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Sammanfattning 

I den här uppsatsen undersöktes psykologstudenters upplevelser av 
den terapi de själva genomgår som en del av psykologprogrammet, 
egenterapin. Syftet var att beskriva deras upplevelser av egenterapin. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju studenter vid 
Örebro universitet. Data analyserades med fenomenografisk analys, 
vilket resulterade i sex huvudteman: Motivation, Inställning under 
terapin, Perspektiv i terapin, Upplevd riktning i terapin, Terapeutiska 
alliansen och Upplevelse av lärdomar. Resultatet indikerar att 
egenterapin är givande både privat och professionellt för de flesta, 
men kan behöva modifieras för att passa alla. Resultatet pekar också 
på vikten av att välja terapeut varsamt, vilket psykologstudenter är 
något tidspressade till och ibland används möjligheten inte helt. 
Vikten av att arbeta med målsättning kontinuerligt stod även ut som 
betydelsefullt. 
 
Nyckelord: Egenterapi, psykologstudent, psykologprogrammet, 
fenomenografisk analys. 
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” Experiences of personal therapy” 

– A qualitative study of psychology students personal therapy 

Klas Hedman 

Örebro University 

 

Abstract 

In this thesis psychology students experiences of the therapy they go 
through as a part of the psychology program was investigated. The 
purpose of the study was to describe the experiences of their personal 
therapy. Seven students at Örebro University were interviewed with 
semi-structured interviews. The data was analyzed with 
phenomenographic analysis, which resulted in six main themes: 
Motivation, Attitude during therapy, Perspective in the therapy, 
Perceived direction in the therapy, The therapeutic alliance and The 
experience of lessons. The results indicate that personal therapy is 
rewarding both privately and professionally, for most, but can be in 
need of modification to fit all. The results point to the importance of 
choosing therapist with care, which is an opportunity that a bit of time 
pressured psychology students sometimes do not use fully. The 
importance of working with goals continuously stood out as very 
important. 
 
Keywords: Personal therapy, psychology student, psychology 
program, phenomenographic analysis. 
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Introduktion 
 

Majoriteten av studenter som tar psykologexamen i Sverige idag har själva genomgått terapi 

som en del av sin utbildning. Kursnamnet för den egna terapin på Örebro universitet är 

utbildningsterapi, vilket är uppsatsens avgränsningsområde, men benämns oftast kort som 

egenterapi av studenterna. I den här uppsatsen används begreppet egenterapi synonymt med 

utbildningsterapi, samt med den engelska forskningstermen personal therapy.  

Sedan 1982 års studieordning har den femåriga psykologutbildningen i Sverige delvis 

innehållit en grundläggande psykoterapiutbildning, i den har egenterapin ingått. Egenterapin 

har den mängd terapitid som behövs för att nå förkunskapskraven till legitimationsgrundande 

specialistutbildning i psykoterapi.  

I dagstidningen Västerbottens-Kuriren (Lundberg & Waara, 2015, 20 juli) skrevs om 

debatten kring egenterapin i Sverige, som har återuppväckts sedan en student vunnit sin 

överklagan mot Umeå universitet 2015. Den vunna överklagan innebar att studenten fick sin 

psykoterapeutexamen, utan att ha genomfört den obligatoriska egenterapin. Mattias Lundberg 

och Johan Waara, studierektorer för Institutionen för psykologi på Umeå respektive Uppsala 

universitet, menar att egenterapin är förlegad och inte hör hemma i högre utbildning i Sverige. 

De hävdar att den psykoanalytiska skolan har menat att egenterapin varit nödvändig för att 

någon ska bli en bra psykolog, utan något egentligt vetenskapligt stöd. De argumenterar med 

juridiska, samhällsekonomiska och innehållsmässiga/vetenskapliga punkter för varför 

egenterapin bör utgå. De skriver att förespråkare för egenterapin verkar ha fallit in i ett 

grupptänkande i frågan. Förespråkarna kan knappast stå på vetenskaplig grund menar 

Lundberg och Waara, eftersom det inte finns forskning som stöder tesen om behovet av 

egenterapi. 

Tre psykologer och psykoterapeuter ger svar på debattartikeln av Lundberg och Waara i 

Psykologtidningen. Löf, Risling och Pihlgren (2015) skriver i tidningens åttonde nummer om 
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forskningsstödet för egenterapi, om fördelar till anknytning, påvisad ökad 

mentaliseringsförmåga, samt att de refererar till Norcross (2005), om klinikers 

självrapporterade ökade positiva förmågor till terapeutiskt relationsarbete. Löf, Risling och 

Pihlgren (2015) försvarar egenterapins värde för psykodynamisk terapi och skriver att:  

Vanligtvis har det varit psykologer skolade i kognitiv beteendeterapi som varit 

kritiska. Vi föreslår att egenterapikursen slås ihop med kursen i psykologisk 

behandling. Varje inriktning skulle då ges självständighet att utveckla kursen i 

psykologisk behandling, med eller utan egenterapi, och vi gissar att 

kontroverserna kring egenterapin då skulle försvinna (Löf, Risling & Pihlgren, 

2015, s.30). 

De menar att juridiska motsättningar kan lösas genom en skriftlig examination, samt att 

egenterapi inte bör ses som sjukvård, vilket dessutom kunde medföra att en annan 

skattemodell kunde hittas för egenterapi, så att moms kan undvikas. På så vis åtgärdar de även 

frågan om ekonomin för studenten. 

 

Behöver psykologstudenter egenterapi? 

Wampold och Imel (2015) har visat att terapeutens relationella förmåga, har lika hög 

betydelse för terapiers utfall, som vilken metod som används. Terapeuten utgör hälften av den 

verksamma komponenten bakom framgångsrik terapi. Långt innan dessa forskningsresultat så 

lades fokus redan på studenter att förstå sig själva och sina reaktioner. Fördelarna med att 

terapistudenter själva genomgår terapi under sin utbildning uttalades först av Freud efter hans 

introducering av begreppet motöverföring 1910 (Freud, 1937). Vid 1918 ansågs egenterapi 

vara en självklar del och hade utvecklats till ett krav för utbildningen till terapeut. Syftet med 

den egna terapin var att studenterna skulle ges förmåga att hantera problematiska aspekter av 
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motöverföring, vilket skulle göra dem mer relationellt välfungerande i terapi (Strupp, Butler 

& Rosser, 1988). Närmare 100 år efter egenterapin först ansågs självklar i utbildningen av 

terapeuter, har ytterligare förväntningar tillkommit till den utveckling som förväntas från den 

blivande terapeuten som genomgår egenterapi.  

Norcross (2005) listar de huvudsakliga syftena med egenterapi för aktiva terapeuters 

egenterapi som personliga, till för att stärka uppmärksamhet, funktion, livskvalité för en 

individ som arbetar med mental hälsa. Ett sekundärt mål enligt Norcross är att förändra 

terapeutens förutsättningar för ökad effektivitet som terapeut. I en sammanfattning av fem 

studier visade Norcross att 50–67% av aktiva terapeuters anledning till egenterapi var av 

personliga anledningar, när de skattande fick ge alla anledningar till egenterapin de hade så 

skattade 60% personlig utveckling, 56% skattade personliga problem och 46% skattade för 

träning. Trots påfrestningen av yrket så skattar få psykologer att anledningen till egenterapin 

är en problematisk patient. Norcross menar att på det stora hela har psykologer snarlika 

anledningar till terapi som den vanliga populationen av patienter. 

Grimmer och Tribe (2001) redogör för en lista av sex anledningar som förespråkar 

egenterapi för studenter och terapeuter, som är återkommande i forskningslitteraturen: 

- För att öka emotionell och mental funktion hos terapeuten. 

- För att förse terapeut-patienten med en mer komplett förståelse av personlig dynamik, 

interpersonella frågor och konfliktfyllda ämnen. 

- För att lätta den emotionella stressen och bördan som är medföljande yrket. 

- För att vara en socialisationserfarenhet. 

- För att sätta terapeuten i klientrollen. 

- För att förse ett tillfälle att själv uppleva kliniska metoder. 
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I Sverige har universiteten olika målsättningar i kursplanen för deras egenterapi (Bäck & 

Dahlkvist, 2015). Inom ramen för den här studien har endast Örebro universitets 

psykologstudenter undersökts, nedan följer vad som förespråkar att de gör sin egenterapi. 

 

Utbildningsterapi vid Örebro universitet  

Vid Örebro universitet kan psykologstudenten välja tre olika alternativ av utbildningsterapi – 

50 sessioner individualterapi eller 120 sessioner gruppterapi eller 60 sessioner gruppterapi 

kombinerat med 20 sessioner individualterapi (Örebro universitet, 2014). 

Efter genomgången kurs skall studenten enligt kursplanen nått målen om kunskap och 

förståelse, studenten ska: ”visa fördjupad kunskap om sig själv, sina tillgångar och sina 

svårigheter”. Studenten ska även nått målen för färdighet och förmåga: ”kunna reflektera över 

vilket ”instrument” man är och vilket man kan bli samt hur man kan använda sig själv i 

mellanmänskliga relationer, kunna reflektera över varför han/hon är motiverad att bli 

psykolog, kunna redogöra för hur teori kan förklara ens eget beteende och förstå ens inre liv”. 

Vidare ska studenten uppnå målen av värderingsförmåga och förhållningssätt: “kunna 

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

kunskapen till det terapeutiska arbetet” (Örebro universitet, 2014). 

 

Varför egenterapi?  

I en omfattande internationell studie av Orlinsky, Botermans och Rønnestad (2001) med över 

4000 terapeuter fann forskarna att praktiskt och upplevelsebaserat lärande skattades högst, 

som mest lärorikt och givande för den professionella utvecklingen. Direkt klientarbete 

skattades som mest lärorikt, tillsammans med handledning och egenterapi på andra respektive 

tredjeplats. De tre lärorika typerna av utbildningsmoment som skattades högst utgjorde en 

tydlig topp av resultaten som helhet, oberoende av terapeutens nationalitet, professionella 
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träning, eller teoretiska anknytning. Efter de tre, så rankades erfarenheter från privatlivet på 

fjärdeplats. Egenterapi rankades tydligt över att ta kurser eller att läsa sig till kunskap. Fynden 

är konsekventa med tidigare forskning (Orlinsky, Botermans & Rønnestad, 2001). I en studie 

med samma studieunderlag så visade Orlinsky, Norcross, Rønnestad och Wiseman (2005) att 

88% av de svarande, skattade att de gagnats positivt av egenterapin, 5% svarade att de gagnats 

lite av terapin, 1% att det inte gagnat dem över huvud taget. Mellan 1–5% skattade sin 

upplevelse antingen negativ eller skadlig. Att alla inte är tillfredsställda när klientnöjdhet av 

terapi undersöks är ett vanligen förekommande resultat i forskningen, liknande siffror har 

visat sig i flera studier. 

Geller, Norcross och Orlinsky (2005) menar att ibland hävdas att det viktigaste med 

egenterapi är att terapeuten som är patient kommer ur den med åtminstone en erfarenhet av 

personlig förmån från terapin, så att denne får ett sinne av terapiers potential som sen kan 

kanaliseras via dem till sina egna patienter. Med detta kriterium så skulle det kunna vara 

givande att titta på utfall av ett flertal egenterapier. En genomsnittlig siffra av 85% av 

terapeuter rapporterar att de haft minst en sådan väldigt positiv erfarenhet av egenterapi – en 

del av dem som inte haft det än förväntas nå dit med. Genomsnittet av terapeuter med sådana 

erfarenheter pendlar mellan 78– till över 90% från studier i olika länder. 

 

Internationella forskningsresultat 

Norcross (2005) menar att frågan om en terapeut som har genomgått egenterapi kan bevisas 

empiriskt vara mer effektiv än kollegor som inte har haft egenterapi har undersökt lite då och 

då genom tiden. Alla ”tidiga” forskningsresultat (mellan 1986–1998) visade att det inte fanns 

någon evidens för egenterapi relaterat till utfall för deras klienter. En forskningsöversikt från 

2005 av Orlinsky et al. visade, som tidigare forskare även påpekat, att de föregående 

utfallsstudierna av egenterapi har varit av låg kvalitet genom tiderna. Studierna har saknat 
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randomisering och kontroller, de har haft jämförelsevis små urval och undermåliga 

bedömningar av behandlingsresultat.  

Processtudier istället för utfallsstudier visar att evidensen är mer stödjande. Macran och 

Shapiro (1998) undersökte ett dussin korrelationsstudier och fann att terapeuters erfarenhet av 

egenterapi associerades positivt med deras egna och skattande observatörs upplevelse av 

terapeuternas värme, empati, genuinitet, uppmärksamhet av motöverföring, samt deras ökade 

fokus på den terapeutiska relationen. De undersökta tidiga studierna bedömdes dock av 

Macran och Shapiro vara grovhuggna och oslipade i sin design. 

Orlinsky et al. (2011) menar att forskningen om egenterapins effektivitet fortsätter att 

bidra till en ökad samling som stödjer tanken att egenterapi stärker terapeuters professionella 

utveckling genom att öka sensitivitet och empati för klienter, lära sig och bemästra 

terapeutiska färdigheter, samt öka förståelsen för egna problem, konflikter och värden. Det 

finns även tentativt stödjande evidens för egenterapins förmåga att förstärka användande av 

självmedvetenhet i terapi, likväl som att utveckla ökad empati och den terapeutiska 

relationens betoning. Rizq (2011) menar att det senaste årtiondet så verkar forskningsfältet om 

egenterapi varit mer intresserat av processen av egenterapi än av utfallets värde. Fokus har 

skiftat från hur egenterapi påverkar successiva resultat för terapeuternas patienter, till att 

förstå enskilda terapeuters erfarenheter från egenterapi. Norcross (2005) hävdar att en 

överväldigande mängd forskning visar empiriskt stöd för egenterapi, med undantag för 

otydliggörandet om egenterapins påverkan på patientutfall. 

 De allra flesta blivande och verksamma terapeuter som går i egenterapi är nöjda och 

anser sig få gynnsamma element för att själva bedriva terapi bättre. Det finns svårigheter med 

att dra slutsatser om egenterapins successiva effektivitet, det saknas forskningsstöd för att 

egenterapi förbättrar utfallet för terapeutens patienter i sin tur. Därtill är mellan 0–10% 

missnöjda med sina terapier.  
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Två svenska studier 

Lundmark och Montgomery (2009) undersökte blivande psykologers upplevelser av att gå i 

egenterapi med frågeställningen om vilka de positiva och negativa upplevelserna av att gå i 

egenterapi är, samt vad det har betytt för den blivande psykologen att egenterapi är ett 

obligatoriskt moment i utbildningen. De fann att 10 av 12 respondenter var positiva till 

egenterapi och att den hade ökat deras självkännedom, de hade fått bättre förståelse för sin 

personlighetsdynamik, de hade ökat sin övertygelse till tekniker haft möjlighet att koppla teori 

till praktik. De respondenter som varit mindre nöjda med terapierna hade båda KBT-

inriktning på sin utbildning. Bland gruppen intervjuade med KBT-inriktning så fanns förslag 

om kortare egenterapi, eller mer handledning istället. Sammanfattningsvis menade Lundmark 

och Montgomery att deras studie klart visar att psykologer behöver egenterapi. 

Bäck och Dahlkvist (2015) genomförde en intervjustudie på Örebro universitet med 

psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi som syfte och frågeställning. De fann att 

de intervjuade var positiva till egenterapi och tyckte att det var givande både personligt och 

professionellt. Bäck och Dahlkvist fann motsättningar bland de intervjuade mellan att vara en 

psykologstudent eller patient i sin terapi, samt mellan tvång och frivillighet till terapin, samt 

motsättningar mellan universitetets, det egna och terapeutens ansvar över egenterapin. De 

fann även åsikter bland psykologstudenterna att egenterapin inte togs tillvara på av 

universitetet tillräckligt och önskade förbättringar. 

Få studier överlag har fokuserat på att beskriva psykologstudenters tankar och känslor 

om sin egenterapi, därmed har studien av psykologstudenters upplevelse av egenterapi valts 

att lyftas fram i den här studien.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att beskriva psykologstudenters upplevelse av sin egenterapi. 

Frågeställningen är: Hur upplever psykologstudenter vid Örebro universitet sin egenterapi? 

 

 

Metod 
 

Val av metod 

Fenomenografisk ansats valdes till den här studien utifrån dess inriktning att beskriva 

människors uppfattningar av sin omvärld, som passade väl med denna studies syfte att 

beskriva individers upplevelser av ett fenomen: egenterapi. Larsson (1986) beskriver den 

kvalitativa analysen som kännetecknar fenomenografin genom att den går ut på att beskriva 

variationen i uppfattningar. Det som beskrivs med den fenomenografiska ansatsen är hur 

någon upplever något eller hur något ter sig för någon, inte hur något faktiskt är. Den 

fenomenografiska ansatsens forskningsobjekt är innebörder, inte förklaringar, samband eller 

frekvenser.  

 

Förförståelse 

Författarens är psykologstudent vid termin 10 på psykologprogrammet, Örebro universitet. I 

min utbildningsterapi genomfördes 20 timmar individualterapi och 60 timmar gruppterapi. 

Gruppterapin genomfördes med klasskamrater mellan termin fem och sex, individualterapin 

genomfördes under termin nio. Min upplevelse av individualterapin var varken av nöjdhet, 

eller missnöjdhet med terapin under majoriteten av tiden i terapin. Utbildningsterapin upplevs 

ha haft en positiv inverkan personligen och för yrkesrollen. Flera tekniker som min terapeut 

använde gav mig inspiration, men det var främst teknikernas framförande, med vilken timing 
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och hur genuin kontakten var, som var det mest effektgivande i min mening, vilket blev en 

lärdom. Min upplevelse av terapin sviktade främst efter upplevd riktning i terapin, i 

målsättningen saknades tydlig avgränsning mellan mål och klargörande om gällande mål, 

mycket på grund av att jag inte hade dem helt klart för mig på förhand. 

Under utbildningen har jag tagit del av klasskamraters, vänners, bekanta, andra 

kursdeltagares upplevelser och uppfattningar om utbildningsterapin vilket gav en bild av att 

egenterapin är något som gav skilda upplevelser och betydelser för olika individer efter deras 

erfarenheter. Utbildningen gav mig en bredd av uppfattningar om terapi, exempelvis hur det 

fungerar, vad som kan förväntas av en terapeut, om tekniker och metoder som terapeuter 

använder. 

 

Avgränsning 

Deltagare rekryterades med avgränsning till Örebro universitet, skälen till denna avgränsning 

var studiens omfattning och tidsram.  

Upplevelsen från de olika versionerna av utbildningsterapi som erbjuds på Örebro 

universitet antogs skilja sig åt. I den här studien så var både versionerna med 50 timmar 

individualterapi och 20 timmar individualterapi, samt 60 timmar gruppterapi av intresse, både 

för att undersöka upplevelser av individualterapi likväl som gruppterapi, men även för att 

undersöka möjliga skillnader och likheter i upplevelser mellan respondenter från de olika 

grupperna. 

 

Urval 

Urvalskriterier för studien var att respondenterna skulle vara registrerade vid Örebro 

universitet och avslutat minst en av två möjliga terapier, som egenterapipatient. 
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Alexandersson (1994) menar att på grund av strävan efter variationsbredd i en 

fenomenografisk ansats, så kan med fördel respondenter handplockas med syfte att nå olika 

undergrupper (strata), som kan vara relevanta för underlaget. Fenomenografisk forskning vilar 

på ett antagande att respondenter har olika erfarenheter av det studerade, att respondenterna 

har olika attityder och värderingar, skillnader i kön, ålder och utbildningsbakgrund.  

I studien eftersträvades att fylla en tillräcklig grad variation av upplevelser, i en mängd 

material som bedömdes rimligt för omfattningen av studien. Variation i ålder och kön, val av 

terapeutiskt inriktad terapeut till utbildningsterapin, 50 eller 20 timmar individualterapi och 

gruppterapi, antogs kunna påverka informationen från respondenterna. Urvalet skedde 

kontinuerligt efter vilken respondent som möttes, till exempel genom att först intervjua en ung 

kvinna, sen en äldre manlig individ, sen en yngre man eller äldre kvinna med annan 

terapiform än de tidigare. Genom urvalet så fanns en förhoppning att täcka in olika 

startpunkter för terapierna, då klinisk kunskap och erfarenhet anades påverka respondenternas 

upplevelser. Det var även en förhoppning att finna respondenter som bytt terapeut, men det 

efterfrågades inte. Urvalsprocessen avslutades när variansen av information mättats.  

Deltagarna kontaktades genom privata möten. Respondenterna kompenserades med en 

biobiljett för deras deltagande. 

 

Deltagarna  

Urvalet bestod av tre kvinnliga psykologstudenter och fyra manliga, i åldrarna 23 till 35. Fyra 

av respondenterna hade enbart individuell terapi i 50 timmar. Tre av deltagarna hade uppdelad 

terapi med 20 timmar individualterapi och 60 timmar gruppterapi. Två av 

gruppterapideltagarna gick systemisk gruppterapi, en gick psykodynamisk gruppterapi. Av 

sex individuella terapier som genomförts av respondenterna så beskrevs fyra terapier som 

huvudsakligen psykodynamiska, en som psykoanalytisk, samt en som huvudsakligen KBT. 
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Den tidigaste påbörjande respondenten startade sin egenterapi under termin två, en klar 

majoritet av respondenterna påbörjade dock individualterapin efter termin fem. En respondent 

valde att fortsätta med sin individualterapi efter sina 20 timmar individualterapi, en 

respondent valde att fortsätta efter sina 50 timmar individualterapi. Respondenterna som haft 

gruppterapi genomgick den under termin fem, då den startar, genom förmedling av Örebro 

universitet. 

 

Datainsamling 

För insamlingen av information från respondenterna valdes intervjuformen semistrukturerade 

intervjuer. Bryman (2002) beskriver den semistrukturerade intervjun som en blandning av den 

strukturerade intervjun som ämnar ställa exakt samma frågor till respondenterna och den 

ostrukturerade intervjun som kan liknas vid ett vanligt samtal, där respondenten styr vart 

intervjuprocessen tar vid. Den semistrukturerade intervjun ställer liknande frågor till alla 

respondenter, men följdfrågor kan förekomma vid behov. 

Intervjuerna inleddes med den första öppna frågan i intervjuguiden, om respondentens 

upplevelse av egenterapin. Frågan gavs stort utrymme i intervjun med följdfrågor, samt 

varierande mängd återupprepning av frågan. Respondenterna som gått i individualterapi och 

gruppterapi ombads svara på frågan för varje terapi. Förhoppningen med den frågan först i 

intervjuguiden, eftersom den är öppen och bred, var att respondenterna skulle komma in på 

vad som varit mest meningsbärande och centralt för dem. Vidare var intervjuguiden 

konstruerad med uppföljande frågor, för täcka in så mycket som möjligt av vad som kan ha 

genererat intressanta upplevelser, som jag kunde be dem fylla på med. Frågorna i 

intervjuguiden baserades på min förförståelse (se rubrik förförståelse), samt intresse relaterat 

till forskningsfrågan. 



UPPLEVELSER AV EGENTERAPIN  15 
 

 
 

En pilotintervju genomfördes och inkluderades senare i materialet, ingen ändring av 

intervjuteknik eller intervjuguide bedömdes nödvändig efter intervjun. Intervjuerna 

genomfördes på den plats som var bekvämast för deltagarna, det blev i deras hem eller på 

universitetets campus.  

Intervjutekniskt fokus låg på att ställa öppna frågor och ge respondenterna utrymme att 

berätta utan att avbryta. Frågorna användes för att föra deras berättelse vidare i logisk följd 

efter vad som intervjun handlat om innan. Min ambition under intervjuerna var aktivt 

deltagande och att ge samtalsstöd, genom att lyssna aktivt, hålla ögonkontakt och emellanåt 

humma för att bekräfta aktivt deltagande. 

Innan intervjuerna påbörjades gavs respondenterna information om studiens syfte, 

innebörden av deras deltagande, samt gällande forskningsetiska förhållningssätt. De fick även 

skriva under informerat samtycke innan intervjuns start. Till stöd under intervjuerna fanns en 

intervjuguide (Bilaga 1).  

Samtliga intervjuer spelades in, deras längd varierade mellan 50–105 minuter. 

Tidsåtgången för intervjuerna uppskattades innan ta mellan en till två timmar, vilket 

respondenterna informerades om vid första kontakten med dem. Efter intervjun erbjöds 

respondenterna kontakta mig vid eventuella frågor och de tillfrågades om det gick bra att 

kontakta dem vid eventuella frågor som kunde uppkomma efter genomläsning av materialet. 

Inga ytterligare frågor tillades eller ställdes från båda sidor efter intervjuerna. 

Alla ord från intervjuerna skrevs ned, meningsbärande ljud som tonlägen och betoningar 

tecknades ned inom parentes. Tystnader markerades med punkter och känslouttryck skrevs 

inom parentes. 
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Analys 

Larsson (1986) menar att levandegörandet av variationen i materialet kräver upprepad läsning 

och reflektion under analysen. Första resultaten ska kritiskt granskas och vara öppet för 

förändring under analysprocessen, kategorisk indelning kan behöva ändras efter nya 

upptäcker av dimensioner i materialet. I den kontinuerliga inläsningen står den logiska 

indelningen av materialet i allmängiltig kategorisering som rival mot förståelsen att 

underliggande djup i materialet inte kan hastas fram. Den kontinuerliga jämförelsen mellan 

olika svar är den verksamma komponenten under analysförfarandet. Med jämförelsen som 

verktyg så utskiljs likheter och skillnader i respondenternas svar. Genom jämförelsen så får 

skilda uppfattningar sin gestalt – från dess kontrast till andra uppfattningar. En grov förståelse 

får nyanser och subtila skillnader uppenbaras. Man kan säga att arbetet är som att gå från en 

diffus helhet, bryta ned materialet i delar och sedan sammanföra dem till en kärnfull helhet. 

Arbetsgången för den fenomenografiska analysen som användes för denna studie 

beskrivs av Alexandersson (1994) som bestående av fyra steg. Först så formades bekantskap 

med materialet genom att upprepade gånger lyssna på inspelningar och att läsa 

transkriberingarna. Syftet med att bekanta sig med materialet var att få en översikt och finna 

mönster och återkommande teman. I andra steget av analysen så söktes likheter och skillnader 

i materialet genom att leta efter hur enskilda delar förhöll sig till helheten. Oväsentliga delar 

av intervjuerna som inte förhöll sig till forskningsfrågan sållades ut, sedan sattes utsagorna i 

kontrast mot varandra systematiskt med sina delar emot varandra. Sedan efter upprepad 

läsning av materialet igen blev kategoriseringar mer framstående. I tredje steget sattes 

beskrivningskategorier upp med förhållningen att de skulle vara kvalitativt skilda från 

varandra och inte överlappa. I den här studien så ordnades de skilda beskrivningskategorierna 

till huvudteman. Till huvudtemana strukturerades tillhörande material som blev 
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underkategorier. I det fjärde steget studeras den underliggande strukturen, det handlar om att 

avgöra ifall uppfattningarna borde rangordnas och i så fall på vilka grunder. 

I den här studien så analyserades först sex av sju intervjuer. En intervju sparades, för att 

se om den samlade analysen av det övriga materialet var rimligt, i jämförelsen med den 

intervju som sparats.  

 

Etik 

Den här studien följer forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002), den har godkänts 

av etikgruppen för Örebro universitets psykologprogram. 

Intervjuerna bedömdes inte innehålla skadliga element för respondenterna, eftersom 

intervjuerna inte behandlade något ingående om innehållet från ämnena i respondenternas 

terapier.  

Under intervjun var individens upplevelse av egenterapin och dess process i fokus, inte 

ämnen i terapin eller andra deltagare i gruppterapi. På så vis undveks fokus på enskilda 

deltagare ur gruppterapierna i intervjuerna. Frågorna i intervjun formulerades för att mötas av 

svar av individens upplevelse, intervjufrågorna var formulerade efter individen, samt 

påverkan från gruppen på gruppnivå. De andra deltagarna ur respondenternas gruppterapier 

omnämns som gruppen.  

Vid kontakten med respondenterna har de fått skriftlig information om studiens syfte. 

Vid intervjutillfället har respondenterna fått muntlig information om studiens syfte, samt 

information om studiens etiska förhållningsätt. Respondenternas frivillighet, möjlighet att 

avstå från frågor, samt avbryta intervjun utan anledning betonades. Skriftligt samtyckte 

inhämtades innan intervjun startade. Så gott som samtliga respondenter uppgav att de 

uppskattat samtalet efter intervjun, vilket tolkas som att de funnit intervjuaren engagerad, 

intresserad och respektfull.  
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I studien har särskild beaktan tagits till det konfidentiella. Rekryteringen till studien har 

skett inom en begränsad grupp och flera åtgärder har tagits för att hindra att enskilda deltagare 

ska kunna identifieras genom texten. Identifierande information från citat har undvikits, så 

som citat innehållande slanguttryck, samt personliga uttryckssätt. Deltagarna benämns som 

respondenter.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de sex huvudteman som formades i analysen: motivation, 

inställning under terapin, perspektiv i terapin, upplevd riktning i terapin, terapeutiska 

alliansen och upplevelse av lärdomar. Huvudtemana gavs totalt 16 tillhörande 

underkategorier. Uppdelningen av kategorier presenteras i Figur 1. 

Motivation/ 
Drivkraft 

Inställning 
under terapin 

Perspektiv i 
terapin 

Upplevd 
riktning i 
terapin 

Terapeutiska 
alliansen 

Upplevelse 
av lärdomar 

Förväntningar 
innan terapin 

Efter 
förutsättningar 

Roller i terapin Målsättning 
och riktning 

Upplevelse av 
terapeuten 

Upplevelse- 
baserat 
lärande 

Förväntningar 
på terapeuten 

Personligt 
ansvar 

Teoretiskt 
analyserande 

 Tillit och tilltro 
till terapeuten 

Teknik-
tilltrogenhet 

 Utmanande Utmärkande för 
psykolog-
studenten 

 Terapeutens 
avvikande 
agerande 

 

    Terapeutens 
agenda 

 

 

Figur 1. Studiens sex huvudteman med uppdelningen av de sexton underkategorierna. 

 

Huvudtema: Motivation  

Det här temat handlar om respondenternas viljor, förhoppningar, förväntningar och 

föreställningar som låg till grund för vad de förväntade sig att deras terapier skulle bli och vad 
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de skulle innehålla. Temat är uppdelat i kategorierna: förväntningar innan terapin och 

förväntningar på terapeuten. 

 

Förväntningar innan terapin. Respondenterna hade förväntningar att få arbeta ”på djupet” i 

terapin, vilket innebar olika saker respondenterna emellan. De förväntade sig att arbeta med 

bland annat känslor, tankar och beteenden runt teman de inte vanligen pratade om 

tillsammans med familj, vänner och bekanta. Respondenternas arbete med djup i terapin 

innefattade upplevelser som varit svåra för dem att hantera, med sårbarheter eller svagheter 

som upplevs, med att utforska sig själv och sina värderingar, samt personlig utveckling. Det 

fanns önskemål från respondenterna att arbeta med återkommande mönster av tankar, känslor, 

eller beteenden som de ville nå förändring av (de benämndes med olika grader av tydlighet i 

målsättningen för terapierna, se rubrik målsättning nedan). Förväntningar som respondenterna 

hade fanns där före, eller kom efter terapins start. Respondenterna hade dock olika ambitioner 

med sina terapier. Huvudsakligen innefattade respondenternas ambitioner en eller fler av 

dessa kategorier: att endast genomföra kursmomentet, att få ökad lärdom om tillämpningen av 

en terapimetod, att nå större förståelse för sig själv, att nå större lärdom om sig själv, samt att 

med ökad förmåga att använda sig själv som redskap i terapi. 

Respondent 1:(...) tankar om terapin, att den skulle vara mer utmanande, jag 

tänkte att den skulle vara mer profound. Mer djuplodande. Att man verkligen 

skulle gå dit och uppleva en gemensam utveckling och förändring.  

 

Förväntningar på terapeuten. Förväntningar på terapeuten varierande bland respondenterna. 

Förväntningarna innehöll antingen ingenting utöver att det skulle vara en manlig terapeut som 

skulle bedriva psykodynamisk terapi, eller en terapeut som skulle ställa frågor med nya 

perspektiv, eller av komplexitet, vilka skulle upplevas förvånande rakt på sak. 



UPPLEVELSER AV EGENTERAPIN  20 
 

 
 

Respondenterna förväntade sig även att bli bekräftade av terapeuten. Förväntningar förekom 

av en djup, lugn och djuplodande terapeut som skulle se igenom dem. Det förväntades en 

kunnig och klok, mänsklig, inkännande, utmanande, varm och empatisk terapeut, samt en 

vänlig och trygg och lugn person som verkligen skulle lyssna, samt läsa av och se det 

kärnfulla i respondenten.  

Respondent 5: Men ja, det man tänkte var att man ville ha en trygg och lugn 

person som verkligen lyssnar (...) 

Respondenterna påpekande extra tydligt att de ville bli utmanade i sina terapier. De ville 

antingen att terapeuten skulle uppmana till teman som respondenterna tyckte var utvecklande 

eller vidgade perspektiv, var svåra eller jobbiga att prata om och föra dem vidare på dessa 

ämnen. Närmare beskrivningar av hur respondenterna ville att deras terapeuter skulle utmana 

dem varierade respondenterna emellan. De förväntade utmaningarna var bland annat att själv 

ges utrymme i terapin till att prata om ämnen som upplevs som svårigheter eller svagheter, att 

bli utmanade med att ges alternativ till egna tankesätt eller upplevelser, att bli konfronterade 

med vad som stämmer eller eventuellt inte ur respondentens utsagor, eller att få sina känslor 

till situationer eller andra individer ifrågasatta. 

Respondent 2: Jag föreställde mig att hon skulle vara lite mer rakt på, kanske 

lite ställa lite svårare frågor liksom, att konfrontera lite mer. (...) Lite mer gå-

påig hade jag förväntat, ja eller att, ja, att hon skulle liksom krama ur en. 

Analysen visade att ju fler förväntningar respondenterna hade, desto fler besvikelser upplevde 

de över sina terapeuter. En rimlig tolkning av resultaten är att respondenternas besvikelser på 

sina terapeuters förmågor och färdigheter ledde till minskade förhoppningar att kunna 

använda terapeuten på önskvärt sätt, därmed minskade initiativen från respondenterna att 

utnyttja terapeutens möjliga färdighetsspektrum.  
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Huvudtema: Inställning under terapin 

Det här temat handlar om respondenternas upplevelser under terapin, och behandlar hur deras 

förhoppningar och föreställningar om terapin utspelade sig i terapin. Temat involverar 

upplevda möjligheter och besvikelser, samt hur respondenternas strävan i terapin utspelade 

sig, vilket ramas in med underkategorierna: efter förutsättningar, personligt ansvar och 

utmanande. 

 

Efter förutsättningar. Respondenterna hade viljor att få ut erfarenheter av terapin och att 

arbeta med sig själva förbi vad som anses ytligt. De upplevde olika förutsättningar för att 

bearbeta sina tankar, känslor och upplevelser efter förutsättningar som: terapeutens kunnighet, 

upplevd trygghet och terapeutens uppmärksamhet. I gruppterapi handlade förutsättningarna 

om gruppens inställning till att vara öppen med personliga ämnen. 

Respondenterna upplevde att andra deltagare kunde komma i vägen för gruppens outtalade 

allians om att dela med sig. Konsekvensen av det blev att hela gruppen inte delade med sig. 

När det hände, så kom terapierna att handla om ytliga ämnen istället utan vidare 

meningsfullhet, eller att terapierna blev lärotillfällen på terapeutens initiativ. 

Grundförutsättningarna för en lyckad gruppterapi innehållande personliga ämnen och 

djuplodande samtal, med potential att åstadkomma förändring, bedömdes bristande av 

respondenterna, på grund av uppsättningen av klasskamrater. 

Respondent 2: Det var lite saker som vi kanske gick in lite djupare på men, och 

man fick nått verktyg sådär men jag kan inte påstå att det blev särskilt 

självutlämnande eftersom man satt där tillsammans med personer som man 

kanske inte vill berätta allt för heller. Och det har jag ju förstått att det sa ju 

handledaren att gå i terapi, gruppterapi tillsammans med personer som man 

känner sen innan är inte särskilt optimalt och det kunde vart bättre. 
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Personligt ansvar. Respondenterna upplevde att det krävdes en insats från dem själva för att 

det skulle hända någonting i terapin. Det krävdes en insats för att den skulle gå framåt och för 

att den skulle innehålla något kärnfullt. Ansvaret för att kontinuerligt tillföra teman föll på 

respondenterna, så att terapin skulle bli betydelsefull. Respondenterna tyckte att terapin blev 

utdragen med tiden om det personliga ansvaret brast att driva terapin framåt, men det 

påverkades även av bristande tilltro till terapeutens hjälpsamhet. 

Terapier där respondenterna upplevde att terapeuten inte förstod dem, eller att vare sig 

dem eller terapeuten tog ansvar och där tilliten till terapeuten brast fylldes med ämnen om 

respondenternas vardag, med lågt intresse för dem. I gruppterapi med fler individer som 

skulle ta ansvar och ett svårare uppdrag för terapeuten så kunde den tidigare beskrivna 

processen inträffa än snabbare och hela gruppterapin kom då att upplevas utdragen. 

Respondent 4: (...) hänger mycket på mig, om vad jag väljer att berätta, att det 

handlar lite om att pusha sig själv och att det inte är terapeuten som trollar 

liksom utan det är mitt arbete och att det hänger mycket på mig, så kände jag.  

 

Utmanande. Respondenterna upplevde att det krävs att utmana sig själv till att berätta, för att 

terapin ska bli så lyckad som möjligt. Förutsättningarna till detta varierade efter hur 

samarbetet med terapeuten, eller med gruppen och terapeuten artade sig. Respondenterna 

försökte att få en djuplodande terapi, om så upplevdes möjligt, genom att vara öppna om de 

teman som behandlades. Att gruppens samarbete fungerade väl var en central punkt som 

nämndes av respondenterna för att kunna berätta om teman som påverkat dem, om svårigheter 

och svagheter. Respondenterna upplevde olika förutsättningar till att utmana sig i gruppterapi. 

Svårigheterna kom genom det gemensamma ansvaret över gruppen. När gruppen fungerade 

väl med att dela ansvar så lade det grund för respondenternas möjlighet att utmana sig själva i 

terapierna, dock saknades ofta det gemensamma ansvaret och därmed klimatet för det.  
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Respondenterna som tyckte att de blev undermåligt utmanade i sina terapier var i 

efterhand besvikna på dem, vilket kunde leda till besvikelser på sina terapeuter.  

Respondent 1: Så det, det var ju, där fick jag ju i slutändan det här när man 

hittar någon som är riktigt sårbart och gör att man kan använda det. Så det var 

väl lite, det var upplevelsen i, för det kommer jag ihåg det var också en väldigt 

såhär stark upplevelse att komma därifrån med. Men eh, jag ser ju också hur 

jag själv investerade i den terapin för att få det utfallet. 

 

Huvudtema: Perspektiv i terapin 

Det här temat behandlar vad respondenterna tog upp som kan göra att terapi upplevs 

annorlunda för en psykologstudent. Till terapin hade respondenterna med sig förkunskaper 

om terapi och studentens samtida studerande av terapeuten och dennes förehavanden, samt 

uppdraget att vara där som student och det samtida faktumet att de är där som klienter. Temat 

är uppdelat i kategorierna; roller i terapin, teoretiskt analyserande och utmärkande för 

psykologstudenten. 

 

Roller i terapin. Respondenterna upplevde att klientrollen skiftade något under gruppterapin 

när flera sessioner i stor utsträckning handlade om lärdomar. En kollegial relation till 

terapeuten kunde uppstå när denna lärde ut hur man gör i terapi, med konsekvens att 

respondenterna kände sig mer som studenter än klienter. När gruppen inte tog gemensamt 

ansvar så kunde eget ansvar för gruppterapi medföra att terapin skulle vara givande för 

individen själv. När gruppterapi fungerade som bäst så kunde deltagarna i gruppen vara som 

medterapeuter i gruppterapin, genom att alla bidrog till att hjälpa varandra att utforska.  
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Respondent 6: (...) Men upplevde ändå att det fanns en gemensam agenda om 

att hjälpa varandra att utforska och bolla saker på ett sätt som blev utvecklande 

för alla inblandande, dels utforskande och utvecklande för den som tog upp 

någonting, men också utforskande för de andra som ville bättre förstå vad det 

var för något som andra som andra tog upp för någonting. 

 

Teoretiskt analyserande. Respondenterna nämner att de analyserande terapeutens 

förehavanden tekniskt och teoretiskt, efter den kunskap som respondenten hade vid tillfället. 

Analyserande som aktiv komponent under terapins sessioner beskrivs som missgynnande för 

terapin. En respondent benämnde det så här:  

Respondent 2: (...) sen påverkar det jättemycket att vi var 6 stycken psykologer 

som tittar genom psykologögon. Och de andra vet ju precis att säger jag det här 

så kommer de att läsa in det här. I det och ja, jo men jag tror det påverkar 

jättemycket, för man har psykologögonen på och sitter och små-analyserar allt 

möjligt hit och dit, det främjar ju inte terapin direkt.  

 

Utmärkande för psykologstudenten. De med tidigare kunskap om terapi innan egenterapin, 

menar att det bidrog till hur de hanterade terapin. Med medvetenhet och kunskap om teori så 

kunde respondenten agera efter vad som gynnade hen i den formen av terapi, exempelvis 

genom kunskaper om psykodynamiska försvar, kunskap om hur ångest fungerar, eller att ge 

fokus till avgränsning av ämnen passande för terapi och även avvägd målsättning. 

Respondent 1: (...) för att få en så renodlad terapi som möjligt så ville jag väl få 

bort så många moment eller delar som möjligt så behövde jag plocka bort mig 

själv som teoretisk psykologstudent som kan analysera begreppen och förstå ur 
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ett visst perspektiv och sådant, och en del av det är därför att jag vet att det är 

ett försvar som jag har som innebär att jag analyserar saker in i absurdum.  

 

Huvudtema: Upplevd riktning i terapin 

Det här temat involverar mål som sattes upp för terapierna, hur samlad terapin upplevts efter 

teman som tagits upp och upplevelsen av att gå framåt i terapiarbetet. Temat innehåller 

kategorin målsättning och riktning.   

  

Målsättning och riktning. Flera respondenter hade klara förväntningar om vad de ville arbeta 

med i terapin och tydliggjorde detta innan terapins start. Utifrån terapiinriktning hade de mål 

som att utforska sig själva, eller ämna hindra personligt lidande. Dessa respondenter upplevde 

en tydlig riktning i terapiarbetet, de hade klart för sig de teman som de ville att terapin skulle 

handla om och vad sessionerna gick ut på. De fördjupade eller fann kontinuerligt nya ämnen 

att bearbeta, efter behov, i terapin.  

Respondent 6: När jag började individualterapin så sa jag det i inledningen att 

det att det är något jag skulle vilja, att jag vill utforska mig själv allmänt och 

också mer konkret kring vissa teman och saker och ting.  

 

Andra respondenter upplevde i efterhand deras målsättningar som vaga eller otydliga, 

på grund av diffusa uppfattningar om vad de ville ämna sin terapi åt innan start. De 

respondenterna önskar i efterhand att de konkretiserat målsättningar och därigenom fått en 

tydligare riktning i terapin. Upplevelsen blev att allt eftersom terapins spår avtagit så blev 

terapin mindre intressant för dem, då terapisessionerna kom att handla om vad de hade gjort 

under veckan. 
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Respondent 3: (...) det blev ganska drygt att gå dit och jag kände att vi inte kom 

någonstans och inte hade något, ehm något riktigt mål eller det bara lallade på 

och vi bara pratade på om samma sak, vad som hade hänt under veckan... Då 

tappade jag ju verkligen motivation, då det inte utvecklades eller var givande. 

 

Huvudtema: Terapeutiska alliansen 

Det här temat handlar om vilken påverkan terapeuten upplevts haft över respondenternas 

terapi. Temat är uppdelat i generell upplevelse av terapeuten, tilltro och tillit till terapeuten, 

terapeutens agerande, samt terapeutens agenda. 

 

Upplevelse av terapeuten. Flera respondenter är nöjda med sin terapeut till den grad att de 

skulle kunna tänka sig fortsatt terapi med samma terapeut om så blev aktuellt. De 

respondenterna fick upplevelser som att de såg upp till sin terapeuts teknikanvändning och till 

terapeutens sätt att bedriva terapi som instrument, eller terapeuten som person. Andra 

respondenter var mindre nöjda med sin terapeut som helhet. De upplevde exempelvis att 

terapeuten var dålig på att lyssna och förstå dem, på att samarbeta med att fördjupa sig i något 

de tagit upp, eller inte alls agerade som en terapeut borde med en grupp. De respondenterna 

kunde sakna att bli utmanade och det upplevdes inte som ”riktig” terapi. De flesta nämnde, 

oavsett sina upplevelser i övrigt, att de tyckte om sina terapeuter. 

Analysen visade att de respondenter som generellt upplevt sig förstådda och fått gensvar 

till de personliga ämnen som de tagit upp i större utsträckning kände sig trygga med sina 

terapeuter och fann det lättare att hitta ett fungerande samarbete med sina terapeuter, vilket 

banade vägen för vidare samarbete. Analysen visade även att den mängd tid som 

respondenterna spenderade med en terapeut, som de uppfattade hade en välvilja till dem och 
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försökte anstränga sig för respondenten, medförde att de tyckte om sina terapeuter som 

personer. 

Respondent 3: Ja, hon var ju ingen stjärna på att hitta och avgränsa vad som 

alltså kärnan i mina problem, alltså hon lyssna ju faktiskt inte på vad jag ville 

göra, så såhär superinkännande vet jag inte riktigt om hon var. Sen så tyckte jag 

om hon på många sätt också, och det är väl svårt att inte göra om en person 

som man sitter 50 timmar med ändå liksom.  

 

Tillit och tilltro till terapeuten. Respondenterna försökte utmana sina personliga gränser i 

individualterapin genom att vara öppna i sin terapi och undvika att försvara sig. En respondent 

upplevde dock att det saknades förutsättningar för samarbete. Respondenten försökte framföra 

teman som terapeuten inte svarade på, vilket ledde till att respondenten blev följsam till 

terapeutens temainitiativ istället. Andra upplevelser är avsaknad av förväntade gensvar och 

utmaningar. Flera av respondenterna önskade att byta terapeut i individualterapi men gjorde 

det inte, några av respondenterna hade bytt terapeut tidigare och upplevde motstånd från 

universitetets sida till att göra det ytterligare en gång. 

En rimlig tolkning är att de respondenter som var missnöjda med samarbetet, 

terapeutens gensvar eller avsaknad av gensvar, som kände sig missförstådda eller saknade 

initiativ från terapeuten, kände sig för utsatta i sin situation som klient för att berätta för 

terapeuten vad de önskade för förändring.  

Respondent 5: Nä men det var väl mycket saker som terapeuten gjorde som, 

saker som att han hade svårt att komma ihåg saker som jag hade berättat och 

det störde mig ganska mycket. Både liksom saker och namn på viktiga personer 

och sådär. Det gillade jag inte alls, och sådär att man kunde märka att ibland 

när jag försökte öppna upp till att prata om saker så, hur ska man säga, hur hon 
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inte hängde på då, på något vis att jag kunde så här. Hur ska man säga, Att jag 

gav henne chansen så, eller att jag öppnade upp för att prata om något men sen 

så dog det bara ut. Att hon kanske styrde in det på något annat så och då blev 

det kanske lite jaja, jag följer väl med på det här. Typ så, att jag kände att hon 

ville prata om vissa ämnen så då höll jag mig. 

 

Terapeutens avvikande agerande. En del respondenter upplevde att terapeuterna agerade på 

sätt som var atypiska för terapeuter, exempelvis att terapeuten berättade om sig själv i 

förvånande stor utsträckning, pratade om personliga värderingar, eller att terapeuten gav 

många tips och råd. 

Analysen visade att de respondenter som upplevt att sina terapeuter haft skilda 

värderingar, i större utsträckning upplevde att deras terapeuter inte delade samma 

världsuppfattning som dem själva. Därefter upplevdes terapeuterna ha sämre förutsättningar 

att förstå dem. Att terapeuter berättade om sig själva var förvånande för respondenterna. Det 

nämndes inte påverka tilliten till terapeuten, men påverkade relationen till terapeuten på ett 

bekantskapligt sätt. Om terapeuterna gav tips och råd eller lärdomar som varit uppenbara för 

respondenterna i större utsträckning så upplevdes det skadligt för tilliten till terapeuten. 

Respondent 6: Jag tror vi pratade någon gång om alkoholkultur och 

alkoholkonsumtion, och jag kände väl att det han sa var inte nödvändigtvis var 

sant i min värld, i den värld jag befinner mig i. Ja nämen, ja, enstaka 

värderande ord, som kändes så här det här var mer värderande än vad det 

behövde bara, så det syntes igenom att han inte hade samma värderingar, och 

det behövde han inte ha. Jag tänkte att det handlade om ålderdomlighet, nä men 

det här att vi befann oss i lite olika världar. Så. 
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Terapeutens agenda. Flera av respondenterna har upplevt terapeuter som haft egna 

målsättningar för terapin. Dessa terapeuter har haft ett ramverk för hur utbildningsterapi ska 

gå till och har influerat vad terapierna har handlat om. 

Analysen visade att när terapeuten influerar målsättningen på ett ogrundat sätt efter vad 

respondenterna tagit upp i bedömningen så upplevs det direkt avvikande och negativt. Det 

påverkar dock inte nödvändigtvis utfallet av målet. 

Respondent 1: (...) målet blev liksom, underförstått att det här är en 

utbildningsterapi så därför ska vi ha, därför ska det vara på det här sättet 

liksom. Då hade hon liksom ett ramverk för det.  

 

Slutsatser över utfallet. I analysen framgick att respondenterna lyfte fram sina terapeuters 

goda och behjälpliga sidor i större utsträckning om terapin upplevts lyckad. I de fall terapin 

upplevts som undermålig ursäktade respondenterna terapins och terapeutens brister i större 

utsträckning på upplevda egna tillkortakommanden. En rimlig tolkning av respondenternas 

svar och betoning på terapeutens och den egna insatsen i terapin däremot är att de i större 

utsträckning lade skulden på terapeuterna när terapin blivit undermålig, och orsaken till 

framgången på sig själva när de upplevt den lyckad. En kulturell tolkning av respondenternas 

dubbelsidiga natur och skillnader i avvägning av svaren, är att de åsyftat att inte framstå som 

bättre människor än sina terapeuter. 

Det fanns olika upplevelser om slutsatsen av terapi. En del respondenter lyfte deras 

terapeuter som stor del av helheten till deras lyckade terapier, utan att förminska deras egen 

insats. Det är troligt att bådas insatser lyft terapin till ett mer förnöjsamt resultat. Andra 

respondenter kan rimligtvis tolkas som att deras extensiva insatser och motivation främst 

bidrog till ett positivt utfall som helhet. Ytterligare respondenter lyfte i egen mening 
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bristfällig motivation till terapi, men de lyfte främst betydande brister i terapeutens agerande 

till möjliggörande för samarbete och en mer meningsfull terapi.  

  

Huvudtema: Upplevelse av lärdomar  

Det här temat handlar om på vilket sätt respondenterna upplevt att de tagit med sig lärdomar 

till terapeutyrket, till skillnad från traditionell inlärning genom böcker, föreläsningar och film. 

Upplevelsebaserat lärande. Analysen visade att terapierna blev ett forum för lärande för 

respondenterna. De utvecklades genom att se och höra terapi framför sig, uppleva olika 

tekniker, interventioner eller psykologiska fenomen såsom överföring och vilken insats som 

krävs av klienten. De har genom individualterapierna fått med sig deras upplevelse av att vara 

klient. De har också hittat individuella preferenser i teknik och stil. De utökade en bild av hur 

de vill, eller inte vill, vara som terapeuter. Många respondenter var positivt inställda till 

egenterapi med formatet som varit, flera skulle kunna tänka sig framtida terapi med samma 

terapeut. Från andra fanns åsikter om att vilja minska antalet sessioner till mellan tio och 

femton, att formatet med klasskamrater i gruppterapin var olämplig och att gruppterapin sågs 

överflödig.  

Respondent 4:(...) känns som typ det viktigaste för mig i utbildningen, det är det 

som jag har lärt mig på. Upplevelsebaserat, att jag lär mig på ett helt annat sätt 

än att, att det blir det här upplevelsebaserade inlärningen snarare än att läsa 

och skriva. Och det går inte att beskriva relationsmönster och hur en överföring 

upplevs och hur en motöverföring är, om man inte har varit där och upplevt det 

själv. Det går inte att beskriva det i teorin, som att vara i det. Det är det som jag 

har lärt mig på, det kan jag känna är vad som gjort mig till en god terapeut, 

eller till den terapeuten som jag är idag och inte vad jag läst mig till.  



UPPLEVELSER AV EGENTERAPIN  31 
 

 
 

 

Tekniktilltrogenhet. En tilltro till verktyg eller personlig stil växte fram hos respondenterna 

när de fick pröva på psykologiska verktyg i terapi, uppleva hur terapeuten utövar tekniker 

riktade till respondenten och uppmärksamma terapeutens utövande. De mest positiva till sin 

egenterapi såg terapeuten som modell för dem som framtida terapeuter och tog med sig idéer 

om förhållningssätt och teknik. De minst positivt inställda till egenterapin tog lärdom av 

effektiviteten av ett verktyg som använts i terapin.  

Respondent 7: Varje gång jag hör mig själv säga någonting som liksom 

påminner mig om honom så brukar jag känna mig ganska nöjd. Ibland så 

brukar jag känna att jag gör någonting som är bättre än vad han hade gjort det 

(...) 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva psykologstudenters upplevelse av egenterapi. Sju 

respondenter intervjuades med semistrukturerade intervjuer, vilka analyserades med 

fenomenografisk analys. Genom analysen framkom sex huvudteman som de centrala 

aspekterna av respondenternas upplevelser och vad som påverkade dessa: 

motivation/drivkraft, inställning under terapin, perspektiv i terapin, upplevd riktning i 

terapin, terapeutiska alliansen och upplevelse av lärdomar. 

 

Metoddiskussion 

Min ambition var att begränsa påverkan av förförståelsen i studien (se Förförståelse i kapitlet 

Metod) till skapelsen av intervjuguiden. Under analysarbetet ämnades förförståelsen läggas åt 

sidan för och ett induktivt arbetssätt. För att underlätta detta skrevs förförståelse av ämnet 
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ned. Under forskningsprocessen har mitt perspektiv av ämnet som studerats utvecklats, vilket 

antyder att ett konfirmation bias inte fört analysen i riktningen den fick (Langemar, 2008).  

För god validitet är förhållningssättet hos intervjuaren viktig, intervjuaren bör 

exempelvis inte överskatta sin förståelse av vad som sägs (Langemar, 2008). Min kontakt med 

respondenterna upplevdes god under intervjuerna och respondenterna upplevdes motiverade 

till att reflektera kring sina upplevelser och vidareutveckla sina svar. Intervjuerna sträckte ofta 

ut sig över hela den tid som förangivits. Bedömningen är att användning av ledande frågor 

undvikits väl, till fördel för öppna och utvecklande frågor. Respondenterna uppmanades att 

förklara deras mening med användningen av begrepp, uttryck och sådant som kunde vara 

underförstådda meningar psykologstudenter emellan. Vilket bedömdes styrka validiteten 

genom att ord och meningar som annars kunde ha missförståtts blev uppklarade direkt.  

Respondenterna gavs möjlighet att kontakta författaren efter avslutade intervjuer för att 

korrigera sina svar eller lägga till ytterligare information. Respondenterna har fått ta del av 

uppsatsen innan slutgiltig inlämning och uppmanats att ge synpunkter på resultatet, vilket de 

har varit intresserade av. Ingen har återkopplat med någon avvikelse från informationen de 

gav vid intervjutillfället.  

Det är min uppfattning att den fenomenografiska ansatsen fungerade väl för studiens 

syfte. Men en svaghet för den här studiens validitet är att det inte fanns någon oberoende 

medbedömare, som skulle haft till uppgift att identifiera respondenterna som gett uttryck för 

de olika upplevelserna. Vilket i sin tur skulle styrkt tanken att tolkningarna har förankrats i 

intervjutexter (Larsson, 2005). Det har inte helt kunnat kompenseras för genom upprepade 

analyser eller jämförelse av analys med intervju som lämnats utanför analysen.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studie verkar indikera att obligatorisk egenterapi leder till en rad olika 

utfall av upplevelser för psykologstudenter. Likt tidigare studier om egenterapi (Norcross, 

2005, Orlinsky och Rønnestad, 2005) så var majoriteten av respondenterna i den här studien 

positivt inställda till egenterapin i efterhand. De missnöjda ville ändra på egenterapins 

upplägg, likt Lundmark och Montgomerys (2009) studie där respondenter ur den grupp som 

hade två missnöjda föreslog kortare egenterapi, eller mer handledning istället. I den här 

studien så verkade motivation till egenterapin vara mycket betydelsefullt för vilka upplevelser 

den gav.  

 

Motivation. Egenterapin borde vara intressant för många psykologstudenter, och skulle kunna 

vara något som införlivar spänning, lust att utforska och förväntansfullhet hos 

psykologstudenten. Det är dock inte alla psykologstudenter som ser att det finns ett vidare 

behov för dem själva att genomgå terapi (Lundmark & Montgomery, 2009). Det är inte 

nödvändigtvis alla studenter som själva vill bedriva terapi och därmed har samma intresse för 

det, men egenterapin är obligatorisk.  

Riktningen genom kontinuerligt målarbete i terapin stod ut i denna studie som något 

som påverkade respondenternas motivation i terapin och dess upplevda kvalitét. Samarbetet 

med målsättning för terapin har tidigare visats ha stor betydelse för terapiers utfall (Wampold 

& Imel, 2015). De respondenter som haft tydliga målsättningar med sig till terapin och haft 

tydligt målfokuserat arbete tillsammans med sina terapeuter är de som upplevt sina terapier 

som lyckade. De respondenter som haft vaga uppfattningar om vilka mål de velat arbeta med i 

sina terapier har varit betydligt mindre nöjda med sina terapier. Resultatet i denna studie talar 

för att studenter skulle gynnas av tydligare målsättningar, exempelvis genom att själva arbeta 

med det med sina terapeuter, efter kunskap om målens nytta. För att underlätta för studenterna 
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skulle genomgång av universitetets syfte med egenterapi och tanken om vad den bör innehålla 

kunna lyftas ytterligare. Ingen av respondenterna i den här studien hade läst kursplanen, så 

ingen av dem hade universitetets målsättning till terapin fullt ut.  

I den här studien nämns brister med gruppterapi tillsammans med klasskamrater, men 

även att individualterapin kan upplevas onödigt utdragen med det nuvarande antalet sessioner 

som krävs. Ett fåtal respondenter önskade sig alternativ till egenterapin i den här studien, samt 

i Lundmark och Montgomerys studie (2009). Alternativ till egenterapin kunde möjligen vara 

mer värdefullt för studenter med mindre intresse, med mindre behov, eller som helt upplever 

sig sakna behov av egenterapi. Ytterligare alternativ till egenterapin skulle troligtvis även 

bidra till att momentet egenterapi upplevdes med mer valfrihet och självständighet, därmed 

till grund för mer motivation för studenterna.  

Om egenterapin belysts mer av universitetet, så skulle en större del av respondenterna 

från denna studie möjligen ha vägletts till fler idéer om egenterapin. Bäck och Dahlqvist 

(2015) beskrev även att deras respondenter upplevde att universitetet inte tog hand om kursen 

egenterapi tillräckligt och förvaltade den kunskap som tjänats genom egenterapin. Lundmark 

och Montgomery (2009) beskrev att respondenter i deras studie uttryckte önskade vägledning 

och fler seminarier att diskutera om mål och syfte med momentet.  

Ytterligare förslag baserade från den här studien är att studenter ur lägre terminer skulle 

kunna ha utbyte av studenter från högre terminer som redan genomfört sina terapier. 

Studenter skulle även kunna ha gott utbyte om terapier mellan varandra, utan att gå in på 

personlig information om innehåll. Genomförandet av denna studie gav en god reflektion av 

klientrollen i egenterapin, vad som hade kunnat göras annorlunda och vad som var bra med 

den terapin som var. Att exempelvis intervjua psykologstudenter som genomfört egenterapin 

med förberedelser inför vad som ska frågas efter, skulle kunna vara ett gynnande sätt att även 

ta vara på sin egen egenterapi och reflektera ytterligare över den.  
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Inställning under terapin. Respondenterna hade viljor att arbeta med viktiga saker för dem, 

men fann bristande förutsättningar från deras terapeuter. Många delar av vad respondenterna i 

den här studien upplevde för skillnader från sin terapeut skulle enligt Wampold och Imel 

(2015) falla under ”common factors”, ett samlingsnamn för terapeutegenskaper och dennes 

förhållningssätt som avgör en stor del av klientens upplevelse av terapin. Exempel på sådana 

egenskaper är enligt Wampold och Imel empati, allians och samarbete kring målsättning, 

vilka benämns tydligt som vinnande eller saknade förmågor hos terapeuterna av denna studies 

respondenter. Detta påverkade troligtvis deras förhoppning om terapierna och därmed deras 

motivation att använda sig av terapeuten gynnsamt för terapin efter förmåga de upplevde 

möjligt. Det är ett påföljande antagande att de respondenter som såg möjligheten av personlig 

vinning av deras egenterapi och såg fram emot den innan, och hade ytterligare reserver av 

motivation och överseende ifall de upplevde ”brister” eller motsättningar hos sin terapeut.  

Tidigare forskning som Orlinsky, Botermans och Rønnestad (2001), Norcross (2005), 

Bäck och Dahlkvist (2015), Lundmark och Montgomery (2009), har pekat på att aktiva 

terapeuter och blivande terapeuter tycker att egenterapi värdesätts högt och upplevs 

utvecklande för dem. Geller, Norcross och Orlinsky (2005) hävdade att patientens upplevelse 

av personlig förmån från terapin kan vara det viktigaste från egenterapin, så de senare kan 

föra vidare upplevelsen av terapis förmånliga möjligheter till egna patienter. Resultatet från 

denna studie pekar även på att en betydelsefull faktor för en patient till egenterapi är att ha 

minst ett tydligt personligt mål att sträva mot i egenterapin. Något flera studenter inte har när 

de inleder sin egenterapi. Denna studie ger en indikation om risken att om studenten inte har 

ett mål med betydelsefull personlig vinning i egenterapin, så kan motivation för fortsättning 

till att driva fram initiativ under terapin påverkas negativt. Att studenter får diskutera om mål, 

eller får inspiration för målsättning innan sina egenterapier skulle kunna rekommenderas.  
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Perspektiv i terapin. Respondenterna i den här studien lyfte sätt att hantera terapierna som de 

använde deras generella förkunskap om terapi till. Det kan rimligen antas från 

respondenternas svar att studenten gynnas av sin kunskap om terapi. Bäck och Dahlkvist 

(2015) fann att psykologstudenterna i deras studie såg behov av egenterapin under praktiskt 

kliniska moment i utbildningen, exempelvis för att kunna bearbeta eventuella starka känslor 

av att möta klienter. En annan nämnd fördel var att då kunna diskutera yrkesrollen med sin 

egen terapeut. Den här studien verkar även visa att ju mer förkunskap desto bättre, då det 

finns flera saker att kunna anpassa sig till, vara förberedd inför och medveten om inför och 

under terapiprocessen som psykologstudent i egenterapin. Ifall ytterligare kunskap om terapi 

är gynnsamt för studenternas upplevelse av egenterapin, så talar det för att studenterna skulle 

gynnas väl av den kunskap de når om terapi efter flera terminer fram i programmet 

(Utbildningsplan psykologprogrammet, Örebro universitet, 2015). Om än indikationer ges, så 

är omfattningen av den här studien dock för liten, för att uttala sig om det skulle vara bättre 

för studenterna att påbörja egenterapin vid senare terminer.  

 

Upplevd riktning i terapin. Ingen respondent hade läst kursplanen eller hämtat sina mål direkt 

därifrån. De kom på sina mål själva innan eller tillsammans med terapeuten vid deras möten. 

Respondenternas mål liknade målen i Örebro universitets kursplan (2014) till viss del, 

exempelvis med målen: ”förstå eller fördjupa sin kunskap om sig själva”, ”få upplevelse och 

lärdom som klient” och ”att ta lärdom av hur terapi fungerar”. Även om kursplanen är mer 

omfattande i sin helhet än något av de enskilda målen som respondenterna använde.  

Grimmer och Tribe (2001) fann i deras studie att den obligatoriska aspekten av 

egenterapin inte verkade begränsa utfallet av terapierna. Det kan även sägas om den här 

studien. Utfallen av respondenternas terapier var väldigt olika, och det var dessutom inte för 
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att vissa hade klara målsättningar innan mötet med terapeuten och andra inte. Det var däremot 

betydelsefullt för utvecklingen av terapin om något mål hade en betydelsefull personlig 

koppling eller inte. Norcross (2005) lista över aktiva terapeuters syften med egenterapi visar 

just att de har personliga syften till för att stärka den person som är terapeut, oftast handlar det 

om personlig utveckling eller personliga problem, ett sekundärt mål är att det medför att 

terapeutens effektivitet stärks. 

 

Terapeutiska alliansen. En rimlig tolkning av de positiva upplevelser av terapeuterna som 

respondenterna delgav är att de till stor del lyckats vara en förebild för respondenterna. På 

vilket sätt deras terapeuter varit en förebild går inte att likställa från en respondents utsago till 

nästa, annat än med övergripande mening. Mycket av det finstilta i dessa upplevelser tolkas 

dock ligga i personkemin mellan terapeuten och dem.  

Det framgick att respondenterna ibland inte berättade om problematiska saker de tyckte 

avvek från vad de förväntat sig eller önskat sig av sin terapeut. En rimlig förklaring är att de 

saknade trygghet i relationen och tillit till terapeuten, eller gruppen i gruppterapi.  

Majoriteten av psykologstudenter i tidigare svenska studier har varit nöjda med 

egenterapin, trots blandade känslor och motsättningar till dess obligatoriska natur (Bäck & 

Dahlkvist, 2015, Lundmark & Montgomery, 2009). Respondenterna i denna studie berättade 

om terapeuters egna uppfattningar om egenterapi som påverkade målsättningsprocessen, 

vilket inte uppskattades, men inte nödvändigtvis påverkade målets utfall. Psykologstudenten 

är möjligtvis inte beredd på direkta avvikelser från förväntningar på terapi, till exempel 

terapeuters egna planer för upplägget och inramningen av just egenterapin. Om 

psykologstudenterna hade tagit del av tidigare studenters erfarenheter av egenterapi skulle det 

kunnat förbereda dem för händelsen av avvikande förväntningar på terapeuters beteenden.  
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Upplevelse av lärdomar. Den här studien visar att studenter lär sig saker från sina 

egenterapier. Respondenterna har med sig givande professionella erfarenheter och minst något 

som varit givande för dem personligen. På så vis vidare bidrar studien till ett underlag som 

Bäck och Dahlkvist (2015), samt Lundmark och Montgomery (2009) börjat lägga, att 

egenterapin är givande både personligt och professionellt för svenska psykologstudenter. 

Orlinsky et al. (2011) menar att forskningen visar att egenterapi stärker terapeuters 

professionella utveckling genom att öka sensitivitet och empati för klienter, att lära sig och 

bemästra terapeutiska färdigheter samt öka förståelsen för egna problem. Hade 

respondenterna i den här studien själva haft ett flöde av nya patienter att ta hand om, så är det 

författarens uppfattning från deras engagerade svar om upplevelsen att vara patient, att 

egenterapin medfört stärkt empati för deras patienter under tiden de själva gick i terapi, men 

troligtvis även efteråt.  

 

Sammanfattning 

Denna studie visar en del av dem erfarenheter som egenterapi ger för psykologstudenten. I 

studien framkom att egenterapi har potential att ge lärdomar, kanske främst genom 

upplevelsebaserat lärande, men även tillfällen för reflektion och utveckling, både som person 

och som blivande terapeut. Egenterapin visade sig ha potential för att ge en mängd 

upplevelser som respondenterna minns och värdesätter högt. Men det finns en risk att 

egenterapin kan upplevas som bortkastad tid. Grad av målsättning, motivation och personlig 

koppling till egenterapin åtföljde respondenternas upplevelser.  

Förkunskapen av terapi kunde användas till givande förståelse för nytta i egenterapin, 

men även till kritiskt tänkande kring avvikelser och brister. Givande erfarenheter har berikat 

respondenterna med närmare insikt till terapeuters styrkor och brister som individer och 
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terapeuter, som påverkar terapier. De kan se, lära och välja det som passar från stil eller teknik 

och ta goda terapeuters drag till förebild.  

Från resultatet i den här studien framkommer att respondenterna blivit berikade med 

olikartade upplevelser, på grund av en rad olika omständigheter. Upplevelserna 

psykologstudenter emellan skulle kunna vara värdefulla att ta vara på och dela med varandra 

och reflektera tillsammans över dess olika resultat. Studien indikerar att studenternas 

information om momentet egenterapi kunde gynnas av upprepning och möjlighet till 

utveckling. 

 

Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att intressant att forska vidare om studenter som valt olika 

inriktningar på sina egenterapier närmare och se om deras upplevelser skiljer sig åt, samt att 

följa studenten från början till slut av sin egenterapi. Det skulle även vara intressant att följa 

studenter som tänkt sig andra arbetsuppgifter än att arbeta kliniskt, då detta är ett område som 

praktiskt tagit saknar forskning. I denna studie så upplevde två studenter med 50 timmar 

individualterapi att terapierna efter ett tag kom att handla om deras vardag och upplevdes 

utdragen, det skulle där av vara intressant att undersöka och jämföra upplevelser mellan 

grupper som valt 20 timmar respektive 50 timmar egenterapi som individualterapi. Vidare 

skulle det vara intressant att följa enskilda studenter som haft väldigt goda erfarenheter av 

egenterapi vidare in i arbetslivet och följa upp efter de nått ytterligare klinisk erfarenhet, för 

att undersöka vilken betydelse egenterapi kan fortsätta att medföra över tid. 
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 Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Kan du beskriva din upplevelse av egenterapin? – Före, under, efter 

Följ upp med frågor om: Uppfattningar, känslor, tankar, föreställningar, motivation 

- Förväntningar på terapeut och på terapin 
- Mötet med terapeuten, intryck och förväntningar 
- Relationen med terapeuten 
- Samarbetet med terapeuten 
- Det utbildningsterapeutiska arbetet – Vad hade du för uppfattningar om vad du skulle 

få med dig från kursplanen? Hur var det att genomföra under terapin? 

Under vilken tidpunkt under utbildningen påbörjade och avslutade du din egenterapi? 

Vilken terapi-inriktning hade din egenterapi? 

Vad styrde ditt val av terapi/terapeut? 

Hur framarbetades målsättningar? 

Hur har terapin påverkat dig? Som patient – Som blivande terapeut 

Hur påverkades terapiprocessen av att du läser till psykolog? 

Har terapin påverkat ditt pågående arbete med klienter? Hur? 

Har terapin påverkat ditt framtida arbete med klienter? Hur? 
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Bilaga 2 

 
Samtyckesformulär 

 
 
Jag har muntligen informerats om studien Psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt och fullt frivilligt och att jag när som helst, 
utan närmare förklaring, kan avbryta deltagandet.  
 
 
Härmed ger jag  
 
 
 
_________________________________________________________  
Namnteckning  
 
 
 
_________________________________________________________  
Namnförtydligande  
 
 
 
_________________________________________________________  
Ort och datum  
 
 
 
_________________________________________________________  
Kontaktuppgifter (mailadress eller mobil)  
 

mitt skriftliga medgivande till att jag kan deltaga i ovanstående studie samt godkänner att 
intervjumaterialet används i Klas Hedmans examensuppsats. 

 


