ju säga då, om man 

ska jobba med liksom som det står det här med självinsikt och empati i yrkesrol-

len eller om det är relevant att komma med en sådan sak och bara utforska det 

här att vara en patient med ett riktigt problem. Jag vet inte riktigt vilket utav 

dem det är tänkt att man ska luta sig mot och hen var kanske mer åt ena hållet 

och jag åt andra hållet.  

 

I citatet ovan beskriver en deltagare sin upplevelse av oklarheter kring syftet 

med utbildningsterapin. 

 

Huvudtema: Terapiprocess 

Subteman till detta tema är Relation till terapeuten, Motivation, Terapi-innehåll och 

Teorikursens påverkan på terapiprocessen. Deltagarna berättade om hur det kändes att 

gå i utbildningsterapi och i vissa fall vad de arbetade med i terapin. Det väckte mycket 

olika känslor, bland annat beskrevs det som det bästa som har hänt i livet, som väldigt 

obehagligt eller som att det inte levde upp till förväntningarna. 

 

Subtema: Relationen till terapeuten.  

Relationen till terapeuten är ett ämne med stor bredd. Vissa deltagare i studien har 

upplevt relationen som något mycket positivt och användbart i terapin, detta belyses av 

citatet nedan. 

 

Det var jättebra, verkligen! Nej men, kändes som att vi fick den där alliansen 

rätt snabbt.  

 

Andra har beskrivit relationen i mindre positiva ordalag. Deltagaren nedan beskrev 

relationen till sin terapeut som obehaglig vid bestämmelsen av mål. 

 

Jag upplevde det också som obehagligt när jag inte kunde komma på ett mål el-

ler något som jag ville jobba med, arbeta med, där.  

 

Det fanns en viss känsla hos somliga att terapeuten inte förstod deltagaren eller deras 

syfte. Deltagaren nedan beskrev sin känsla av samspelet med terapeuten. 
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Ja, jag kände aldrig riktigt att vi hittade varandra. Men det har väl med, eventu-

ellt, personkemin att göra. Om man är för olika som personer så kanske det är 

svårt att förstå varandra. 

 

Personkemi beskrevs av deltagarna både som något som underlättat relationen och 

något som gjort att relationen inte har fungerat alls. Nedan beskrivs hur personkemin 

kan påverka en relation positivt. 

 

Jag tror att det hade lite med personkemi att göra. Hen var liksom inte bara en 

strikt terapeut som satt där helt tyst, utan hen gav väldigt mycket. Vi kunde 

skratta, och hen kunde säga att hen blev ledsen när jag var ledsen. Vad ska man 

säga, det var liksom, hen gav uttryck för sig själv. Så det var inte som att sitta 

och prata med en vägg. Och det var skönt! 

 

Inom området relationen till terapeuten pratade många även om det egna ansvaret och 

saker som skulle kunna ha fungerat bättre om studenten hade sagt ifrån eller berättat om 

sina egna tankar i frågan. Här kunde det vara allt från att personen ville vara en patient 

som alla andra till att ha sagt ifrån i situationer som upplevdes gå emot vad som önska-

des eller förväntades. En deltagare beskriver dessa båda aspekter i citatet nedan.  

 

Ja det hade ju varit att gå tillbaka i första samtalet och säga liksom att trycka på 

det här att jag är besvärad av det här och vill vara en patient för jag kommer inte 

ihåg om vi pratade något om det. Men det hade jag nog velat säga till hen. För-

sök att tänka bort att jag är student jag behöver hjälp med det här. 

 

I senare skeden av terapin visade det sig för vissa att deras terapeuter var exempelvis 

lärare på utbildningen eller handledare åt kurskamrater. Detta skapade känslor av olust 

och svårigheter i terapin. Här under beskriver en deltagare de delade känslor som kan 

uppstå då student och terapeut träffas utanför terapin. 

 

Så det blir lite att man ser varandra lite överallt, och det är ju lite mixade käns-

lor. Men mer att jag undrar över hur vi ska förhålla oss till varandra, vad jag ska 

säga om hur jag känner hen, får jag säga att jag har haft hen i egenterapi? 

 

Subtema: Motivation. 

Alla deltagare uppgav att de var motiverade inför utbildningsterapin. Flera av deltagarna 

hade läst eller hört talas om utbildningsterapin och hade därigenom skapat positiva 

förväntningar. Några hade även tagit del av närståendes erfarenheter av terapi, vilka i 
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stor utsträckning varit positiva upplevelser. Som citatet nedan belyser såg en del fram 

emot vad de trodde skulle bli en positiv upplevelse. 

 

Jag var jättemotiverad, haha. Det var kanske en av dom grejerna jag har sett 

mest fram emot. 

 

De flesta upplevde att motivationen fluktuerade under terapins gång. Det sågs som en 

naturlig del av terapiprocessen, vilket illustreras av citatet nedan. 

 

Jo men det är nog som du säger att det gick lite upp och ner. I vissa perioder var 

jag inte alls sugen på att gå i terapi. Man kanske, vad det nu kan bero på, det 

kan finnas massor av olika anledningar till att man inte är sugen på det. Vad det 

nu var, om det var motstånd eller att man var stressad över andra saker. Men i 

perioder kunde jag absolut känna av det. Att jag inte ville röra vissa saker som 

kanske kändes jobbiga. Att man ville låta det va, eller låta det ligga liksom.  

 

Det faktum att motivationen varierade hade olika orsaker. Ibland hade det att göra med 

innehållet i terapin, medan det ibland berodde på faktorer i omgivningen.  

 
Subtema: Terapi-innehåll. 

Upplevelsen av terapi-innehållet har i alla avseenden skiljt sig åt mellan deltagarna. En 

första punkt som alla terapier har innehållit är målsättning. Somliga har upplevt att de 

har haft tydliga och konkreta mål medan andra har upplevt att de har haft en mer bred, 

utforskande och diffus målsättning. Här nedan beskriver två deltagare sin bild av målen 

i terapin. 

 

Men ja, jag hade väl en 2-3 områden eller ämnen som jag ville diskutera. 

 

Nej, det var väl inget, eller det fanns inget specifikt problem så, det gjorde det 

inte. Det var väl mer att jag kände att jag ville utforska mig själv. 

 

Målsättningen skapade sedan ett innehåll i terapin som somliga såg var hjälpsamt och 

utvecklande medan andra önskade hade varit annorlunda. I terapi önskade de flesta 

deltagarna mer input från terapeuten. I citatet nedan beskriver en deltagare önskan om 

mer styrning och tydlighet från sin terapeut. 

 

Ja men typ, såhär jobbar vi, och liksom. Iofs, det är ju, ja. Det finns säkert något 

gott med att bara låta patienten, alltså mig, bestämma innehållet. Men ibland 

hade jag mått bra av lite mer styrning, eller lite mer av det här utmanande ele-

mentet. 



  
 

25 

 

En del upplevde en avsaknad av konkreta verktyg i sin terapi. Detta belyses i citatet 

nedan. 

 

För det första kunde det vara för mycket prat, och liksom ältande på något sätt. 

Att man liksom inte kom fram till något. Om jag hade haft något konkret pro-

blem kunde jag känna att jag hellre hade velat jobba med det, på liksom något 

annat sätt än att prata om det. 

 

Däremot beskrev andra en önskan om att vissa verktyg skulle användas mindre. En 

deltagare beskrev att upplevelsen i patientstolen kan skilja sig gentemot den en terapeut 

har. Detta beskrivs i citatet nedan. 

 

En sak som jag kommer att ta med mig däremot, fast det här är KBT men du får 

veta i alla fall, att rollspel kan vara jobbigt för klienten, att det kanske inte är en 

så bra idé enligt klienter som det är enligt terapeuter. 

 

En deltagare beskrev att innehållet i terapin mer upplevdes som en form av handledning, 

vilket gjorde att alla aspekter av behandling försvann. 

 

Jag tyckte att terapeuten var mer som en handledare, tog mig inte riktigt på all-

var. Att jag kom och sa att ”jag vill jobba med det här”. Det var mer handled-

ningstillfälle än terapi, upplevde jag det som, så jag upplevde inte riktigt att jag 

blev så hjälp i det jag kom med. 

 

Flera av deltagarna problematiserar även det faktum att de tvingades att genomgå vad 

de uppfattade som en behandling, trots att de inte hade ett behov av det. Nedan beskri-

ver en deltagare att det blir underligt att genomgå en upplevd behandling fast personen 

ej upplever sig i behov av terapi. 

 

Men vi har väl alla våra svårigheter vi människor inom normalpsykologin. Men 

det är ju inte som att jag är deprimerad eller som att jag har ett depressivt tän-

kande som gör att jag behöver söka vård. Och då blir det lite underligt sådär. 

 
Subtema: Teorikursens påverkan på terapiprocessen. 

Flera deltagare upplevde att den övriga utbildningen påverkade och påverkades av 

utbildningsterapin. Det som upplevdes ha störst påverkan var psykoterapi-kurserna, 

både teori- och metodkursen. Deltagarna berättade att utbildningsterapin blev en möj-

lighet att förankra teorin i praktiken, vilket upplevdes som positivt. Nedan beskriver en 
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deltagare sina tankar kring det positiva i att ha utbildningsterapin och teorikursen samti-

digt. 

 

Nä men som sagt det var en del saker man kände igen och så och det var intres-

sant på sitt sätt. Att man först fick läsa om det och sedan fick man se det i prak-

tiken direkt efteråt. Så det var bra. 

 

Dock var det vissa som upplevde det som störande, då medvetenheten om teorin gjorde 

det svårare att fokusera på själva terapin.  

 

Det blev liksom att det pågick en konversation på flera frekvenser i hjärnan eller 

vad man ska säga. Vilket jag kunde tycka var lite småjobbigt ibland. På ett sätt 

hade det varit skönare, det kanske hade  blivit renare om jag bara hade varit i 

mina tankar och känslor och inte tänkt så mycket kring teori. 

 

I citatet ovan beskriver en deltagare sin upplevelse av teorikursens påverkan. Hen menar 

att det kanske hade varit mer fördelaktigt för terapin om den inte hade genomförts sam-

tidigt som psykoterapikursen. 

 

Huvudtema: Utbildningsterapins Behållning 

Subteman till detta tema är Utveckling på ett personligt plan och Modellinlärning. Alla 

deltagare upplevde att terapin gav resultat. Dessa resultat tog sig olika former och olika 

uttryck. För somliga gav det väldigt mycket, för andra gav det lite mindre och vissa 

uttrycker att det inte gav det resultat som de önskat. Det som var framträdande var dock 

att alla, även de som ansåg att terapin inte gav önskat resultat, fortfarande beskrev ut-

bildningsterapin som meningsfull. Även om terapin inte har hjälpt dem i deras specifika 

problematik eller hjälpt dem att nå sin målsättning så har den gett värdefulla erfarenhet-

er, vilket beskrivs nedan. 

 

Subtema: Utveckling på ett personligt plan. 

Flera av deltagarna erfor en personlig mognad till följd av utbildningsterapin. Till ex-

empel nämndes förbättrad självkännedom, förbättrad psykisk hälsa samt en ökad empati 

som personliga vinningar.  

 

Självkännedom i det att, ja men just den här metoden i att stanna upp i olika be-

teenden, varför gör jag som jag gör nu? Och det är ju applicerbart på så mycket, 

i relationer, i studier, allting. Om det är något som man tänker, varför gör jag 
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såhär, eller det är inte bra att jag gör såhär. Lite sådana grejer har ju mycket med 

självkännedom att göra. 

 

Jag tycker att hela min livssituation har förändrats till det bättre. [...] Jag har bli-

vit bättre på att öppna mig för de som jag har nära mig. Det är något som har 

gett mig bättre livskvalitet rent generellt. 

 

Och sen får man ju lära sig hur det är att sitta i klientens stol, mer empati för hur 

de kan känna, hur det kan vara när man säger vissa saker. Veta vad som är be-

kvämt och obekvämt och så. 

 

Att ha suttit i patientstolen nämndes av många som en av de viktigaste lärdomarna efter 

utbildningsterapin. Många hade även fått en ökad förståelse för psykolog- och terapeut-

rollen. De flesta menade att den personliga utveckling de har genomgått till följd av 

utbildningsterapin kommer att hjälpa dem att bli bättre terapeuter. Nedan beskriver en 

deltagare sina tankar kring de fördelar utbildningsterapin kan ha gett. 

 

Jag tänker att fördelarna måste ju vara det här med personlig utveckling. För det 

var också något vi pratade om i terapin, att när man utvecklar sin personlighet 

så utvecklas också det terapeutiska självet. Så jag tror att det kommer vara ett 

starkt säkerhetsnät sen när man går ut. Att lära sig att hantera de här känslorna 

om man har en svår klient, lära sig att bygga upp de här näten kring sig, så 

självskydd nästan! Och sen får man ju lära sig hur det är att sitta i klientens stol. 

 

Somliga deltagare däremot blev förvånade över att terapin hjälpte så lite med ett speci-

fikt problemområde, detta belyses i citatet nedan. 

 

Jag blev förvånad över hur lite det hjälpte med KBT.  

 

En deltagare upplevde även att det var svårt att avgöra vilka förändringar som gick att 

härleda till terapin och vilka som skett på grund av andra faktorer. 

 

Ja fast jag vet inte om det kunde härledas till terapin… eller alltså man föränd-

ras ju hela tiden. Men det händer ju också saker i livet så det är svårt att veta 

vad det beror på, om det beror på terapin eller på andra omständigheter.  

 

Utbildningsterapin beskrevs bland annat som ett moment som upplevdes ge något som 

deltagarna ansåg skulle ha varit väldigt svårt att ta till sig på något annat sätt under 

utbildningen. Detta belyses av citatet nedan. 
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Jag känner att jag lärde mig saker som jag hade haft svårt att lära mig i klass-

rummet, i alla fall delar av dom.  

 

Subtema: Modellinlärning. 

Deltagarna lärde sig genom utbildningsterapin hur det vill vara som psykologer men 

även hur de inte vill vara som psykologer. Detta belyses i citatet nedan. 

 

Även om man inte lär sig hur man vill vara som psykolog så lär man sig ju hur 

man inte ska vara som det. Man lär sig ju alltid någonting. 

 

De saker som upplevdes vara bra egenskaper hos terapeuten eller bra metoder tog delta-

garna med sig inför sin framtida roll som psykolog. Det som upplevdes som negativt, 

felbedömningar, feltolkningar eller olika egenskaper som ansågs vara problematiska tog 

deltagarna med sig som en negativ modellinlärning. De delar som deltagarna tog med 

sig utifrån modellinlärning var framför allt hur terapeuten arbetade. Detta belyses i 

citatet nedan. 

 

Och fördel kan också vara att få se, liksom se knep och verktyg i verkligheten. 

Att uppleva tystnaden från andra sidan. 

 

Utbildningsterapin upplevdes av många som en förstahandskälla på vad terapi faktiskt 

innebär och innehåller, på gott och ont.  

 

För mig känns det som en viktig del, det känns utvecklande och som i del lik-

som och som koncept så känns det som en nödvändig sak. Sen om det alltid blir 

så tror jag när någon frågar, men i allmänhet så är jag positivt inställd till det. 

Det är mycket utav det här med liksom, jag köper väldigt mycket utav det här 

med och, både modellinlärning och sitta i patientstolen innan man själv börjar. 

Båda dom delarna tycker jag är viktiga, utvecklande. Det är väl det som kom-

mer upp. 

 

Citatet ovan belyser deltagarens allmänna känslor gentemot utbildningsterapi och de 

positiva delar som finns kring det. 
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Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka psykologstudenters upplevelser av 

utbildningsterapi. Nedan diskuteras studiens huvudresultat under rubrikerna En lärorik 

och viktig erfarenhet och Ett paradoxalt moment.  

 

Resultatdiskussion 

 
En lärorik och viktig erfarenhet. 

Alla deltagare i studien upplevde utbildningsterapin som en lärorik och viktig erfaren-

het, oavsett om själva terapin upplevdes som bra eller ej. Det de framför allt lyfter fram 

som en viktig erfarenhet är att själva ha suttit i klientstolen. Det här är något de menar 

leder till en ökad empati för klienter. Detta stämmer överens med de upplevelser som 

rapporteras i tidigare studier (Bäck & Dahlkvist, 2015; Eriksson & Törnquist, 2014; 

Lundmark & Montgomery, 2009). Det kan inte uteslutas att det är en skillnad på att gå i 

utbildningsterapi och att genomföra en terapi. Det här är dock inte något som deltagarna 

har tagit upp. Holm (2001) menar att terapeutens empatiska förmåga är avgörande för 

att kunna skapa förståelse för klienten och därmed bygga allians (Holm, 2001). Flera av 

deltagarna upplevde att deras empatiska förmåga hade förbättrats till följd av utbild-

ningsterapin. Tidigare forskning går dock isär i frågan kring huruvida empatisk förmåga 

går att träna upp eller ej (Rasoal et al., 2009; Nerdrum & Rønnestad, 2002; 2004). Flera 

deltagare i studien upplevde det som en viktig erfarenhet att själv vara en del av en 

terapeutisk process, från klientens sida. Detta stöds av McWilliams (2004) och Yalom 

(2002) som betonar att erfarenheten av att vara klient är viktig för blivande psykologer 

och terapeuter (McWilliams, 2004; Yalom, 2002). 

       Deltagarna menade även att utbildningsterapin möjliggjorde en utveckling av själv-

kännedom, vilket anses nödvändigt i psykologyrket (Eriksson & Törnquist, 2014; 

Lundmark & Montgomery, 2009; McWilliams 2004; Yalom, 2002). Flera av deltagarna 

ansåg att de lärt sig mer om sig själva, och menade att det hade positiva effekter på 

såväl privatliv som den framtida yrkesrollen. Detta stämmer överens med Macran och 

Shapiro (1998) som menar att utbildningsterapi leder till bättre självkännedom och 

självkänsla (Macran & Shapiro, 1998). I studien har begreppen empati och självkänne-

dom använts utifrån de definitioner som nämnts i bakgrunden. Dessa har ej delgetts till 

deltagarna i studien vilket kan ha gjort att begreppen inte definierades likadant hos 

deltagare som författare. Det har ej eftersträvats att objektivt mäta om empati och själv-

kännedom har ökat, endast deltagarnas upplevelser har undersökts. Det är därför inte 
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möjligt att utifrån denna studie avgöra huruvida utbildningsterapi faktiskt leder till ökad 

empati och självkänsla. 

       En annan viktig aspekt som tagits upp av flertalet deltagare är att utbildningsterapin 

fungerat som en typ av modellinlärning. Genom att iaktta sin terapeut har studenterna 

fått en tydligare bild av hur en terapeut arbetar, till exempel vilka tekniker som används. 

Att utbildningsterapi kan leda till modellinlärning har rapporterats i tidigare forskning 

(Eriksson & Törnquist, 2014; Holzman et al., 1996; Lundmark & Montgomery, 2009).  

I den här studien har det framkommit att även en terapeut som upplevts som mindre 

kompetent har bidragit till modellinlärning, genom att förse studenten med en bild av ett 

olämpligt terapeutiskt beteende.  

       Flera deltagare beskrev en upplevelse av att utbildningsterapin har lett till ökat 

välmående. Även detta har rapporterats i tidigare forskning, till exempel menar Bike et 

al. (2007) att utbildningsterapi leder till ett förbättrat mentalt och emotionellt funge-

rande (Bike et al., 2007). Linley och Joseph (2007) samt Risq (2011) beskriver att ut-

bildningsterapi leder till minskad stress och mindre utbrändhet (Linley & Joseph, 2007; 

Risq, 2011). Då utbildningsterapin hos de flesta deltagare har upplevts som positiv för 

den psykiska hälsan framstår terapin som en möjlig del i att bibehålla en god hälsa hos 

studenterna på psykologprogrammet. Om det i sin tur skulle kunna leda till att fler 

studenter klarar sig igenom psykologprogrammet eller i förlängningen har mindre risk 

för att bli utbrända är något som ej framkommer av studiens frågeställning och material. 

Att ökad psykisk hälsa skulle vara ett argument för att ha ett moment på en universitets-

utbildning kan vara problematiskt, men om syftet är ett annat och en bättre mental hälsa 

är en biprodukt så kan det anses vara en bonus.  

       Som nämnts ovan är de flesta deltagarna överens om att utbildningsterapin har varit 

en lärorik upplevelse. Utifrån detta anser de flesta att momentet bör vara en obligatorisk 

del av utbildningen. Det är en åsikt som även har framkommit i flera tidigare studier 

(Bäck & Dahlkvist, 2015; Eriksson & Törnquist, 2014; Williams et al., 1999). Många 

deltagare problematiserar dock kring obligatoriumet med att säga att de anser att det är 

okej då de själva har varit motiverade. Det framgår inte i studien hur ett obligatorium 

hade upplevts om motivationen ej hade funnits. 

 

Ett paradoxalt moment. 

Alla deltagare beskriver utbildningsterapin som viktig, men samtidigt finns det aspekter 

som de anser bör utvecklas. Två av dessa är tidsramen och det ekonomiska. Linnéuni-

versitetet (2016) har beslutat att universitetet från och med höstterminen 2016 står för 
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alla kostnader, vilket har gjort att antalet timmar skurits ner (Linnéuniversitetet, 2016). 

Detta sågs av vissa deltagare som positivt, då studenter har begränsad ekonomi. Andra 

såg det dock som en begränsning att de numera bara får uppleva en av terapiformerna 

(KBT eller PDT). Vilka konsekvenser denna förändring får för studenterna är i nuläget 

oklart. Även i studien av Bäck och Dahlkvist (2015) menade deltagarna  att utbildnings-

terapin kunde upplevas som en börda för ekonomin, samtidigt ansåg vissa att motivat-

ionen ökade när studenterna själva stod för betalningen. Att utbildningsterapin kostar 

extra för studenterna bryter mot högskolelagen, där det fastslås att all utbildning i  

Sverige skall vara kostnadsfri (SFS 1992:1434). Lundberg och Waara (2015, 8 juli) 

menar att universiteten bör använda sina resurser annorlunda (Lundberg & Waara, 

2015, 8 juli). Detta är något som somliga utav deltagarna i den gällande studien nämner, 

att en terapi som ej upplevs som så positiv kostar universitetet pengar som hade kunnat 

användas till andra aspekter av utbildningen.  

       Många deltagare i den gällande studien lyfte en upplevd förvirring kring att ha en 

terapi som ett utbildningsmoment. Ordet terapi förknippas oftast med behandling, och 

det blir problematiskt att genomgå en behandling när det inte är befogat ur en medicinsk 

synpunkt. Lundberg och Waara (2015, 8 juli) nämner att utbildningsterapin som utbild-

ningsmoment bryter mot offentlighetsprincipen då universiteten inte har insyn i vad som 

sker under terapin och därmed inte kan uppfylla kravet om transparens vid examination 

(Lundberg & Waara, 2015, 8 juli).  Flera deltagare i gällande studie menade att syftet 

med utbildningsterapin upplevdes som oklart och diffust, något som även ses i Bäck och 

Dahlkvists (2015) undersökning. Uppfattningen hos flertalet deltagare i den här studien 

var att denna syftesförvirring även fanns hos de terapeuter som höll i utbildningsterapi-

erna. Detta ledde till en bred variation av terapier där fokus har skiftat för varje enskild 

terapi. Då utbildningsterapi är ett begrepp med flera olika definitioner skulle syftesför-

virringen kunna förklaras av en typ av begreppsförvirring. I bakgrunden beskrevs pro-

blematiken i att definiera begreppet inom forskning. Ännu ett exempel på begreppets 

komplexitet är att alla universitet har olika mål, syfte och genomförande av momentet 

(Göteborgs universitet, 2011; Linköpings universitet, 2016; Linnéuniversitet, 2016; 

Lunds universitet, 2013; Mittuniversitetet, 2014; Stockholms universitet, 2015; Örebro 

universitet, 2016). Då syftet upplevdes som oklart utav studenterna, och studenterna 

upplevde att syftet även var oklart för terapeuterna, skapades en skillnad i utbildnings-

momentet beroende på vilket syfte de olika deltagarna valde att ha.  
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       Även personkemi mellan terapeut och klient har nämnts i gällande studie som en 

aspekt som har påverkat upplevelsen av terapin. Somliga har upplevt att personkemin 

har varit bra och att det har lett till att relationen och alliansen med terapeuten har för-

bättrats. Andra har upplevt en brist på personkemi vilket har lett till att terapin har blivit 

lidande. På grund av praktiska implikationer, så som brist på terapeuter, upplevde som-

liga deltagare i studien att de ej kunde byta terapeut, även om bristen i personkemi 

upptäcktes redan vid start. Även i Bäck och Dahlkvists (2015) uppsats kopplade delta-

garna som var missnöjda med sina terapier ofta ihop det med terapeuternas personlighet 

och beteende (Bäck & Dahlkvist, 2015). I den gällande studien kan missnöjet kring den 

upplevda personkemin mellan terapeut och student kan ha påverkat den terapeutiska 

processen och deltagarens syn på terapi.  

       Avslutningsvis har många av deltagarna i den gällande studien upplevt utbildnings-

terapin som tudelad, där lärorika erfarenheter står i kontrast till problematiska aspekter. 

Detta fångas även av Bäck och Dahlkvist (2015), som skapade kärnkategorin Full av 

motsättningar för att sammanfatta sin studie (Bäck & Dahlkvist, 2015). 

 

Praktiska Implikationer 

Då kvalitativa studier inte ger generaliserbara resultat är det svårt att se hur den här 

studien skulle kunna implementeras i praktiken. Däremot ger resultaten en fördjupad 

bild utav studenternas upplevelse av utbildningsterapin. Dessutom finns det likheter 

mellan resultaten i den här studien och andra som har undersökt liknande frågor (Bäck 

& Dahlkvist, 2015; Lundberg & Montgomery, 2009). Tillsammans pekar dessa resultat 

i riktning mot att utbildningsterapin upplevs som ett viktigt moment på psykologpro-

grammet, då det ger kunskap som är svårt att inhämta på andra sätt. Dock är det en 

komplex företeelse som har förbättringspotential. Utifrån dessa studier finns en tendens 

att studenter tycker att utbildningsterapi borde finnas på psykologprogrammet, men i en 

annan utformning. Hur utbildningsterapin bör utvecklas är dock svårt att avgöra utifrån 

dessa studier.   

 

Metoddiskussion 

Langemar (2008) påpekar att det är viktigt att rent metodologiskt skilja på beskrivningar 

av fenomen och beskrivningar av hur dessa fenomen upplevs samt återges av en individ 

(Langemar, 2008). Syftet med den här uppsatsen var det senare, att beskriva hur olika 

individer har upplevt sin utbildningsterapi. Syftet var alltså inte att ge en objektiv be-
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skrivning av vad utbildningsterapi är, eller vilket resultat det ger. Burman och Whelan 

(2011) menar att det inte är meningsfullt att diskutera validitet, reliabilitet och generali-

serbarhet i klassisk mening när det handlar om kvalitativ forskning (Burman & Whelan, 

2011). Langemar (2008) delar den uppfattningen, och beskriver att validitet i kvalitativ 

forskning handlar om kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet. Bästa sättet att uppnå 

god validitet är att utföra de olika forskningsmomenten på ett så bra sätt som möjligt. 

Något som är centralt i detta är forskarens förhållningssätt. Langemar (2008) lyfter 

bland annat vikten av permeabilitet, vilket är en förmåga att ta till sig nya saker, göra 

nya tolkningar, få ny förståelse och att kunna ändra sina teorier. Att kombinera en bred 

och öppen frågeställning med en empiristyrd forskningsprocess och en systematisk 

analys kan vara ett sätt att undvika ogrundade tolkningar. Den systematiska analysen 

kan även vara ett sätt att minska påverkan av olika bias, till exempel confirmation bias 

och efterhandskonstruktioner (Langemar, 2008). Detta förhållnings- och arbetssätt är 

något som har eftersträvats i allt arbete med uppsatsen. Uppsatsen utgick från en bred 

frågeställning, analysen var induktiv och gjordes utifrån en beskriven metod, Tematisk 

Analys. För att minska risken för bias genomfördes analysen under ständig diskussion 

författarna emellan. Dessutom gjordes ansträngningar under intervjuerna för att säker-

ställa att det som framkom uppfattades på ett korrekt sätt. Dock kvarstår fortfarande 

risken att författarnas förförståelse har påverkat tolkningarna. För att minska risken för 

påverkan av förförståelsen skrevs den ner innan arbetet, och den har varit uppe för 

diskussion under hela tiden.  

       Langemar (2008) nämner två typer av validitetskriterier, de som handlar om resul-

tatets tillförlitlighet och empiriska förankring samt de som handlar om resultatens me-

ningsfullhet och användbarhet. Det kan till exempel uppnås genom att viktig informat-

ion inte tas bort från analysen och att för långdragna tolkningar inte görs. Dessutom bör 

tolkningarna bygga på logik, och resultatet ska helst kunna leda till konkreta förbätt-

ringar. Även detta har eftersträvats i analysarbetet. Vidare tar Langemar upp triangule-

ring, vilket är ett sätt att undersöka samt höja validiteten. Forskartriangulering innebär 

att oberoende analyser görs, samt att samarbete i form av kritiska och reflekterande 

diskussioner sker. Datainsamlingstriangulering innebär att flera personer arbetar med 

datainsamlingen (Langemar, 2008). I den här uppsatsen gjordes en första kodning indi-

viduellt, och intervjuerna genomfördes enskilt utav de två olika författare. Avslutnings-

vis menar Langemar (2008) att samstämmighet med tidigare studier kan vara ett tecken 
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på god validitet (Langemar, 2008). Resultaten i den här uppsatsen överensstämmer i 

relativt hög grad med tidigare studier. 

       Det faktum att det aktuella forskningsområdet är begränsat och spretigt kan ha 

påverkat den aktuella studien på flera sätt. Det gjorde att det inte fanns så mycket tidi-

gare forskning att utgå från vid formulering av frågeställningar och intervjufrågor, vilket 

i sin tur innebar att författarnas förförståelse fick stor betydelse. Det råder en viss be-

greppsförvirring, vilket försvårade litteratursökningen. Det ledde till att en del av den 

litteratur som studien är baserad på handlar om olika typer av terapier, som genomgåtts 

av psykologstudenter, yrkesverksamma psykologer samt andra yrkesgrupper. Dessutom 

användes begreppet utbildningsterapi vid rekrytering av deltagare, trots att det begrepp 

som ofta används i dagligt tal är egenterapi. Det kan ha gjort att några av de som tillfrå-

gades inte ville delta på grund av att de inte förstod vad studien skulle handla om. An-

ledningen till att begreppet utbildningsterapi användes var att det är det begrepp som är 

vanligast i litteraturen. Majoriteten av litteraturen som har använts bygger på subjektiva 

åsikter om utbildningsterapi, snarare än empirisk objektiv fakta. De studier som refere-

ras skiljer sig dessutom åt gällande design, urval och utfallsmått vilket gör det svårt att 

skapa en samlad bild. En medvetenhet om forskningsområdets komplexitet har funnits 

under arbetet. Till exempel har den litteratur som använts granskats noga, för att säker-

ställa dess relevans. 

       Rekrytering av deltagare skedde genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

det inte är säkert att deltagarna är representativa för populationen. Eftersom den valda 

populationen är liten, blev urvalet också litet. Anledningen till det begränsade urvalet 

var att de studenter som läser de två första åren på utbildningen inte har genomgått sin 

utbildningsterapi, samt att de som läser sista året är klasskamrater till författarna, och 

därför bedömdes som olämpliga som deltagare. Dessutom var det relativt få av de till-

frågade som ville delta i studien. Det skulle kunna bero på tidsbrist eller att upplevelsen 

av att genomgå en utbildningsterapi var något som de inte kände sig bekväma att dela 

med sig av. Det är även möjligt att de som inte hade några starka åsikter kring utbild-

ningsterapi såg det som irrelevant att delta i studien. Det kan betyda att det endast var de 

med starka åsikter kring utbildningsterapin som har deltagit. Då rekryteringen skedde 

genom internet, sociala medier samt mail, är det möjligt att alla inte har nåtts av inform-

ationen. De individerna hade kanske kunnat inkluderas genom besök i klassrummen. 

Deltagarnas upplevelse kan även ha skiftat fokus eller innehåll beroende på hur länge 



  
 

35 

sedan det var de avslutade den egna utbildningsterapin. Då alla deltagare hade olika 

avstånd i tid till sina terapier så kan det ha lett till att olika upplevelser rapporterades.  

       Intervjuerna genomfördes på olika dagar, olika tider och på olika platser. Detta är 

något som kan ha haft en påverkan på deltagarna på olika vis. Dessa val gjordes då 

samma lokal inte alltid fanns ledig under de tillfällen som intervjupersonerna kunde 

intervjuas. De olika rummen som användes arrangeras på ett liknande sätt. Även om de 

olika miljöerna försökte att anpassas för att likna varandra går det inte att utesluta att 

alla dessa aspekter har gett deltagarna olika förutsättningar att dela med sig under inter-

vjuerna. Detsamma gäller det faktum att intervjuerna genomfördes av författarna var 

och en för sig. Även om intervjuerna utgick ifrån samma intervjuguide så kan författar-

nas olika förförståelse ha påverkat intervjuerna i olika riktningar. Följdfrågorna som 

ställdes utgick ifrån denna förförståelse och hade den andra författaren intervjuat så 

hade dessa följdfrågor möjligen sett annorlunda ut. Dessa beslut togs utifrån det faktum 

att två intervjuare ansågs kunna upplevas som obekvämt. Båda författarna genomförde 

tre intervjuer var för ett jämnare resultat. Även samspelet mellan intervjuare och delta-

gare kan ha påverkat vad som kom fram. Under intervjuerna eftersträvades ett empatiskt 

förhållningssätt, och inga av deltagarna har en nära relation med intervjuarna. Förhopp-

ningsvis ledde detta till att deltagarna kände sig bekväma med att dela med sig av sina 

upplevelser men att de inte kände sig pressade och därmed berättade mer än de kände 

sig bekväma med. 

       Braun och Clarke (2006) beskriver några fördelar med metoden TA. De nämner att 

TA är en teoretiskt flexibel metod, samt att den är lämplig för orutinerade forskare. De 

påpekar dock att det inte finns någon tydlig överenskommelse av vad TA är, och menar 

att det därför är viktigt med noggranna beskrivningar av hur analysen gått till (Braun & 

Clarke, 2006). Ansträngningar har gjorts för att ge en tydlig beskrivning av hur analysen 

genomfördes. 

 

Framtida Forskning 

Den här studien har enbart utgått ifrån kvalitativ metod och resultatet är därmed präglat 

av en subjektivitet. Att föra en vidare diskussion och genomföra studier utifrån kvantita-

tiva metoder skulle vara av intresse för området. Exempelvis skulle ett framtida forsk-

ningsområde kunna vara en kontrollerad och randomiserad studie som jämför vissa 

terapeutiska aspekter mellan de som har genomgått en utbildningsterapi och de som inte 

har genomgått en utbildningsterapi. Den tidigare forskningen inom området har haft en 

avsevärd avsaknad av sådana jämförelsestudier.  
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       I den aktuella studien framkom även mycket material som ej var relevant för fråge-

ställningen. Dessa aspekter skulle kunna ligga till grund för framtida studier. Exempel-

vis framgår det att många utav deltagarna har haft förutfattade meningar om de olika 

terapiformerna, bland annat kring hur terapin fungerar och hur terapeuten beter sig. 

Eventuella frågeställningar skulle kunna behandla hur dessa förförståelser eller fördo-

mar påverkar terapins gång. En annan frågeställning skulle kunna vara att undersöka 

varifrån dessa förförståelser kommer och vilka olika instanser som har påverkat studen-

terna i valet av terapiform. 

       Vidare skulle framtida forskningsaspekter även kunna vara fördjupade undersök-

ningar inom specifika områden som är av intresse i studien. Ett sådant område är det 

faktum att många deltagare beskriver att deras terapeuter har upplevts som rollmodeller. 

Framtida studier skulle kunna undersöka hur dessa implementerade modellinlärningar 

utvecklas i studenternas egna terapiarbete, antingen i klientarbetet under utbildningen 

eller i yrkeslivet efter studierna. 

       Flertalet deltagare i studien anser att terapeuterna under deras utbildningsterapi har 

haft en annan syn på utbildningsterapin än vad de har haft. Att genom en kvantitativ 

eller kvalitativ ansats undersöka hur utbildningsterapeuterna upplever utbildningsterapin 

skulle ge en fördjupad bild av momentet utbildningsterapi. 

 

Konklusion 

Avslutningsvis belyser studiens resultat att utbildningsterapin upplevs som en viktig och 

lärorik erfarenhet i många avseenden. Dock är det ett paradoxalt moment, som på vissa 

punkter kan förbättras. Till exempel bör syftet med utbildningsterapin tydliggöras.
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Bilaga A Annons 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Seminstrukturerad intervju, tratteknik 
Intervjun spelas in med bandspelare och transkriberas sedan av undertecknade. 

 

Inledning 

• Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur psykologstudenter på Linnéuni-

versitetet upplever egenterapin. 

• Etiska aspekter 

• Vad intervjun kommer handla om 

•  Samtyckesblanket + information: ett ex som deltagaren kan ta med sig och ett 

till oss 

 

”Välkommen! Jag heter …. Och går sista året på psykologprogrammet här på Linnéu-

niversitetet. Tillsammans med …. Skriver jag ett examensarbete kring psykologsstuden-

ternas upplevelse kring utbildningsterapin här på Linnéuniversitetet. Intervjun kommer 

att ta mellan 1-1,5 timme och vi kommer under tiden att genomgå ett antal frågor. 

Dessa kan sedan efterföljas av följdfrågor för att styra samtalet om det börjar gå bort 

från ämnet. Om det är någon fråga du inte vill svara på så är det helt okej, och  det är 

upp till dig hur detaljerat/personligt du svarar. Det du säger kommer inte att kunna 

spåras tillbaka till dig och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande och ta 

bort all data kring dig från arbetet. Jag kommer att spela in intervjun på diktafonen och 

min mobil. Dock kommer jag att radera inspelningen från mobilen så fort jag vet att 

diktafonen fungerade.  Det är bara jag och … som har tillgång till materialet. Är det 

några frågor du har innan vi börjar?” 

  

Bakgrund 

• Hur gammal är du? 

• Vilken termin påbörjades din terapi? 

• Vilken termin avslutades din terapi? 

• Vart befinner du dig i din utbildning (termin?) 

• Vilken terapiform (KBT/PDT) genomförde du? 

•  Hur många timmar var terapin på? 

 

Utbildningsterapin 

• Vad tänker du kring utbildningsterapin? 

• Hur kom det sig att du valde individualterapi och inte gruppterapi? 

• Hur kom det sig att du valde just den inriktning du valde (KBT/PDT)? 

•  Hur motiverad var du kring att genomföra utbildningsterapin? Förändrades det 

under tiden? 

• Hade du några förförståelser kring terapin (tidigare erfarenheter, hört andra prata 

om det, varit i kontakt med terapi på annat sätt)? (om ja: Kan detta har påverkat 

dig? I så fall hur?) 

• Var det något specifikt du hade som målsättning eller som du ville ta upp? Dis-

kuterades det med terapeuten? 

•  Hur upplevde du din utbildningsterapi?  Hur kändes det att gå i utbildningste-

rapi? 

• Hur upplevde du samspelet med terapeuten? 

• Har du några tankar kring för och nackdelar med utbildningsterapin? 

• Hur tänker du kring att det är ett obligatoriskt moment? 



  
 

III 

•  Hur tänker du kring att det kostar pengar? 

•  Har utbildningsterapin hjälpt dig i din utbildning? (Om ja;hur? Om nej; varför 

inte?) 

• Har utbildningsterapin påverkat din förståelse för psykologarbetet? (Om ja; 

hur?) 

• Upplevde du något som du tar med dig i din framtida yrkesroll? 

•  Upplevde du något som du inte tänker ta med i din framtida yrkesroll? 

• Har din självkännedom påverkats av utbildningsterapin? (Om ja: hur?) 

• Har din empatiska förmåga påverkats av utbildningsterapin? (Om ja: hur?) 

• Om du kunde, hade du velat göra något annorlunda i din terapi? I så fall vad? 

 

Avslutning 

• Har du något mer du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

”Tack för att du deltagit i den här studien! Vi återkommer senare i vår med resultatet 

som du kommer att få ta del av. Har du några frågor så länge eller information som du 

vill delge så är det bara att höra av sig till oss på telefonnummer …. Eller mailadress 

…. Detta gäller även om det är något du vill revidera eller ta bort samt om du vill 

avbryta ditt deltagande i studien.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga C Samtyckesblankett 

 

Psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi 

 

Samtyckesblankett 
 

Du tillfrågas härmed om du är villig att delta i en studie med syftet att undersöka upple-

velsen av utbildningsterapi hos psykologstudenter vid Linnéuniversitetet. I studien 

inhämtas uppgifter från deltagaren genom en semistrukturerad intervju. Samtliga resul-

tat från studien kommer att avidentifieras och behandlas så att ingen utomstående kom-

mer att veta att du har deltagit eller kunna se hur just du svarade. Intervjuerna kommer 

att analyseras med en tematisk analys med några kännetecknande citat för att belysa 

resultatet. Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå i en psykologexamensuppsats 

och därefter kommer samtliga ljudband och dokument att destrueras. Om du så önskar 

kan du kan när som helst avbryta ditt deltagande och behöver inte heller motivera ditt 

beslut. 

 

Härmed samtycker jag till att delta i ovan undersökning och godkänner att jag fått munt-

lig information om undersökningens syfte, undersökningsmetod och hur resultaten 

kommer att analyseras och presenteras: 

 

Undertecknade ansvariga för studien garanterar anonymitet och att du får muntlig in-

formation om studien. 

 

Ort och datum 

 

___________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Underskrift 

 

________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

_________________________________          ________________________________ 

                                                

Lisa Skagersten 

Psykologprogrammet, Linnéuniversitetet 

ls222mx@student.lnu.se 

070-******* 

  

Josefine Ekberg 

Psykologprogrammet, Linnéuniversitetet  

je222jz@student.lnu.se 

073-******* 

 

 

 

 

 

mailto:ls222mx@student.lnu.se
mailto:je222jz@student.lnu.se
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Bilaga D Skriftlig information till deltagarna  

 

Psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi - examensarbete 
 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur psykologstudenter på Linnéuniversitetet upple-

ver utbildningsterapin. 

 

Bakgrund 
Utbildningsterapin är ett obligatoriskt moment på flera psykologprogram, däribland 

Linnéuniversitetet. Syftet är att, bland annat, utveckla självinsikt och empati, vilket 

anses vara nödvändiga egenskaper i psykologyrket. Utbildningsterapin har en lång 

historia inom psykolog- och psykoterapeututbildningar, och anses av många vara en av 

de viktigaste momenten i utbildningen. På senare tid har det dock uppstått diskussioner 

kring utbildningsterapins värde, bland annat utifrån ekonomiska och juridiska argument. 

Tidigare studier av psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapin har visat på 

både positiva och negativa aspekter. Då utbildningsterapin är ett obligatoriskt moment i 

psykologutbildningen på Linnéuniversitetet anses det relevant att undersöka hur studen-

terna där upplever den. 

 

Undersökningen 
I undersökningen söks intresserade psykologstudenter från Linnéuniversitetet, som har 

genomgått minst 20 timmar utbildningsterapi. Intervjun kommer att genomföras anting-

en i lokaler på universitetsområdet eller hemma hos den intervjuade, om så önskas. och 

beräknas ta ca 1 timme. Intervjun kommer att handla om den utbildningsterapi som är 

avslutad, och inte eventuell pågående utbildningsterapi. Under intervjun kommer olika 

aspekter av utbildningsterapin undersökas. Inga personuppgifter kommer att samlas in, 

och alla resultat kommer att redovisas avidentifierat. 

 

Vi förväntar oss inga risker vid medverkande i undersökningen och deltagare kan när 

som helst meddela att man vill avbryta utan att behöva ange orsak för detta. 

 

Ersättning ges i form av fika och evig tacksamhet. 

 

Du är välkommen att höra av dig om du har några funderingar! 

 

Lisa Skagersten 

Psykologprogrammet, Linnéuniversitetet 

ls222mx@student.lnu.se 

070-******** 

 Josefine Ekberg 

Psykologprogrammet, Linnéuniversitetet  

je222jz@student.lnu.se 

073-****** 
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