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Sammanfattning 

 

Existerande skolstrider, överlappande skolteorier samt vetskapen att 

erfarna psykologer arbetade integrativt var anledningarna till att Örebro 

Universitet, 2002, startade ett Psykologprogram med integrativ 

psykoterapiinriktning.  Den grupp som examinerats från programmet har 

ännu inte studerats utifrån hur de beskriver sitt arbetssätt, deras 

föreställningar om psykoterapiintegration och hindrande faktorer för 

integration av terapiskolor samt hur de tolkar evidensbegreppet.  Studien är 

en tvärsnitts enkätstudie med kvantitativa och kvalitativa frågor som syftar 

till att besvara dessa frågeställningar.  Ett tillgänglighetsurval resulterade i 

70 stycken deltagare.  Deltagarna anger sitt arbetsätt som i huvudsak 

integrativt.  En förvirring kring hur och när integration ska ske samt en 

snäv tolkning av hur evidensbegreppet definieras finns i gruppen.  Vi 

föreslår att framtida integration bör guidas av evidensbaserad praktik. 
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Abstract 

Existing school conflicts, overlapping schooltheories and knowledge that 

experienced psychologists were working integrative were reasons why 

Örebro University, in 2002 started a Psychologist Program with an 

integrative psychotherapy approach.  The graduated from this program 

have not yet been studied based on how they describe their practices, their 

beliefs about psychotherapy integration and impeding factors for the 

integration of therapy schools and how they interpret the concept of 

evidence.  The study is a cross-sectional questionnaire study with 

quantitative and qualitative questions designed to answer these questions.  

An availability sample resulted in 70 participants.  Participants indicates 

their practices as substantially integrative.  A confusion about how and 

when the integration will take place, and a narrow interpretation of how 

evidence is defined is present in the group.  We suggests that future 

integration should be guided by evidencebased practice. 
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Arbetssätt och föreställningar om psykoterapiintegration hos psykologer med integrativ 

grundutbildning 

2002 startades psykologprogrammet i Örebro.  Programmet har två profiler varav den ena 

handlar om prevention/förebyggande insatser.  På psykologprogrammets hemsida kan man 

läsa följande om den andra profilen.  

Den andra profilen är integrativ psykoterapi som innebär att du får en bred kompetens 

inom psykologisk behandling. Du studerar olika skolor separat; psykodynamisk, 

kognitiv, kognitiv-beteendeterapeutisk och humanistisk – existentiell psykoterapi. 

Sedan studeras likheter och skillnader mellan dessa skolor. I undervisningen får du 

lära dig att ”brygga” över, kombinera och integrera behandlingen med hjälp av dessa 

skolor. Integrativ psykoterapi är en riktning som internationellt vuxit fram allt starkare 

under de senaste decennierna. (Örebro universitet, 2012)  

I utbildningsplanen för programmet står det som lokalt mål att: “Efter avslutad utbildning ska 

studenten visa fördjupad förmåga att tillämpa integrativ psykoterapi i psykologisk 

behandling” (Örebro universitet, 2011).  

 I en intervju gjord hösten 2012 berättar före detta psykologprogramansvarige, Anders 

Agrell, följande om programmets uppkomst: Hösten 2000 började arbetet med att planera ett 

psykologprogram.  Håkan Stattin och Anders Agrell från Örebro universitet träffades 

regelbundet i en arbetsgrupp tillsammans med fyra psykologer som arbetade som chefer inom 

landstinget.  På dessa möten diskuterades utformningen av ett nytt psykologprogram.  

Deltagarna i gruppen hade stor erfarenhet av skolstrider i olika sammanhang, det vill säga att 

psykologer med utbildning i olika terapiskolor låg i konflikt med varandra.  De var eniga om 

att de djupa konflikterna var förödande för psykologernas status, anseende och kompetens och 

innebar att psykologer var osams med varandra på sina arbetsplatser.  På de psykologprogram 

som fanns då kunde studenterna välja mellan att studera antingen kognitiv-
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beteendeterapeutisk terapi (KBT) eller psykodynamisk terapi (PDT), men inte både och.  

Konflikten gjorde att lärare på en del psykologprogram var uppdelade i olika läger och 

konflikten överfördes till studenter som fostrades i skolstrider.  I arbetsgruppen ansågs det 

vara mycket sorgligt att unga psykologer skulle komma ut i arbetslivet med svartvita 

föreställningar om psykologisk behandling eftersom det hade observerats att äldre, mer 

erfarna praktiker, självmant började smälta samman teorier och integrera dem för att kunna 

utföra sitt arbete på ett bättre sätt.  Tanken att bidra till att skolstriderna minskade och att 

utbilda psykologer integrativt från början föddes och växte till en vision.  Bengt Eriksson som 

hade skrivit en avhandling om integration av terapiskolor kontaktades och de hade flera 

möten med honom.  Han var väldigt entusiastisk, och ville vara med och forma en ny 

generation psykologer.  Tanken med den integrativa profilen var att nya psykologer skulle gå 

ut i arbetslivet utan att behöva delta i skolstrider och få möjlighet att vara öppna för olika 

perspektiv.  Två fördelar med integration är att studenterna får en öppenhet vad gäller all sorts 

kunskap inom psykologisk behandling och att de kan skräddarsy sin behandling efter 

patientens behov.  I vartenda moment i en terapi kan man vara öppen för att göra på flera 

olika sätt och interventioner kan skräddarsys beroende på vilken konceptualisering som gjorts.  

Det integrativa perspektivet ger med andra ord större möjligheter till flexibilitet, kreativitet, 

och improvisation.  Under arbetets gång med att planera det nya programmet fick 

arbetsgruppen flera negativa signaler från personal på andra psykologprogram.  De var 

oroliga att man i Örebro tog sig vatten över huvudet och framförde synpunkten att för att 

integration ska vara möjligt behöver psykologer kunna en terapiskola grundligt och arbeta 

med den under lång tid innan de möjligtvis kan ta in ett annat perspektiv.  Det fanns dock 

flera teoretiska artiklar om ämnet som argumenterade för att det är bättre att psykologer först 

lär sig flera olika skolor eftersom de annars aldrig på allvar kommer kunna öppna sig för ett 

annat perspektiv.  En del av artiklarna lyfte också fram teoretiska överlappningar mellan de 
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olika skolorna.  Trots kritiska röster från de andra psykologprogrammen bestämde de sig i 

Örebro för att det var ett lovande projekt och att man ville satsa på en integrativ utbildning.  I 

de kliniska kurserna på programmet utbildas studenterna i KBT, PDT och existentiell-

humanistisk terapi (EXT). EXT ter sig ganska annorlunda jämfört med de andra 

terapiskolorna och tanken med att inkludera det var att klienter ofta kommer med existentiella 

funderingar som kan vara svåra att möta med hjälp av KBT och PDT.  Enligt Agrell har 

klimatet bland psykologer i Sverige ändrats sedan dess och det integrativa perspektivet har 

blivit mer accepterat vilket bland annat kan ses genom att det idag finns flera utbildningar i 

Sverige där både KBT och PDT studeras (Anders Agrell, personlig kommunikation 12 

november 2012 och 3 december 2012).  

Utifrån informationen given av Anders Agrell kan det tolkas som att det 

huvudsakligen fanns tre anledningar till att de valde en integrativ profil på 

psykologprogrammet i Örebro:  

 • De ville förebygga de skolstrider som vid tidpunkten upplevdes som vanliga och 

hindrande för psykologprofessionens utveckling och psykologens möjligheter att 

utföra ett gott arbete.  

 • Den andra anledningen till valet av integrativ profil var att det iakttagits att erfarna 

psykologer med tiden av sig själva i större utsträckning väljer integration än vad 

nyutexaminerade psykologer gör.  Tanken var att de ville ge nya psykologer tillgång 

till bredare teoretiskt perspektiv och fler metoder redan från början.  

 • Den tredje är idén som vissa forskare fört fram i artiklar, att teorierna delvis 

överlappar varandra och att det finns en praktisk möjlighet att integrera dem.  

Dessa tre faktorer gjorde tillsammans att tiden ansågs vara inne för ett integrativt 

psykologprogram i Sverige.  Men det fanns, som tidigare nämnts, också de som 

argumenterade mot psykoterapiintegration.  I litteraturen har en del hindrande faktorer för 
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psykoterapiintegration rapporterats, exempelvis att det finns yrkesverksamma psykologer som 

känner oerhört stark tillhörighet till en enda teori och kämpar för att försvara sitt perspektiv 

(Norcross & Thomas 1988; O‟Brien & Houston, 2007), vilket kan tänkas förvärra eller 

vidmakthålla skolstrider och försvåra för integrativa psykologer att bli accepterade på 

arbetsmarknaden av kollegor och arbetsgivare.  En motsatt utveckling kan också tänkas, att 

integrativa psykologer får rollen som medlare eller brobyggare mellan arbetskollegor med 

olika perspektiv.  Ett annat hinder som nämns är att det saknas ett begreppsmässigt ramverk 

som kan accepteras av olika grupper av terapeuter (Norcross & Thomas, 1988).  Det finns 

även motsättningar och fundamentala skillnader mellan terapiskolor i antaganden om 

människan, psykologisk hälsa och hur verkligheten är beskaffad (Norcross & Thomas, 1988).  

Dessa antaganden leder till olika behandlingsmål och metoder (O‟Brien & Houston, 2007).  

En annan faktor är avsaknaden av ett gemensamt psykologiskt språk (Norcross 2005; O‟Brien 

& Houston, 2007).  Begrepp från olika terapiskolor överlappar ofta varandra, men beskriver 

inte exakt samma fenomen utan det finns nyansskillnader.  De kan dock komplettera varandra 

för att psykologen ska få en mer heltäckande bild (O‟Brien & Houston, 2007).  Det saknas 

dessutom empirisk forskning om eventuella fördelar med att integrera terapiskolor (Norcross 

& Thomas, 1988; O‟Brien & Houston, 2007).  Även om det i litteraturen finns beskrivet ett 

antal hinder för integration verkar det dock inte ha genomförts någon större mängd forskning 

på om och hur integrativa psykologer upplever dessa hinder i sin praktiska vardag.  

 De flesta idag verksamma terapeuter har inte en integrativ utbildning som grund, utan 

har i sin grundutbildning tränats i en terapiskola.  Forskning visar att terapeuter sedan gradvis 

inkorporerar delar och metoder från andra perspektiv (Norcross, Karpiak & Lister, 2005).  

Eklektisk terapi, det vill säga att man väljer metoder från olika terapiskolor, har visat sig vara 

den vanligaste metoden som psykologer verksamma inom primärvården i Sverige använder 

sig av (Ekerlid, 2006) och studier visar även att mellan 25-33% av amerikanska psykologer 
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anser sig vara eklektiker (Norcross, 2005).  Eklektisk terapi har dock inte som syfte att skapa 

en ny helhet på det sätt som avses med integrativ psykologisk behandling.  Ett problem med 

integrativ psykoterapi är att det saknas en enhetlig definition av vad det är och hur och när 

psykologer bör integrera teorier och metoder från olika terapiskolor.  Eftersom 

psykoterapifältet inte är överens om vad det är som utgör integrativ terapi är det således svårt 

att forska på terapiutfall.  Psykologerna som examinerats i Örebro, har som alla psykologer i 

Sverige, gått en utbildning med vetenskaplig grund, där ett stort fokus i utbildningen läggs på 

att studenterna ska anamma ett vetenskapligt och kritiskt tankesätt.  Yrkesverksamma 

psykologer har också krav på sig att följa vetenskap och beprövad erfarenhet i sin praktik.  

Här finns en potentiell motsättning för psykologerna mellan att å ena sidan arbeta enligt 

evidens och att å andra sidan integrera teorier och metoder där utfallet av kombinationen inte 

har studerats.  Utöver den integration som syftas på här, där psykologen själv genomför 

integrationen och väljer metod från fall till fall, finns en uppsjö av integrativa terapiformer 

med varierande forskningsstöd.  

 

HISTORISK ÖVERBLICK AV PSYKOTERAPIINTEGRATION 

I början av psykoterapins utveckling utgick terapeuter till stor del från en enskild terapiskola i 

sitt arbete, till exempel psykoanalys eller behaviorism.  Inom skolorna hade man olika sätt att 

tala om och betrakta psykiska fenomen och man hade även olika idéer om hur terapi borde 

bedrivas.   Mellan dessa terapiskolor fanns det till synes vattentäta skott, terapeuter från olika 

teoretiska perspektiv utbytte sällan kunskap och erfarenheter med varandra (Hollanders, 

2000).  Utifrån detta har det under lång tid i psykoterapifältet funnits en konflikt mellan olika 

teoretiska perspektiv där terapeuter som företräder olika terapiskolor har haft svårt att förstå 

varandra, och inte velat erkänna eller pröva nya teorier (Norcross, 2005).  Samtidigt har det 

alltsedan 30-talet gjorts försök till integration.  Vi kommer här kort och förenklat beskriva 



ARBETSSÄTT OCH FÖRESTÄLLNINGAR OM PSYKOTERAPIINTEGRATION                        10 

terapiskolornas utveckling under 1900-talet och försöka peka på att skolorna inte är statiska 

enheter samt beskriva hur tankar och idéer om psykoterapiintegration utvecklades.  För en 

mer omfattande bild av de enskilda terapiskolorna och hur de har förändrats se till exempel 

Saugstad (1998) eller Eysenck (2000). 

  Sigmund Freuds psykoanalys, Alfred Adlers individualpsykologi och Carl Gustav 

Jungs analytiska psykologi brukar kallas för psykodynamiska personlighetsteorier.  I 

psykoanalysen fokuseras det till stor del på förhållandet mellan det som är omedvetet och det 

som är medvetet.  Genom att i terapin fokusera på patientens drömmar och fantasier genom 

fria associationer kunde det omedvetna bli medvetet. Insikten om vad som orsakat problemen 

antogs hjälpa patienten att kunna hantera sina inre konflikter.  Freud konstruerade också en 

teori över hur psyket var organiserat i tre delar (detet, jaget, överjaget) samt över människans 

försvarsmekanismer, som sedan utvecklades vidare av hans dotter Anna Freud.  Jung var inte 

överens med Freud om till exempel sexualdriftens betydelse som Freud lade stor vikt vid.  

Jung skapade en teori om psykologiska personlighetstyper där han beskrev tre dimensioner: 

känsla-tanke, intuition-förnimmelse och introverion-extroversion.  Adler presenterade en teori 

om neuroser och andra psykiska avvikelser som byggde på att vi som barn är hjälplösa och 

om vi inte får det omhändertagande vi behöver under barndomen kan det leda till en nervös 

karaktär.  Adler har varit en inspirationskälla för senare humanistiska psykologer (Saugstad, 

1998).  Senare psykodynamiska teorier som också fokuserar på omhändertagande i 

barndomen är till exempel anknytningsteorin.  

  Behaviorister fokuserade, till skillnad från psykodynamiker, inte på inre processer 

utan ansåg istället att det som var intressant för psykologin att studera var människors 

observerbara beteenden.  Forskare som John Watson, Frederic Skinner och Ivan Pavlov 

genomförde många kända experiment som genererade kunskap om inlärning.  

Inlärningsprinciperna användes sedan i psykologisk behandling för att till exempel förstärka 



ARBETSSÄTT OCH FÖRESTÄLLNINGAR OM PSYKOTERAPIINTEGRATION                        11 

nya beteenden, eller ta bort de betingelser som orsakade problembeteendet (Saugstad, 1998).  

På 60-talet utvecklades kognitiv terapin som, till skillnad från behaviorismen, fokuserade på 

klienters tankar som orsak till problematiska emotioner och beteenden.  Kognitiv terapi syftar 

till att lära klienter kontrollera sina negativa, automatiska tankar, känna igen kopplingar 

mellan kognitioner, affekter och beteenden, utforska bevis för och emot automatiska tankar, 

tillägna sig mer realistiska tolkningar av sina tankar samt lära sig identifiera och ändra på 

antaganden som inte är adekvata (Eysenck, 2000).  KBT är en terapiform där både principer 

och metoder är sprungna ur behaviorismen och kognitiva teorier (Eysenck, 2000).  

  Den humanistiska-existentiella psykoterapin utvecklades av bland andra Carl Rogers 

och Abraham Maslow. Inom den existentiella terapin fokuseras det på klientens personliga 

ansvar, fria vilja och strävan mot personlig utveckling.  Man använder sig av fenomenologisk 

metod, vilket innebär att terapeuten lyssnar på sin klient förutsättningslöst utan att försöka 

tolka det klienten berättar (Eysenck, 2000).  Element som används inom den humanistiska-

existentiella skolan har också på senare år plockats upp i terapier som ligger nära KBT, till 

exempel i ”Acceptance commitment therapy” (ACT) och ”Dialektisk beteendeterapi” (DBT) 

som influerats av österländsk filosofi.  Detta är bara ett exempel på hur terapiskolor både 

influeras och ständigt påverkas av varandra.  Terapiskolorna bör därför alltså inte ses som 

några statiska enheter utan som något som förändras i takt med att nya idéer och 

forskningsresultat framkommer.  

  En del företrädare för olika terapiskolor har ansett att just deras sätt att se på 

människans psyke är det rätta och det har uppstått kontrovers och ibland en djupgående 

konflikt.  Konflikten finns till viss del kvar än idag (Hollanders, 2000; Norcross, 2005).  En 

grupp terapeuter intog däremot tidigt en pluralistisk hållning och ansåg att det var nödvändigt 

med flera olika perspektiv (Hollanders, 2000), och gapet mellan grupperna har minskat sedan 

1990-talet (Norcross, 2005).  Denna trend var först känd som eklektisk psykoterapi men sedan 
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har begreppet psykoterapiintegration gradvis tagit över (Lebow, 1997; Norcross & Prochaska, 

1988; Norcross, 2005; Norcross, Karpiak & Lister, 2005).  Redan på 30-talet försökte en del 

terapeuter integrera psykoanalys med behaviorism (Goldfried, Pachankis & Bell, 2005).  

Dessa initiativ togs emot med blandade, men mestadels negativa, reaktioner bland terapeuter.  

1932 skrev French till The American Psychiatric Association en text som syftade till att 

övertyga om likheterna mellan Freuds psykoanalys och Pavlovs betingning.  French och andra 

som försökte göra samma sak fick mycket kritik (Hollanders, 2000).  1936 pekade 

Rosenzweig ut flera likheter som han ansåg fanns mellan terapiskolorna.  Han lyfte upp 

betydelsen av terapeutens personlighet oavsett teoretisk orientering och typ av intervention 

han ägnade sig åt.  Det kan ses som det vi idag kallar common factors (se sidan 16 för mer 

information om common factors)( Hollanders, 2000).  Under 70-talet fortsatte försöken att 

integrera behaviorism och psykodynamisk teori.  Publikationer med eklektiskt eller integrativt 

tema ökade i antal.  Behavioristiska terapeuter blev influerade av kognitiv terapi som 

utvecklats av bland annat Ellis och Beck.  Ett missnöje med interventioner som uteslöt 

människans inre värld växte bland beteende-terapeuter.  Den här utvecklingen förde 

behaviorister och psykoanalytiker lite närmre varandra.  Den kognitiva terapin väckte även 

intresse hos psykodynamiska terapeuter som ville fokusera mer på klienters nuvarande 

situation än det förflutna.  "Are Psychoanalytic Therapists Beginning to Practice Cognitive 

Behavior Therapy or is Behavior Therapy Turning Analytic?" var titeln på ett paper av 

Arkowitz 1978, som visar på den kognitiva terapins inträde i den integrativa debatten 

(Hollanders, 2000).  

  Inom alla terapiskolor finns stor variation och skolorna utvecklas ständigt i takt med 

att ny kunskap tillkommer.  De har också influerats av varandra och överlappar delvis 

varandra i både teori och metod.  Det kan vara anledningen till att det inte framkommer så 

stora skillnader i den sammanställning Andersson (2012) har gjort över innehållet i 
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terapiformerna PDT, humanistisk, interpersonell, och KBT i förhållande till om de är tydliga 

med att ge en behandlingsrational, betonar terapirelationen, om terapeuten främst har en aktiv 

eller tillbakadragen roll, användandet av hemuppgifter, rekommendation av specifika tekniker 

samt om känsloupplevande i terapisituationen uppmuntras.  Han har funnit att alla delarna är 

mer eller mindre centrala i nämnda terapiinriktningar förutom att terapeuten inte förväntas ha 

en aktiv roll inom PDT och att hemuppgifter inte används inom PDT, Humanistisk- samt 

interpersonell terapi. Blagys & Hilsenroth (2002) skriver att det finns vissa specifika metoder 

som mer hör hemma i en skola än i en annan.  Till exempel används hemuppgifter, 

psykoedukation, intrapersonellt/kognitivt fokus och fokus på patientens framtida upplevelser 

mer av KBT-terapeuter än av PDT-terapeuter (Blagys & Hilsenroth, 2002).  Psykodynamiska 

terapeuter fokuserar mer på affekter, upplevelser i dåtid, och den terapeutiska relationen än 

vad KBT-terapeuter gör (Blagys & Hilsenroth, 2000).  Vissa element i de olika terapiskolorna 

är kompatibla med varandra och kan integreras i olika kombinationer, andra element är direkt 

motsägelsefulla och där behöver terapeuten välja den ena eller den andra vägen. Till exempel 

kan terapeuten inte vara både aktiv och passiv samtidigt.  

 Sammanfattningsvis kan sägas att det under lång tid har funnits en konflikt mellan 

olika terapiskolor men att den gradvis har blivit mindre i takt med att psykoterapiintegration 

blivit vanligare under 1900-talet.  Det har funnits flera anledningar till varför psykologer och 

terapeuter mer och mer har vänt sig till integration av terapiskolor, och integrationen har skett 

på olika sätt.  Exempelvis bildades KBT utifrån både behaviorism och kognitiva teorier och 

ses idag som en egen terapiskola, inte en integrativ terapiform.  De olika skolorna ska därför 

inte ses som statiska enheter utan integration av olika delar i skolorna har skett och sker 

kontinuerligt i takt med att nya idéer och forskning framträder. 
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VAD ÄR INTEGRATION? 

I Svenska Akademiens Ordlista (1998) kan man läsa att ordet ”integrera” betyder ”att förena 

eller sammanföra till en helhet” alternativt ”fullständiga genom införlivning”.  Vilket då 

skulle innebära att en eller flera delar på ett eller annat sätt ska sammanföras för att 

tillsammans skapa en helhet.  Men vad menas med integration inom psykologin, vad är det 

som ska integreras?  Är målet att de olika skolorna ska integreras till en enda skola med ett 

enhetligt sätt att se på människan eller finns det möjligtvis något annat sätt att förhålla sig till 

integration på? 

I dags läge finns det inte en enhetlig definition av vad integrativ psykoterapi innebär 

för psykologen när det gäller vad som bör integreras samt hur och när (Wolfe, 2000).  

Tvärtom har integration ofta beskrivits på olika och ibland förvirrande sätt.  Exempel på 

definitioner som finns är att ”integrera självhjälp och psykoterapi” eller ”västerländska och 

österländska perspektiv” (Norcross, 2005).  Vilket inte erbjuder någon bra förklaring om vad 

som ska integreras och hur det ska gå till.  Något annat som också kan förvirra är att 

integration och eklekticism ofta använts omväxlande, syftandes på samma sak, men där det 

finns en betydande skillnad.  “„Eclecticism‟ is a process of selecting out, with the implication 

of taking something apart, whereas „integration‟ is the process of bringing together, with the 

implication of making something whole and new” (Hollanders, 2000).  Likheten mellan 

eklekticism och integration är alltså idén att ta delar från olika teorier/metoder och använda i 

terapeutisk behandling medan skillnaden ligger i det bakomliggande syftet med att göra det.  

Till skillnad från eklekticism ska de som arbetar integrativt göra detta med syftet att 

sammanföra delarna till något helt och nytt.  I praktiken är det dock förmodligen mycket svårt 

att se skillnad på en integrativ och en eklektisk psykolog eftersom det inte finns några skarpa 
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gränser mellan eklekticism och integration (Hollanders, 2000).  Detta just för att integration 

inte är klart definierat inom psykologin. 

Men hur ska då begreppet ”integration” tolkas i sammanhanget? The Society for the 

Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) bildades 1983 och det har ända från början 

förts en diskussion inom föreningen angående om “E:t” ska stå för Exploration eller 

Establishment.  De som har argumenterat för Exploration har bland annat hävdat att man inte 

vill att integrativ terapi ska bli ännu en terapiskola, det vore att gå emot själva tanken med 

integration.  “There also is a need, in my view, for psychotherapy integration to focus on a 

process rather than on a product” (Stricker, 2010 sidan 398).  Även O‟Brien & Houston 

(2007) argumenterar för att integrativ terapi inte ska bli en ny terapimodell utan istället vara 

ett förhållningssätt.  Samtidigt har det höjts röster som argumenterat för att det är dags att 

sluta utforska och istället komma fram till konsensus när det gäller vad integrativ psykoterapi 

egentligen är (Beitman, 1994).  

  Många psykologer som idag arbetar integrativt har inte en integrativ 

utbildning, utan har i sin kliniska verksamhet känt ett missnöje med de upplevda 

begränsningar det kan medföra att arbeta strikt enligt en enda terapiskola.  Även om många 

terapeuter under lång tid har känt frustration över att deras teorier eller metoder inte passar för 

alla klienter i alla situationer har politiska, sociala och ekonomiska faktorer enligt Norcross 

(2005) gjort att de i regel inte har sökt sig utanför sin terapiskola för ny kunskap.  Det är bara 

de senaste 20 åren som integration har varit ett tydligt beskrivet intresseområde inom 

psykoterapifältet (Norcross, 2005). 

  Även om det inte råder konsensus om vad begreppet integration egentligen 

innebär har Norcross (2005) identifierat de fyra vanligaste vägarna till integration: 1) common 

factors, 2) teoretisk integration, 3) teknisk eklekticism och 4) assimilativ integration.  Med 

syfte att ge studenterna olika möjligheter att arbeta med integration har olika vägar till 
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integration studerats inom psykologprogrammet i Örebro (Anders Agrell, personlig 

kommunikation, den 3 december 2012).  När det gäller konceptualisering och 

behandlingsplanering ges det i de kliniska kurserna en del perspektiv på teoretisk integration. 

Sedan tar den tekniska eklekticismen vid, som är det mest framträdande perspektivet på 

psykologprogramet i Örebro. En del assimilativa perspektiv finns också med i de kliniska 

kurserna (Bengt Eriksson, personlig kommunikation, den 25 december 2012). Inom common 

factors har man försökt identifiera verksamma faktorer som alla terapiformer har gemensamt 

(Lampropoulos, 2001), med målet att skapa mer stringenta och effektiva behandlingar med de 

gemensamma faktorerna som grund.  Inom common factors anses att likheterna mellan 

terapier betyder mer för utfallet än de terapispecifika faktorerna (Norcross, 2005).   Kritik mot 

modellen handlar om att common factors representerar konsensus på en abstrakt nivå, och är 

för generell och därför inte kan ge guidning vad det gäller praktisk verksamhet och forskning 

(Lampropoulos, 2000).  Tanken med teoretisk integration är en önskan att smälta samman ett 

antal existerande teorier till ett nytt, överlägset teoretiskt ramverk som kan användas både 

kliniskt och i forskning.  Syftet är att få med så många teorier som möjligt, det har dock visat 

sig svårt att integrera fler än 2-3 stycken.  En begränsning med teoretisk integration är att det 

förmodligen är den svåraste vägen till integration, eftersom det bara går att integrera de delar i 

de ursprungliga teorierna som är samstämmiga med varandra.  Det finns stora skillnader 

mellan terapiskolorna vad gäller människosyn och världsbild vilket bildar motsättningar som 

är svåra att överkomma i teoretisk integration (Lampropoulos, 2001).  Exempel på 

motsättningar kan vara huruvida man anser att orsaken till fobier är tidigare inlärning eller om 

det beror på en inre konflikt, om insikt om problemens orsak räcker för förändring eller om 

man också bör ge klienten uppgifter som syftar till att testa nya beteenden, och om terapeuten 

bör vara passiv och neutral eller mer aktiv och rådgivande.  Teknisk eklekticism är en metod 

som är pragmatisk och empiriskt baserad och som innebär att man kombinerar olika tekniker, 
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oavsett deras teoretiska ursprung, för att uppnå bästa möjliga resultat på kortaste tid.  Detta 

kan göras på många olika sätt, en del mer systematiska än andra (Lazarus, Beutler & 

Norcross, 1992).  En nackdel med teknisk eklekticism är att även de mest sofistikerade 

modellerna inte är kopplade till någon teori om personlighet eller psykopatologi, som skulle 

kunna förklara och predicera mänskligt beteende och förändring i terapi (Lampropoulos, 

2001).  Messer introducerade 1992 begreppet assimilativ integration.  Assimilativ integration 

har konceptualiserats som “teoretisk eklekticism” och kan ses som en bro mellan teoretisk 

integration och teknisk eklekticism.  En fördel med assimilativ integration är att den är 

lämplig för de terapeuter som har en grundutbildning i en enda terapiskola innan de blev 

integrativa (Lampropoulos, 2001).  Psykoterapiintegration beskrivs ofta i litteraturen genom 

dessa fyra olika vägar, i praktiken torde det dock vara svårt för en klient eller observatör att 

märka skillnad mellan vilket angreppssätt psykologen har.  Teoretisk integration är ju något 

som sker inom psykologen och det kan tänkas att det inte är så tydlig skillnad för utomstående 

att skilja på till exempel detta och eklekticism. 

  Att en tydlig gemensam definition saknas har också gjort att det varit svårt att 

forska på utfall av integrativ psykoterapi (Norcross & Goldfried, 2005).  Hittills har 

psykoterapiintegration mestadels handlat om att i klinisk verksamhet titta på vad man kan 

hämta från andra perspektiv (Norcross & Goldfried, 2005).  Det har observerats en klyfta och 

även spänning emellan klinisk verksamhet och vetenskap (Goldfried, 2010).  SEPI har 

koncentrerat sig på att minska gapet mellan teorier inom psykoterapifältet, men på senare år 

har en del medlemmar argumenterat för att koncentrera sig på klyftan mellan forskning och 

praktik, så att det som guidar integration i framtiden bör vara vetenskapliga studier som säger 

något om vad som är effektivt i terapi och hur dessa faktorer skapar förändring (Goldfried, 

2010). 
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  Sammanfattningsvis kan sägas att en förutsättning för integration av två 

enheter är att man vet vad som utgör dessa enheter.  När man sedan integrerat de två har en ny 

enhet bildats, det vill säga då handlar det inte längre om integration av två separata delar, utan 

om en ny enhet. Psykoterapiintegration, som den ser ut idag, handlar om strävan efter att 

skapa en större helhet när det gäller teoretisk förståelse av en klients problem.  Det handlar 

alltså i första hand inte om att terapiskolorna ska smältas samman till en ny skola, varför det 

istället blir mer av ett förhållningssätt.  Forskare som ser på psykoterapiintegration på det 

viset använder sig oftare av begreppet terapiintegration än begreppet integrativ psykoterapi, 

för att markera att det mer handlar om en process än en färdig slutprodukt (Wachtel, 2010).  

Eftersom psykoterapiintegration ses som ett förhållningssätt och inte en ny terapiskola, finns 

det heller ingen tydlig definition av begreppet som kan användas för att undersöka terapiutfall 

i vetenskapliga studier.  En tänkbar slutsats utifrån detta är att psykoterapiintegration kan te 

sig förvirrande utifrån den enskilda psykologens synvinkel då det är svårt att veta vilka 

komponenter från de olika terapiskolorna som bör integreras med varandra och när det är 

lämpligt att göra så. 

  

INTEGRATIVA PSYKOLOGERS ARBETSSÄTT 

Psykoterapifältet kan upplevas fragmenterat eftersom antalet olika typer av terapier har vuxit 

inflationsartat i antal i västvärlden.  1959 identifierades 36 olika psykoterapisystem, 1976 var 

siffran uppe i 130, 1979 rapporterade Time Magazine att det fanns mer än 200 olika terapier 

(Prochaska & Norcross, 1999).  Antalet separata teorier är idag över 400 (Prochaska & 

Norcross, 1999, Consoli & Jester, 2005).  Flera liknande psykologiska behandlingar utförs 

sannolikt idag under olika titlar (Chamberlain, 1998, ref. i O‟brien & Houston 2007), vilket 

förmodligen gör att det i praktiken kan vara svårt att urskilja olika terapiskolor från varandra.  

Terapeuter som arbetar integrativt har visat sig vara betydande i antal, trots att de flesta inte 
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har en integrativ grundutbildning (Norcross et al., 2005).  Under 70-talet genomfördes ett 

antal enkäter bland amerikanska psykologer, som till stor del visade på en växande trend hos 

terapeuter att beskriva sin teoretiska orientering som eklektisk/integrativ (Hollanders, 2000). 

Garfield och Kurtz (1977) undersökte 154 integrativa psykologers åsikter om terapi.  De fann 

stor variation i psykologernas teoretiska orientering.  Det psykologerna hade gemensamt var 

ett missnöje med att arbeta utifrån endast en teori.  Två vanliga teman som uttrycktes var att 

det inte finns en enda teori som kunde förklara och förutsäga all psykopatologi samt att 

kliniker måste välja en hållning som passar bäst för den individuella klienten (Garfield & 

Kurtz, 1977).  Kliniker som är eklektiska i sitt arbetsätt tenderar att vara äldre och mer erfarna 

(Norcross & Wogan, 1983;).  Utifrån detta kan man tänka sig att en del psykologer som i stor 

utsträckning förlitar sig på en enda teori och några få tekniker gör det på grund av brist på 

erfarenhet.  Forskare har i några amerikanska studier bett terapeuter som kategoriserar sig 

själva som eklektiker/integrativa att definiera och förklara sitt perspektiv.  Svaren har sedan 

delats in i fem kategorier: 1) Att använda den teori eller metod som verkar bäst för klienten, 

exempelvis ibland genomföra korta KBT-terapier och ibland längre psykodynamiska terapier.  

Detta motiveras med att klienter är olika och har olika typer av behov och att terapeuten 

behöver anpassa terapin till den unika klienten. 2) Att helt enkelt kombinera två-tre teorier i 

samma terapi. 3) Att smälta samman teorier eller delar av teorier till något nytt, till exempel 

börja med att vara mestadels stödjande för att sedan gå över till mer kognitiva tekniker.  4) 

Ingen teori passar i alla situationer, en del passar bättre vid vissa syften.  En åsikt som lyftes 

fram här var att terapeuter behöver ha en bred skolning och många olika tekniker att välja 

mellan (Norcross, Karpiak & Lister, 2005). 
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Tabell 1 

“Response Classification of “Define and Explain Your Eclectic View” (Norcross, Karpiak & 

Lister, 2005). 

 Garfield & 

Kurtz(1977)  

(N=154) Percentage 

Norcross & 

Prochaska( 1988)  

(N=94) Percentage 

Norcross, Karpiak & 

Lister (2005) 

(N=187) Percentage 

Use whatever theory 

or method seems best 

for client. Select 

procedures according 

to client and/or 

problem 

47 34 34 

Basically use and 

combine two or three 

theories in therapy 
13 18 18 

Amalgamation of 

theories or aspects of 

theories 
14 21 25 

No theory is adequate 

- some are better for 

some purposes 
6 13 4 

Other 20 14 18 

 
 

 

I en studie från 2009 visades att eklektiska och KBT-terapeuter använde kognitiva- 

och beteendetekniker mer än vad humanistiska- och psykodymaniska terapeuter gjorde, samt 

att eklektiska terapeuter använde mer humanistiska tekniker än vad KBT-terapeuterna gjorde.  

Eklektiska terapeuter använde också mer systemiska tekniker än vad både KBT- och 

humanistiska terapeuter gjorde (Thoma & Cecero, 2009). Studier visar att terapeuter inom 

både KBT, PDT och EXT till stor del använder sig av tekniker som ligger utanför deras 

teoretiska perspektiv.  Detta tyder på att det finns en överlappning mellan terapiskolorna vad 

det gäller användning av terapeutiska tekniker (Thoma & Cecero, 2009).  Cirka hälften av de 

psykologer som definierar sig själva som eklektiker/integrativa har tidigare hållit fast vid en 

specifik teoretisk orientering innan de blev eklektiker/integrativa (Garfield & Kurtz 1977; 
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Norcross & Prochaska, 1988; Norcross et al., 2005).  Larsson, Kaldo och Brobergs, (2009) 

studie visar att nästan alla terapeuter, oberoende av skolning, anser att deras huvudfokus i 

terapi var relationen mellan patientens tankar, känslor och beteende.  Näst viktigast, 

oberoende av skolning, var att de fokuserade på patientens attityder till den terapeutiska 

relationen.  Terapeuterna hade väldigt liknande attityder till den terapetiska relationen och 

ganska liknande attityder om vilka effekter psykoterapi borde ge.  De största skillnaderna 

mellan terapeuter med olika teoretiska perspektiv gällde terapeutiska tekniker och vetenskap.  

PDT-terapeuterna skattade mål i terapi som mindre viktigt än vad de kognitiva- (KT) och 

KBT-terapeuterna gjorde.  PDT-terapeuterna fokuserade mer på den terapeutiska relationen. 

PDT-terapeuterna och de eklektiska/integrativa terapeuterna hade i högre grad en 

hermeneutisk vetenskapssyn, medan KT-terapeuterna och KBT-terapeuterna i högre grad 

rapporterade en positivistisk vetenskapssyn.  Slutsatsen av studien är att det finns skillnader 

mellan PDT jämfört med KT och KBT vilket kan innebära svårigheter i att integrera dessa 

perspektiv (Larsson, Kaldo & Broberg, 2009).   

  Sammanfattningsvis kan det slås fast att andelen psykologer som kategoriserar 

sig själv som integrativa är betydande.  Ett konstaterande är att det rör sig om en heterogen 

grupp med avseende på grundutbildning.  Flera enkätstudier har gjorts där avsikten har varit 

att undersöka hur dessa psykologer ser på integration och fem teman har skapats.  Forskning 

visar också att det finns en överlappning vad det gäller tekniker som terapeuter med 

skolspecifik utbildning använder sig av. Även terapeuter med helt olika grundutbildning 

bedriver psykologisk behandling på liknande sätt.  Samtidigt har studier visat att vissa 

tekniker används mer av en del grupper än av andra. 
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EVIDENSBASERAD PRAKTIK  

2005 gjorde the American Psychological Association (APA) ett yttrande om evidensbaserad 

praktik inom psykologi (American Psychological Association, 2005).  Enligt APA utgörs 

evidensbaserad praktik inom psykologi (EBPP) av tre viktiga delar: “Evidence-based practice 

in psychology (EBPP) is the integration of the best available research with clinical expertice 

in the context of patient characteristics, culture, and preferences” (APA, 2005).  Den bästa 

tillgängliga forskningen ska utgöras av vetenskapliga studier som är relevanta för 

interventioner, bedömningar, kliniska problem och patientpopulationer.  Det är viktigt att 

forskningen både är kliniskt relevant och valid.  Interventioner som inte ännu har studerats 

ska inte antas ineffektiva, men däremot bör både väl använda och nya metoder utvärderas 

utförligt.  Den kliniska expertisen inkluderar bland annat förmågan att utföra bedömningar 

och ställa diagnos, göra systematiska behandlingsplaner, fatta kliniska beslut, implementera 

behandlingar, ha och dra nytta av interpersonell expertis till exempel förmågan att skapa 

allians, självreflektera, utvärdera och använda forskning, förstå hur individuella, kulturella 

och kontextuella olikheter påverkar behandlingen, använda sig av tillgängliga resurser till 

exempel handledning och ha en rational för kliniska strategier.  Psykologisk behandling är 

mest effektiv när psykologen är responsiv för patientens specifika problem, styrkor, 

personlighet, sociokulturella kontext och preferenser.  Ett mål med EBPP är att maximera 

patientens egna val när det kommer till effektiva interventioner.  Det får som konsekvens att 

beslut alltid ska fattas i samarbete med patienten, baseras på relevant forskning och ta hänsyn 

till möjliga kostnader, fördelar, tillgängliga resurser och valmöjligheter (APA, 2005).  

Sammanfattningsvis kan sägas att psykologprogrammet i Örebro startades delvis med 

syfte att minska skolstriderna.  Man ville påverka framtiden och ge psykologer andra 

möjligheter till fler metoder och bredare synsätt.  Med tanke på skolstriderna ansågs 

psykoterapiintegration vara en bättre väg att gå.  Samtidigt sker hela tiden en utveckling inom 
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varje terapiskola, de förändras kontinuerligt och överlappar dessutom varandra i både teori 

och metod.  Utifrån den kunskap som finns idag är det inte tydligt vad psykoterapiintegration 

är eller hur den bör ske.  Psykologerna som utbildats vid Örebro universitet har studerat tre 

perspektiv inom psykologin (KBT, PDT, och EXT).  Den integrativa delen i utbildningen har 

haft syftet att lära ut ett förhållningssätt och inte en ny terapiskola.  Nu när de är ute på 

arbetsmarknaden har de ett uttalat krav på sig att följa vetenskap och beprövad erfarenhet, 

vilket skulle kunna innebära en motsättning för den enskilda psykologen eftersom effekter av 

psykoterapiintegration inte studerats empiriskt.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vår kunskap om integrativa terapeuter är trots deras betydande antal knapp (Jensen, Bergin, 

& Greaves, 1990) och det har tidigare inte gjorts någon studie om hur psykologer som har en 

integrativ grundutbildning arbetar i Sverige. Syftet med föreliggande studie är därför att 

kartlägga självrapporterat arbetssätt inom psykologisk behandling, föreställningar om 

integrativ psykologisk behandling, samt inställningar till evidensbaserat arbete hos psykologer 

examinerade vid Örebro Universitet. Syftet är också att undersöka hur de upplevde 

programmets integrativa profil.  

 

Frågeställningar:  

Arbetssätt 

 Hur beskriver psykologerna sitt arbetssätt?  

Integration 

 Hur har psykologerna upplevt psykologprogrammets integrativa profil? 

  Vad har psykologerna för föreställningar om psykoterapiintegration?  
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 Upplever psykologerna att det finns hindrande faktorer för psykoterapiintegration och 

i så fall vilka?   

Evidens 

 Hur har psykologerna tolkat evidensbegreppet? 

  Vilken roll spelar evidens i psykologernas vardag?  

 

METOD 

DESIGN 

På grund av att kontaktuppgifter saknades och/eller att det inte gick att nå flera ur den tänkta 

populationen blev det slutliga urvalet ett tillgänglighetsurval.  Upplägget på undersökningen 

är en tvärsnitts enkätstudie med kvantitativa och kvalitativa frågor. 

 

DELTAGARE 

För att besvara frågeställningarna består urvalet av psykologer och PTP-psykologer som tagit 

ut sin examen från Örebro universitets psykologprogram.  Ett utdrag gjordes ur universitetets 

examensregister på vilka som har tagit examen från och med utbildningens start september 

2002 till och med april 2012.  Ambitionen var att nå ut till samtliga 189 stycken via e-post 

men trots ansträngningar via telefon och sociala medier lyckades det endast sammanställas e-

postadresser till 139 stycken.  Av dessa var det 70 som besvarade enkäten (härefter kallade 

deltagare).  Dessa bestod av 50 stycken kvinnor (71,4 %) och 20 män (28,6 %).  Deltagarnas 

ålder var mellan 25-30 och 50-55, (typvärde 30-35 år) och hade arbetat mellan 0-1 och 5-6 år, 

(typvärde 1-2 år).  Ingen skillnad förelåg mellan könen vad gäller ålder eller antal arbetade år.  
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Tabell 2 

Jämförelse mellan hur många av de som tog examen ett specifikt år och som har besvarat 

enkäten.(n=69) 

Examensår (N) Hela populationen (N) Besvarade enkäten svarsfrekvens (%) 

2007 32 10 31,3 

2008 44 12 27,3 

2009 30 10 33,3 

2010 40 16 40,0 

2011 34 17 50,0 

2012 9 4 44,4 

 

 

Av de psykologer som angett att de arbetar med psykologisk behandling (n=41) var det 55,7 

% som angav att de arbetar med psykologisk behandling, 22,9 % med utredning, 8,6 % med 

handledning/konsultation, 4,3 % med rehabilitering, 4,3 % med forskning, 4,3 % med övriga 

uppgifter t ex arbete inom skola, barnhälsovård, och arbetslivspsykologi och 1,4 % med 

undervisning.  Vid frågan om vilka problem eller tillstånd de huvudsakligen arbetar med 

angav 48,8 % att de arbetar med ångesttillstånd, 43,9 % med neuropsykologiska 

funktionsnedsättningar, 36,6 % med depressioner, 9,8 % med krisreaktioner, 9,8 % med 

personlighetsstörningar, 7,3 % med missbruk och 2,4 % med psykoser. De frågor som handlar 

om arbetssätt har de 41 deltagare som angivit att de arbetar med behandling svarat på. 

Resterande har besvarats av samtliga 70 deltagare.  

 

BORTFALL 

Av den totala populationen på 189 stycken var det 70 som besvarade enkäten, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 37,0 %.  För att testa om urvalet skiljer sig åt i förhållande till 

populationen utfördes Chi-två tester på antalet män respektive kvinnor i urvalet i förhållande 

till könsfördelningen i hela populationen.  Resultatet visade inte på att urvalet skulle vara 
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annorlunda sett mot populationen (X
2
=0,19; df=1; ns).  Det gjordes också ett Chi-två test på 

om antalet som tog examen respektive år mellan jan 2007 och april 2012 var annorlunda i 

urvalet sett till hela populationen.  Inte heller här pekade resultatet på att grupperna skiljer sig 

åt på en statistiskt signifikant nivå (X
2
=3,23; df=5; ns).  Utifrån det kunde det antas att 

urvalet, när det gäller könsfördelning och representation av de olika årsgångerna som 

utexaminerades, var representativt för populationen som helhet. 

På frågan om examensår fanns det ett internt bortfall då det inte rapporterades något år 

utan endast siffran “6”. 

 

PROCEDUR 

En enkät (bilaga 1) skapades i det internet-baserade programmet “Google Docs” och 

användes som datainsamlingsmetod.  Enkäten skickades ut till deltagarna både som ett 

interaktivt webbformulär direkt i e-postfönstret samt som en länk de kunde följa om de hellre 

ville besvara enkäten i ett annat fönster.  Det var även till programmet “Google Docs” som 

svaren från deltagarna inkom till.   

Enkäten som skapades innehöll både slutna flervalsfrågor, skattningsfrågor och 

halvöppna frågor.  Det vill säga vissa frågor hade fasta svarsalternativ samt en möjlighet att 

ange eget alternativ, andra efterfrågade en skattning av deltagarna i t ex hur ofta de använde 

sig av en viss metod eller hur deras kunskap stod sig i förhållande till andras.  De öppna 

frågorna tillät deltagaren att svara vad de ville utifrån den specifika frågeställningen.  

Samtliga frågor var obligatoriska i enkäten dvs ett svar var tvunget att anges för att komma 

vidare till nästa fråga. 

De som angav att de inte arbetade med psykologisk behandling alls ”loopades” vidare 

från bakgrundsfrågorna direkt till de öppna frågorna.  Deltagare som angav att de inte 

arbetade som psykologer ”loopades” också vidare från bakgrundsfrågorna och besvarade 
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endast de två öppna frågorna angående om de tyckte att något saknades i 

psykologutbildningen samt om de tycker de fått användning av det de lärt sig på 

psykologutbildningen med avseende på det integrativa perspektivet. 

 De som kontakt skapades med via telefon och facebook fick en kort presentation av 

varför undersökarna kontaktade dem samt information om studiens syfte innan önskan om 

deras e-postadress ställdes, de hade då möjligheten att avböja medverkan.  Enkäten skickades 

till deltagarna vilket blev i olika omgångar vartefter nya e-postadresser erhölls.  Majoriteten 

fick dock enkäten i det första utskicket.  Eftersom svaren var anonyma och det inte gick att 

veta vilka som besvarat enkäten gick påminnelser ut till samtliga deltagarna efter någon 

vecka.  Det ombads att de som redan besvarat enkäten kunde bortse från påminnelsen, de som 

inte hade besvarat den än uppmanades att gärna gå in och göra det.  Samtliga svar samlades in 

under en period av 5 veckor.  

 På enkätens första sida fanns information angående att svaren skulle behandlas 

konfidentiellt och på gruppnivå.  I slutet av enkäten angavs kontaktuppgifter till båda 

ansvariga för undersökningen ifall deltagaren hade några frågor samt uppgiften att de via sin 

mail kommer att få information om hur de kan ta del av uppsatsen när den är examinerad och 

klar.  Efter att uppsatsen är examinerad kommer samtliga deltagare att till sin e-post få en länk 

till den för att själva kunna ta del av det färdigställda materialet. 

 

ENKÄTEN 

Innan den slutgiltiga enkäten distribuerades gjordes en pilotstudie med en psykologstuderande 

samt några lärare från institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro 

universitet som kontrollerade frågorna och layouten.  De gav feedback och några justeringar 

gjordes därefter.  Undersökarna testifyllde även själva enkäten för att säkerställa att den 

fungerade korrekt. 
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 Bakgrundsfrågor.  Enkäten (bilaga 1) inleddes med bakgrundsfrågor om kön, ålder, 

examensår, om deltagaren arbetar som psykolog nu, samt hur länge deltagaren varit verksam 

som psykolog.  Sedan följde frågor om psykoterapeutexamen och nuvarande arbetsuppgifter.  

För deltagare som angav att de huvudsakligen arbetar med psykologisk behandling alternativt 

med psykologisk behandling och någon annan uppgift ungefär lika mycket fick även svara på 

fördjupande frågor kring skolpreferens och arbetssätt. 

Deltagarna fick svara på i vilken grad de anser att deras arbetssätt är psykodynamiskt, 

kognitivt-beteendeterapeutiskt, existentiellt/humanistiskt respektive integrativt/eklektiskt på 

en skattningsskala mellan 1-10, där “1” stod för “inte alls” och “10” för “i mycket hög grad”.  

De fick även svara på vad valet av arbetssätt beror på och fick då välja mellan alternativen 

“eget intresse för den inriktningen”, “gängse metod på arbetsplatsen”, “handledares eller 

chefers inriktning”, “evidens” samt möjlighet att svara med ett eget alternativ.  På frågan hur 

de tycker att de står sig kunskapsmässigt på arbetsmarknaden med avseende på PDT, KBT 

respektive Ex/Hum kunde de välja mellan alternativen “dåligt”, “ganska dåligt”, 

“medelmåttigt”, “bra”, och “väldigt bra”.  För att kunna göra statistiska jämförelser gjordes 

skalan om till 1-5, där “1” representerar “dåligt” och “5” representerar “väldigt bra”.  

Deltagarna fick även ange hur de upplever att deras kunskap står sig i förhållande till 

psykologer med en PDT respektive KBT grundutbildning med svarsalternativen “sämre”, 

“lika bra” och “bättre”. 

 Arbetssätt: Skolspecifik metodanvändning. I de fördjupande frågorna fick 

deltagarna först ange vilka problemområden de huvudsakligen arbetar med och sedan skatta 

hur ofta de använder sig av olika metoder.  De metoder deltagarna hade att välja mellan är 

hämtade dels från Larsson, Kaldo och Broberg (2009) men omformulerade för att passa den 

aktuella frågeställningen, dels från litteratur i ämnet (Deurzen, Van, 2003; Linton & Flink, 

2011; McCullough et al., 2003).  Innan enkäten färdigställdes kontrollerades det även med 
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företrädare från de olika terapiskolorna KBT, PDT och EXT angående hur väl metoderna 

speglade respektive skola.  Efter deras feedback gjordes förändringar i linje med deras 

rekommendationer. Resultatet blev metoder från KBT, PDT och EXT (tabell 3). 

 

Tabell 3 

Metoderna indelade i skolorna KBT, PDT respektive EXT 

KBT PDT EXT 

• Beteendeexperiment 

• Exponering 

• Sätta upp konkreta mål för 

terapin 

• Hemuppgifter 

• Mindfulness-övningar 

• Beteendeaktivering 

• Självskattningar och 

dagboksformulär 

• Psykoedukation 

• Sokratiskt frågande 

• Identifiera grundantaganden 

och livsregler 

• Öva problemlösning 

• Kartlägga klientens tankar, 

känslor och beteenden i olika 

situationer 

• Avslappning 

• Identifiera och arbeta med 

motstånd 

• Hjälpa klienten ge upp 

försvar för kunna uppleva 

adaptiva affekter 

• Identifiera och modifiera 

anknytningsmönster 

• Låta klienten associera fritt 

• Fokusera på klientens 

barndom och uppväxt 

• Hjälpa klienten till insikt om 

inre konflikter 

• Identifiera och arbeta med 

försvar 

• Ge tolkningar 

• Använda relationen mellan 

psykolog och klient för 

terapeutiska interventioner 

• Hjälpa klienten mentalisera 

• Fokusera på sina egna 

känslor för att förstå vad 

klienten väcker hos andra 

• Utforska klientens 

livsvärldar 

• Klargöra, definiera och 

utveckla klientens resurser 

• Klargöra värderingar och 

vilka konsekvenser de har för 

klientens sätt att leva 

• Utforska klientens val utifrån 

begränsningar och 

möjligheter 

• Fokusera på klientens 

berättelse utifrån ett 

förståelseperspektiv, ej ett 

förklaringsperspektiv 

• Klargöra vad som är 

meningsfullt för klienten och 

hur hon förverkligar/icke 

förverkligar det i sitt liv 

• Sätta sina egna erfarenheter 

inom parantes för att bättre 

se och förstå fenomen ur 

klientens perspektiv 

 

 

Deltagarna fick välja mellan svarsalternativen “aldrig/mycket sällan”, “sällan”, 

“ibland”, “ofta” samt “mycket ofta”.  Metoderna från respektive terapiskolor slogs ihop till tre 

subskalor: en KBT-skala, en PDT-skala och en EXT-skala för att kunna dra slutsatser om 

frekvensen av användning av skolspecifika metoder.  För att underlätta jämförelser i 

användandet av metoder mellan de olika skolorna gjordes skalan om till 1-5 i analysen där 

“1” representerar “aldrig/mycket sällan” och “5” “mycket ofta”.  Den interna konsistensen för 
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KBT-skalan och PDT-skalan var god (Cronbach‟s Alpha = .89, respektive Cronbach‟s Alpha 

= .86).  För EXT-skalan var den interna konstistens för låg för att man skulle kunna anta att 

den mäter en underliggande faktor (Cronbach‟s Alpha = .61).  

 Arbetssätt: Förhållningssätt till common factors. Vad det gäller frågan om 

ickespecifika faktorer (common factors) valdes 27 stycken items ut (bilaga 1) från en 

metastudie som behandlar ämnet (Drisko, 2004). De items som valdes låg inom områdena 

klientens kontext, klientens resurser, samt den terapeutiska relationen. De common factors i 

studien som handlade om externa faktorer exempelvis möjlighet att åka kommunalt till 

mottagningen valdes bort.  Deltagarna fick ange hur stor betydelse för behandlingens utfall de 

anser att dessa icke-metodspecifika faktorer har.  Även här gjordes svarsalternativen “har 

ingen betydelse alls”, “har någon betydelse”, “har betydelse”, “har stor betydelse” samt “har 

mycket stor betydelse” om till en skala mellan 1-5 för att underlätta den senare analysen.  “1” 

representerade “har ingen betydelse” och “5” representerade “har mycket stor betydelse”.  De 

common factors som fanns med i enkäten slogs ihop till en skala som antogs mäta attityd till 

common factors betydelse för en lyckad behandling.  Den interna konsistensen för skalan var 

god (Cronbach‟s Alpha = .83). 

 Kvalitativa frågor.  Deltagarna fick svara på följande öppna frågor: 

 • Hur skapar du dig en uppfattning om klientens problematik? 

 • Vad har begreppet “jobba evidensbaserat” för betydelse enligt dig? 

 • Vilken roll spelar evidens i ditt praktiska arbete? 

 • Din utbildning har en integrativ inriktning. Beskriv i egna ord vad det innebär för dig. 

 • Vilka är för- respektive nackdelarna med att integrera olika terapiskolor enligt dig? 

 • Upplever du att det finns hinder för integration av terapiskolor? Om ja, vilka? 

 • Om du tycker att något saknades i psykologutbildningen med avseende på det 

integrativa perspektivet, vad? 
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 • Om du tycker att du fått användning av det du lärt dig på psykologutbildningen med 

avseende på det integrativa perspektivet, vad? 

 • Upplever du att din utbildning med integrativt perspektiv har påverkat hur du har 

blivit bemött av kollegor och arbetsgivare? I så fall på vilket sätt? 

De hade i slutet av enkäten även möjlighet att göra egna kommentarer och tillägg. 

 

DATABEARBETNING 

Det inkomna materialet har efter insamlandet behandlats med statistiska sammanställningar 

och analyser samt tematisering utifrån vilken typ av data det handlat om. 

 Statistisk analys. Den statistiska analysen genomfördes i statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  Studiens statistiska resultat består dels av 

deskriptiv statistik för de olika variablerna, dels av jämförelse av medianvärden och 

korrelationsanalyser.  Medelvärden och standardavvikelse beräknades på metod-skalorna och 

common-factors skalan, på hur de har skattade sin kunskap inom de olika terapiskolorna och i 

jämförelse med psykologer med en skolspecifik utbildning, samt på hur de kategoriserade sitt 

eget arbetssätt.  Friedman‟s ANOVA beräknades för att undersöka om användningen av 

skolspecifika metoder skiljde sig åt på en 0,05 % signifikansnivå.  Friedman‟s ANOVA 

användes också för att jämföra hur de skattade sin kunskap i de olika terapiskolorna samt på 

hur de kategoriserade sitt arbetssätt.  Wilcoxon Signed Rank Test med Bonferroni korrektion 

utfördes som post hoc test.  Bonferroni korrektion utfördes genom att signifikansnivån (.05) 

dividerades med antalet Wilcoxon Signed Rank Test som gjordes. Detta för att minska risken 

för typ 1 fel.  Korrelationsanalyser (Spearman‟s rho) beräknades mellan de tre metodskalorna 

(KBT, PDT och EXT) och skattning av common factors betydelse för lyckat utfall i terapi.  

Icke-parametriska tester valdes eftersom skalorna ej var normalfördelade. 
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 Kvalitativ analys.  Tematisering valdes som analysmetod och arbetet har följt Hayes 

(2000) steg för tematisk analys.  Viss avvikning från stegen har gjorts på grund av att 

deltagarna, i enkäten, har besvarat enskilda frågor där området varit ganska avgränsat och 

därför begränsat möjlighet att svara fritt.  Detta till skillnad från intervjuer där intervjuguider 

inte behöver följas slaviskt utan en friare diskussion kan uppstå och där intressant material 

kan komma på olika ställen i samtalet. 

 När insamlingen av materialet var klar påbörjades överföringen av svaren på de öppna 

frågorna från Googledocs till ett worddokument.  Detta gjordes på så sätt att varje öppen fråga 

tilldelades en egen bokstav och varje deltagare en egen siffra som representerade i vilken 

ordning de hade inkommit med sitt svar.  Det innebar att varje deltagares svar bestod av en 

bokstav-sifferkombination som var unik för denne för varje fråga och som tillät att man i 

efterhand visste både vilken fråga de besvarat och vilken deltagare svaret kommer ifrån ifall 

det skulle behövas.  Det förhindrade också att en sammanblandning av svaren av misstag 

skulle ske.  Dock är enkäten helt anonym eftersom det inte går att spåra vilken person som har 

skickat in ett visst enkätsvar. 

 Därefter läste undersökarna, var och en för sig själv, igenom svaren för respektive 

fråga flera gånger för att finna intressanta stycken, vilket i praktiken var nästan allt material, 

som sedan fördes över till ett annat worddokument.  Detta gjordes för att senare kunna göra 

en jämförelse mellan deras skapade teman.  Om en deltagares svar delades i mindre 

meningsbärande enheter följde den unika bokstav-sifferkombinationen med alla delar.  Dessa 

worddokument skrevs sedan ut och styckena klipptes isär för att senare kunna paras ihop till 

olika teman.  Därefter lästes varje strip och lades tillsammans med andra stripar som de 

tycktes höra samman med.  Först skedde en grov sortering och sedan en finare för varje 

grupp.  Anledningen till detta var att det var så många stripar att det var svårt att hålla fler än 

fem grupperingar och dess innehåll i huvudet samtidigt.  Vartefter växte mindre grupper fram 
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och tillskrevs en kortare beskrivning för att indikera vad innehållet avsåg.  Detta arbetssätt 

upprepades sedan för varje fråga. Allteftersom blev det tydligt att flera teman återkom i olika 

frågor varför en sammanslagning av dessa skedde för att få en enhetligt och lättpresenterad 

bild av den insamlade datan.  Varje tema gavs en titel och stolpar skrevs för att beskriva 

innehållet i dem.  Därefter gjordes en jämförelse mellan teman som de två undersökarna var 

och en för sig själv hade skapat och en stor samstämmighet kunde ses i de olika temanas 

innehåll.  Den enda skillnaden var att där den ena forskaren hade skrivit ett tema hade den 

andra forskaren delat in det temat i tre mindre delar men innehållsmässigt var det inga 

skillnader. Uppdelningen i de mindre temana behölls.  Efter jämförelsen fastställdes temana, 

gavs sitt slutgiltiga namn och en beskrivning av dem gjordes med citat från deltagarna för att 

visa att de stödjer temat.  De teman som framkom i materialet var: ”Utbildningen upplevs 

bred och grund”, “Flexibilitet och helhetsperspektiv”, “Bemötande och samverkan med 

arbetsgivare, medarbetare och andra psykologer”, “Hinder för integration”, samt 

“Ambivalens”. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Hayes (2000) skriver att de största etiska frågorna som uppstår vid enkätundersökningar rör 

hur testet har administrerats till deltagarna samt hur det insamlade materialet sedan hanteras.  

Med det menas att man aldrig får tvinga personer att delta i en undersökning utan att de alltid 

måste ha möjligheten att avstå utan att det ska generera negativa konsekvenser för dem samt 

att det insamlade materialet ska behandlas konfidentiellt.  Det senare innebär att forskare 

behöver hantera det insamlade materialet på ett sådant sätt att det inte går att identifiera 

enskilda deltagares identiteter.  För att säkerhetsställa dessa viktiga aspekter i 

enkätundersökningen fick de som kontaktades via telefon och facebook först en muntlig 

respektive skriftlig kort presentation om varför undersökarna kontaktade dem samt 
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information om studiens syfte innan önskan om deras e-postadresser ställdes.  De hade då 

möjlighet att avböja medverkan men om deltagarna uppgav sina e-postadresser ansågs detta 

som att de tagit ett informerat beslut att delta i studien.  På första sidan i enkäten (bilaga 1) 

fanns information angående att svaren skulle behandlas konfidentiellt och på gruppnivå.  I 

slutet av enkäten angavs kontaktuppgifter till båda ansvariga för undersökningen ifall 

deltagaren hade några frågor samt uppgiften att de via sin mail kommer att få information om 

hur de kan ta del av uppsatsen när den är examinerad och klar.  Även i de påminnelseutskick 

som senare gick ut för att uppmuntra fler att svara på enkäten framgick syftet med studien 

samt informationen att enkätsvaren var anonyma. 

 Utifrån att det program som enkätsvaren har samlats in i inte möjliggör en 

identifiering av enskilda deltagare anses den etiska aspekten inte skapa några problem i denna 

undersökning.  Det insamlade materialet i sig självt har endast hanterats av undersökarna 

själva samt deras handledare utifrån konfidentialitetsprincipen. 

 

RESULTAT 

Här kommer de kvalitativa temana och de kvantitativa resultaten från enkätundersökningen 

att presenteras.  

 

KVANTITATIVA RESULTAT 

 Arbetssätt: kategorisering av arbetssätt i termer av terapiskolor. 

I tabell 4 anges medelvärden och standardavvikelse för skalorna som mäter hur deltagarna 

själva kategoriserar sitt arbetssätt utifrån dimensionerna integrativt, KBT, PDT och EXT.  

Psykologerna kategoriserade sitt arbetssätt till största delen integrativt.  KBT skattades som 

den specifika terapiskola som de i högst grad arbetar i enlighet med.  PDT och EXT skattades 

som mindre använt.  39 % angav att valet av inriktning beror på eget intresse, 12 % på 
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evidens, 10 % på att det är gängse metod på arbetsplatsen, 2 % på handledare eller chefers 

inriktning, och 37 % på övriga anledningar.  Som övriga anledningar angav de till exempel att 

det beror på klientens problematik och önskemål, egen kunskap och kompetens, och att det är 

vad som passar psykologen själv.  Friedman‟s ANOVA visade en signifikant skillnad mellan i 

hur hög grad deltagarna kategoriserar sitt arbetssätt som integrativt, KBT, PDT och 

existentiellt X² (3, n = 41) = 63.0, p < .005.  Post hoc test med Bonferroni korrektion som gav 

en signifikansnivå på .008, visar en signifikant skillnad mellan skattningarna i KBT och PDT, 

z = -3.65, p < .005, KBT och EXT, z = -4.06, p < .005, PDT och integrativt och EXT och 

integrativt z = -5.13, p < .005.  

 

Tabell 4 

Hur deltagarna själva skattar sitt arbetssätt utifrån KBT, PDT, EXT samt Integrativt. 

Medelvärden och standardavvikelser (n=41) 

Kategorisering av 

arbetssätt M Sd 

Integrativt 8,22 2,31 

KBT 7,37 2,14 

PDT 4,85 2,06 

EXT 4,63 2,20 

 

 

 Arbetssätt: kunskap inom olika terapiskolor.  I tabell 5 visas medelvärden och 

standardavvikelser för hur deltagarna skattade sin egen kunskap inom de olika terapiskolorna.  

Deltagarna skattade sin kunskap i KBT som något över bra.  Kunskapen i PDT samt EXT 

skattades som något över medelmåttig, respektive medelmåttig.  Det fanns en statistisk 

signifikant skillnad mellan den skattade kunskapen i de olika terapiskolorna X
2
 (2, n = 41) = 

24.27, p < .005.  Post hoc-analyser med Bonferroni korrektion, som resulterade i 

signifikansnivå .02, visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan skattningarna 
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i kunskap när det gällde KBT och PDT z = -3.33, p < .001 och mellan KBT och EXT z = -

4.19, p < .005.  Psykologerna skattade i större utsträckning sin egen kunskap som psykolog 

som lika bra eller bättre än kunskapen hos psykologer som gått en skolspecifik 

grundutbildning i respektive PDT och KBT.  

 

 

Tabell 5 

Hur deltagarna skattar sin egen kunskap inom respektive skola samt sin egen kunskap som 

psykolog i förhållande till psykologer med en grundutbildning inom antingen KBT eller PDT. 

(n=41) 

 Skattad kunskap inom 

respektive skola 

 

 M Sd Skattad egen kunskap i förhållande till 

psykologer med skolspecifik utbildning (% 

skattar lika bra eller bättre) 

KBT 4.12 0.71 78 % 

PDT 3.34 0.99 56 % 

EXT 3.05 1.17 ----------------------- 

  

Arbetssätt: skolspecifika metoder och common factors.  Medelvärdena för metodskalorna 

visas i tabell 6.  Det fanns en statistisk signifikant skillnad i användningen av metoderna från 

de olika terapiskolorna X
2
 (2, n = 41) = 18.15, p < 0.005.  Post hoc analyser gjordes med 

Wilcoxon Rank Test och en Bonferroni korrektion användes, som resulterade i 

signifikansnivå .02.  Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan användningen av 

KBT- och PDT-metoder z = -3.45, p < .001 samt mellan EXT- och PDT-metoder z = -3.61, p 

< .005. 
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Tabell 6 

Användning av skolspecifika metoder uppdelade i subskalorna KBT, PDT och EXT.(n=41) 

Skalor Medelvärden Standardavvikelse 

KBT-skala M=3.53 Sd=0.69 

PDT-skala M=2.90 Sd=0.73 

EXT-skala M=3.42 Sd=0.58 

 

 

Common factors-skalan hade medelvärde M=3.79 (Sd=.37).  Skalan hade god intern 

konsistens, med en Cronbach Alpha koefficient på .83. De items som ingick i common factors 

skalan analyserades som en helskala.  Vid visuell analys av medelvärden på enskilda items, 

sågs dock att det var två common factors som avvek från de andra. Dessa två hade ett 

individuellt medelvärde på under 3.  Det var “att klienten har tillgång till andliga eller andra 

stödgrupper som delar samma problemtik” (M=2,32, Sd=0,69) och “terapeutens följsamhet 

till en behandlingsmodell” (M=2,93, Sd=2,03).  Dessa två slogs därför ihop till en egen skala 

för att undersöka om deras medelvärden signifikant skiljde sig från de resterande 25 common 

factors.  Wilcoxon Signed Rank Test visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad 

mellan medelvärdena z = -5.53, p < .005.  Korrelationsberäkningar med Spearman‟s rho 

mellan skattning av följsamhet till behandlingsmodell och de tre metodskalorna utfördes.  

Korrelationskoefficienterna redovisas i tabell 7.  Det fanns en medelstark, positiv korrelation 

mellan “följsamhet till behandlingsmodell” och KBT-skalan och en svag, positiv korrelation 

mellan “följsamhet till behandlingsmodell” och EXT-skalan.  Mellan PDT-skalan och 

skattningarna av “följsamhet till behandlingsmodell fanns en stark, negativ korrelation.  
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Tabell 7. 

 Korrelation mellan hur “följsamhet till behandlingsmodell” skattats och metodskalorna. 
(n=41) 

Faktorer som jämfördes Spearman‟s rho 

Följsamhet - KBT-skalan rho = .42,** p < .006 

Följsamhet - PDT-skalan rho = -.63, p < .70 

Följsamhet - EXT-skalan rho = .28, p < .07 

** korrelation är signifikant på 0.01 nivå (two-tailed). 

 

 Korrelationskoefficienten mellan KBT-skalan och common factors-skalan var ej signifikant 

(rho = .27, n = 41, p <.09).  Inte heller mellan PDT-skalan och common factors-skalan var 

korrelationen signifikant (rho = .19, n = 41, p < .24).  Mellan EXT-skalan och common 

factors-skalan var korrelationen medelstark, positiv och statistiskt signifikant (rho = .32, n = 

41, p < .04). 

 

Tabell 8 

Korrelation mellan respektive metod-subskala och commonfaktors-skalan.(n=41) 

Skalor Spearman‟s rho 

KBT och Common factors 0,27 

PDT och Common factors 0,19 

EXT och Common factors 0,32* 

*Sig. p < .05 (2-tailed) 

 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att psykologerna till största delen kategoriserar 

sitt arbetssätt som integrativt.  Den terapiskola som de själva ansåg att de mest arbetar i 

enlighet med är KBT.  Det fanns en signifikant skillnad mellan i hur stor utsträckning de 

kategoriserar sitt arbete som bestående av KBT och PDT, KBT och EXT, integrativt och PDT 

samt mellan integrativt och EXT.  I genomsnitt ansåg de att de har bäst kunskaper inom KBT.  

Det fanns en statistiskt signifikant skillnad i skattad kunskap mellan KBT och PDT samt 
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mellan KBT och EXT. 78 % ansåg att de har bättre eller lika bra kunskap som de psykologer 

som gått en KBT-utbildning och 56 % ansåg att de har bättre eller lika bra kunskap som de 

psykologer som gått en PDT-utbildning.  När det gäller metoder var KBT-metoderna mest 

använda, sedan kommer EXT-metoderna.  PDT-metoderna används minst i samplet.  Det 

fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan användningen av KBT-metoder och PDT-

metoder samt mellan KBT-metoder och EXT-metoder.  

 Common factors ansågs i samplet spela en betydande roll för utfall av behandling.  

Det fanns en medelstark, positiv korrelation mellan “följsamhet till behandlingsmodell” och 

KBT-skalan samt en svag, positiv korrelation mellan “följsamhet till behandlingsmodell” och 

EXT-skalan.  Mellan PDT-skalan och skattningarna av “följsamhet till behandlingsmodell 

fanns en stark, negativ korrelation.  Enbart mellan EXT-skalan och common factors skalan 

var korrelationen signifikant.  

 

KVALITATIVA RESULTAT 

Kärnan i temana som framkom har dels handlat om deltagarnas upplevelser om att de fått en 

bred utbildning som gjort att de både känt sig friare vad gäller att använda olika 

behandlingsmetoder och att ta till sig kunskap från de olika skolorna.  Det har även gjort att 

de känner att de har fungerat som brobryggare mellan de olika skolornas representanter, 

eftersom de talar flera “språk”, och därför inte blir indragna i de skolstrider som finns.  

Bredden på utbildningen tycks däremot samtidigt ha skapat en känsla av att inte kunna någon 

skola “på djupet”.  Att inte vara utbildad i en enda skola har även gjort att några gått miste om 

anställning då de av arbetsgivare inte ansetts vara tillräckligt KBT eller PDT skolade.  Det 

framkom även funderingar om vilka svårigheter som kan finnas för integration.  En viss 

förvirring och ambivalens kring evidensbegreppet tycks också finnas. 
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 Integration: TEMA Utbildningen upplevs bred och grund.  Flera av deltagarna har 

angett att de tycker att de genom utbildningen fått en bred och övergripande kunskap i de 

olika perspektiven, vilket de tycker är positivt och inte skulle vilja vara utan.  Det som var bra 

med den breda utbildningen var bland annat att deltagarna upplever att de är öppna och 

intresserade för olika behandlingsmetoder oavsett vilken skola de tillhör samt att de lätt kan 

fördjupa sig i de olika perspektiven. 

 

Det är en stor tillgång tycker jag att ha kunskap i flera perspektiv. Det skulle jag inte 

vilja vara utan. (H55) 

 

Den integrativa bakgrunden angavs även göra det lättare att ta till sig information om 

olika behandlingsmetoder från de olika inriktningarna.  Detta för att de har kunskap om de 

olika begreppen som skolorna använder sig av. 

 

Att ingenting är svartvitt. Med integrativ utbildning var det lättare att få ett 

fågelperspektiv på olika terapiinriktningar. (H43) 

 Begreppsuppfattning tycker jag att jag har haft nytta av i arbetet. (H6) 

 

 Flera angav dock att den breda utbildningen har en baksida, nämligen att de inte 

känner att de kan någon skola på djupet.  En person angav att det kan göra att denne känner 

sig osäker.  Ska man arbeta integrativt innebär det också att psykologen behöver hålla sig 

uppdaterad inom flera skolor på ett sätt som kanske inte en psykolog som håller sig till en 

skola gör.  Detta kräver mycket tid vilket kan vara svårt att undvara. 
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Nackdelen blir att jag känner att jag inte behärskar något av perspektiven på djupet 

fullt så mycket som jag ibland skulle önska. (E20) 

Nackdelar är att det är många terapiskolor att hålla sig uppdaterad om, vilket inte alltid 

är lätt i arbetslivet. (E11) 

 

 En annan nackdel med inriktningen har varit att de upplevt att den breda utbildningen 

gjort att de känt sig förvirrade av alla möjliga behandlingsmetoder, att de haft svårt att veta 

vilken behandlingsmetod som är mest lämplig.  Flera angav dock att detta främst varit aktuellt 

i början av deras psykologkarriärer. 

 

Nackdelen är att det blir svårare att välja behandlingsfokus och verktyg om det finns 

alltför många olika sätt att ta sig an och se på problemet på - iaf som ny psykolog. 

Nackdelen är mao att förvirringen är stor i början! (E37) 

 

 Integration: TEMA Flexibilitet och helhetsperspektiv.  Flera tyckte att den breda 

utbildningen har gjort att de inte känner sig låsta vid ett perspektiv utan att de istället fått en 

helhetssyn och en större flexibilitet i att förstå klienters problematik.  Det finns ingen ”rätt” 

skola utan de känner sig fria att flyta mellan skolorna när det behövs för att förstå klienters 

problem och för att välja behandlingsmetoder därutefter.  Utbildningen har gjort det lätt att 

anpassa metod efter klient och inte vara tvungen att göra tvärtom.  Den breda utbildningen har 

givit dem en stor verktygslåda av behandlingsmetoder och perspektiv att se på klientens 

problem med.  De har kunnat sätta samman en behandling från olika skolor eller välja att 

enbart arbeta utifrån en i det enskilda fallet.  Det är också möjligt att skifta mellan olika 

metoder under behandlingens gång. 
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Jag anser att den integrativa utbildningen gör mig friare i mitt arbete genom att kunna 

anpassa mina metoder till de individer jag möter. Att inte vara ”bunden” till en 

teoretisk inriktning gör att jag kan använda mig av olika förklaringsmodeller för att nå 

fram till olika klienter. (D13) 

Jag har en innehållsrik och varierad verktygslåda med mig i möten med patienter. 

Eftersom jag har flera verktyg, hjälper det mig att ha flera perspektiv på problematik, 

inte endast se med ett par glasögon på världen. (D29) 

 

Några deltagare har även svarat att den integrativa utbildningen hjälpt dem att få ett 

fågelperspektiv på de olika inriktningarna och se deras knutpunkter.  Att det övergripande 

arbetssättet och kunskapen om skolornas olika begrepp gjort att deras arbetssätt blivit 

flexiblare och rikare.  Det innebar för några även ökad förståelse för de olika skolorna och att 

se att de alla bidrar till psykologiområdet som helhet samt till förståelse för människans 

komplexitet. 

 

Framför allt handlar det om att se likheter. Integrera konceptualiceringar, översätta 

begrepp. (H50) 

 

 Integration: TEMA Bemötande och samverkan med arbetsgivare, medarbetare 

och andra psykologer.  I stort verkade deltagarna tycka att de bemöts både positivt, nyfiket 

och med respekt med avseende på deras integrativa utbildning, men några har verkat 

skeptiska och tveksamma för arbetssättet.  Många vet inte vad det innebär vilket har lett till att 

flera deltagare känt att de konstant behöver förklara och motivera varför integrativ 

psykologisk behandling är bra. 
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Nackdelar kan vara att det är svårt att få andra att förstå vad integrativ inriktning 

betyder. (E36) 

Många undrar vad det innebär, ofta med intresse. Ju bättre man kan förklara vad det är 

ju mer positivt blir bemötandet - och tvärtom... (I62) 

 

Okunskapen finns både bland medarbetare och arbetsgivare som tar sig uttryck på olika sätt.  

Exempelvis angav någon att psykologer med KBT inriktning är skeptiska till vilken 

kunskapsnivå örebroexaminerade psykologer har inom KBT.  Andra KBT:are tror att 

deltagarna är PDT:are medan PDT:arna tycker tvärtom.  Några deltagare uppgav att de 

upplever att andra tycker att de kan lite om mycket men inte är experter inom något. 

 

Mycket positivt men också en hel del skepsis kring om min kbt-kompetens / pdt-

kompetens är likvärdig med en person som läst endast en av inriktningarna. (I67) 

Nej - av vissa lite nedlåtande (ofta av kbt-utbildade psykologer). En del kan ha 

uppfattningen att man kan lite om allt, men inte mycket om något. Oftast dock 

positivt. (I17) 

 

Några upplevde att arbetsgivare som efterfrågar en enskild terapiskola kan vara 

skeptisk till att deltagaren uppger att denne kan flera.  Några andra upplevde att det är svårare 

för de som, från arbetsgivares sida, inte tros kunna KBT att få arbete på grund av att det från 

politiska, organisatoriska samt ekonomiska aspekter trycks på att den metoden ska användas 

just nu.  Detta samt tidsbrist påverkar även beställningen av behandling för klienterna varför 

det av vissa ses som att deras arbete blir ofritt. 

 

 Ja. Andra vet inte vad detta är för inriktning. Har hamnat emellan då man sökt någon  
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med psykodynamisk kompetens resp. kbt eller kognitiv. Blivit ”diskad” utifrån detta.  

(I60) 

Det handlar nog mer om att man vill lyfta en metod framför någon annan i syfte att 

mer pengar skall komma till en verksamhet. Det vill säga att i nuläget så betalas det ut 

mer ersättning för en KBT-terapi i många fall. (F9) 

 

En annan deltagare angav att denne blev anställd just på grund av sin integrativa utbildning. 

 

Ja! Mina kollegor/chef ville anställa mig just utifrån att jag ansågs ha en bred 

förståelse, kunskap och behandlingsarsenal och inte var ”fanatisk” vad gäller någon 

enskild terapeutisk skola. (I37) 

 

 Flera angav att de, på grund av sin utbildning, kan tänka friare, samtala obehindrat och 

förstå andra terapeuter från olika terapiinriktningar och att de därför inte behöver ge sig in i 

”skyttegravskriget” mellan skolorna. 

 

Ja, det händer att man får höra att psykologer från Örebro är generellt sett enklare att 

jobba med och har mycket att bidra med, vilket jag tror beror på ett integrativt 

förhållningssätt. I11) 

 Fördelar: att man slipper ”terapiskolebråken”, kan tänka friare. (E34) 

 

 Integration: TEMA Hinder för integration.  Många av deltagarna har svarat att de 

inte ser att det skulle finnas något hinder för integration av de olika skolorna.  Några deltagare 

har dock angett att de ser ett hinder för integration av de olika skolorna utifrån att skolorna 
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har grundläggande motsättningar.  Detta bland annat i sin människosyn, skilda målsättningar 

och språkbruk samt hur de ser på begreppet vetenskap. 

 

 Fundamentala skillnader i att se på människan. (F14) 

 Skilda teorier och vetenskapsideal. (F30) 

 

Två stycken angav även att det finns skillnader i hur de olika skolorna ser på terapeutens roll i 

terapin bland annat hur aktiv terapeuten ska vara och om terapeuten ska vara mer lärare eller 

mer tolkande i sitt förhållningssätt gentemot klienten. 

 Flera nämner även att stridigheter mellan representanter för de olika skolorna också 

står som ett hinder för integration.  Att det finns dogmatiker och fundamentalister inom 

skolorna som endast vill höja sin skolas kunskap som viktig.  Att de är rigida i detta och 

saknar viljan att försöka utveckla psykologin som område och inte heller kan se att de 

använder sig av liknande instrument mellan skolorna fast de har olika benämningar på det.  

En person angav att denne tror att glappet är störst mellan KBT och PDT. 

 

Däremot märks det i debattartiklar, exempelvis i Psykologtidningen, att det emellanåt 

blir lite ”pajkastning” mellan representanter från olika skolor - vilket kan upplevas 

som ett hinder för integration. (F13) 

Ja, många håller benhårt i sina traditioner och saknar vilja att förena tänkandet för att 

utveckla psykologin. (F1) 

 

 Evidens: TEMA Ambivalens.  Många av deltagarna har angett att arbeta 

evidensbaserat för dem innebär att använda arbetssätt/metoder som genom forskning och/eller 

klinisk erfarenhet, både egen och erfarna kollegors, har visat sig effektiva som behandling. 
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Att jag försöker använda metoder som visat sig effektiva både i studier och 

erfarenhetsmässigt. (C18) 

 

Flera av deltagarna har dock, på olika sätt, antytt att de inte anser att klinisk erfarenhet 

inrymmes i begreppet “arbeta evidensbaserat”.  Många har endast beskrivit evidensbegreppet 

som att det innebär att arbeta enligt metoder som det finns stöd för i forskningen.  Andra har 

beskrivit det som att det är evidens OCH beprövad erfarenhet som gäller, att det är viktigt att 

vi inte glömmer bort att även beprövad erfarenhet är av betydelse utöver evidensbegreppet. 

 

Evidens och BEPRÖVAD ERFARENHET! (B21) 

 

 Många av deltagarna angav att de anser att evidens är viktigt och spelar en stor roll i 

deras praktiska arbete medan andra deltagare hade en annan syn på evidens och pekade på att 

forskning ofta handlar om kunskap på statistik och gruppnivå och därför inte är så relevant för 

den individuella klienten.  En person skrev att många klienter skulle bli utan vård om vi som 

psykologer endast arbetade evidensbaserat.  En annan skrev att det är viktigt att arbeta 

evidensbaserat i vissa uppgifter men att det inte är ett ändamål i sig själv.  För en deltagare 

innebar att arbeta evidensinriktat att lämna sin kreativitet och mänsklighet utanför 

behandlingsrummet. 

 

Dock är jag skeptisk till den övertro som finns för ”evidens”, då det ofta blir väldigt 

trubbiga och fyrkantiga mått på en mycket komplex process. (B41) 
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Flera har angett att arbeta evidensbaserat även innebär att försöka hålla sig uppdaterad 

på forskningen som sker inom psykologin och arbeta utifrån de resultat som där framkommer.  

Evidens är en färskvara som hela tiden behöver underhållas.  

 

Jag försöker att hålla mig uppdaterad på den senaste forskningen inom mitt område 

och låta det påverka mitt arbete. (C34) 

 

Några av deltagarna angav att de försöker att hålla sig uppdaterade men vet inte i vilken 

utsträckning de gör detta eller har inte riktigt tiden till det. 

 

Jag blir så trött när jag hör talas om det. Jag gör mitt bästa och försöker utvecklas i 

hantverket. (B5) 

 

DISKUSSION 

Föreliggande studie har haft som syfte att kartlägga självrapporterat arbetssätt inom 

psykologisk behandling, föreställningar om integrativ psykologisk behandling, samt 

inställningar till evidensbaserat arbete hos psykologer examinerade vid Örebro Universitet.  

Syftet är också att undersöka hur de upplevt programmets integrativa profil.  

De metoder som deltagarna anger att de mestadels använder i sitt arbete är KBT-

metoder.  Detta är ett förväntat resultat utifrån att man under utbildningen studerar mer KBT 

än de andra terapiskolorna.  Ett intressant resultat är att användningen av EXT-metoderna 

verkar vara nästan lika vanligt, trots att existentiell-humanistisk terapi är det som studeras 

minst på utbildningen.  Cronbach Alpha för PDT- och KBT-skalorna visar på god intern 

konsistens, men inte för EXT-skalan.  Det tyder på att EXT-skalan, till skillnad från de andra 

två, inte representerar ett underliggande mönster.  Det finns dessutom en motsättning i 
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deltagarnas svar då de klassificerar att arbetssättet till låg grad är existentiellt, men samtidigt 

skattar att de ofta använder sig av de existentiella metoderna.  Det kan förstås finnas flera 

förklaringar till det resultatet. En tolkning är att eftersom det existentiella perspektivet inte har 

varit lika framträdande på utbildningen som KBT och PDT kanske kunskapen om vad som är 

existentiella metoder är låg i gruppen.  En annan tolkning är att de existentiella metoderna på 

senare år delvis plockats upp i KBT och kanske därför ses som KBT-metoder.  Eventuellt är 

inte EXT-metoderna lika tydligt skolspecifika som de andra.  Kanske är det så att deltagarna 

inte tänker på de metoder vi kategoriserat som EXT-metoder som specifika för den 

inriktningen, utan ser dem som mer allmängiltiga. 

Common factors betydelse för ett lyckat resultat i terapi anses i samplet ha ganska stor 

betydelse.  Det kan man tänka ligger i linje med att deltagarna har gått en integrativ 

utbildning, där de fått stora möjligheter att fundera över vad som är gemensamt för olika typer 

av terapier.  Även om terapeuter med olika inriktningar använder sig av olika tekniker i 

terapin är det fortfarande psykologisk behandling man utför och det finns många 

gemensamma nämnare mellan olika terapier (Andersson, 2012; Thoma & Cecero, 2009; 

Chamberlain, 1998, ref. i O´Brien & Houston 2007).  De enda enskilda common factors som 

fick medelvärden under tre på skalan var “att klienten har tillgång till andliga eller andra 

stödgrupper som delar samma problematik” och “terapeutens följsamhet till en 

behandlingsmodell”.  Att andliga stödgrupper skattas ha låg betydelse kan förstås utifrån att vi 

i Sverige lever i ett sekulariserat samhälle.  Dessa två items gemensamma medelvärde skilde 

sig statistiskt signifikant åt jämfört med resterande items gemensamma medelvärde.  

Skattning av “terapeutens följsamhet till behandlingsmodell” korrelerade positivt med KBT-

metoder.  De som i hög grad använder sig av KBT-metoder anser således att följsamhet till 

behandlingsmodell har stor betydelse för behandlingens utfall. Det går dock inte att uttala sig 

om riktningen på sambandet.  Det hade varit intressant att genom intervjuer få mer kvalitativ 
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data som skulle kunna säga något om hur de resonerar kring detta.  Framtida forskning skulle 

kunna undersöka om vårt sample skiljer sig från psykologer med skolspecifik utbildning när 

det gäller hur man ser på följsamhet till behandlingsmodell.  

Användningen av EXT-metoder och skattningen av common factors betydelse 

korrelerar positivt.  EXT erbjuder inte lika konkreta tekniker för terapeuten som PDT och 

framförallt KBT gör.  Kanske kan korrelationen förstås utifrån att de existentiella metoderna 

eventuellt anses vara mindre specifika än andra metoder.  Common factors är inte heller 

specifika tekniker utan handlar om andra förhållningssätt och faktorer i terapin, klienten själv 

och dennes omgivning.  Här finns eventuellt en likhet mellan EXT-metoder och common 

factors.  

Kunskapen i KBT skattas högre än kunskapen i de andra skolorna, vilket även det 

ligger i linje med att KBT studeras mest under utbildningen.  78 % skattar sin kunskap som 

psykolog som bättre eller lika bra som de som har gått en ren KBT-utbildning och 56 %  

skattar sin kunskap som lika bra eller bättre än de som gått en ren PDT-utbildning.  Samtidigt 

uttrycker deltagarna att utbildningen upplevs bred men grund.  En möjlig förklaring till det 

kan vara att de inte tycker sig behärska skolorna KBT, PDT och EXT i lika stor utsträckning.  

Vårt resultat tyder på att gruppen i genomsnitt anser sig vara mer kunnig inom KBT.  Att de 

känner en frustration över att inte behärska de andra perspektiven lika väl kan bero på 

eventuella förväntningar de hade innan de påbörjade utbildningen.  Enligt informationen på 

hemsidan och utbildningsplanen (Örebro Universitet, 2012; Örebro Universitet, 2011) 

framgår det inte att man kommer studera terapiskolorna olika mycket, vilket kan skapa en 

felaktig förväntan att de kommer lära sig KBT, PDT och EXT i lika stor utsträckning.  Om 

det finns en diskrepans mellan en förväntan att lära sig alla terapiskolorna lika bra och 

resultatet blir att man inte gör det, kan det eventuellt skapa en känsla av ytliga kunskaper och 

osäkerhet.  De uttrycker samtidigt att osäkerheten minskar när de får mer erfarenhet och de 
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tycker att utbildningen har gett många verktyg att välja mellan samt möjlighet till 

helhetsperspektiv.  En hypotes är att nyexaminerade psykologer i allmänhet känner en stor 

osäkerhet på sin egen kunskap, men att psykologer som studerat i Örebro attribuerar denna 

osäkerhet till den integrativa profilen.  Detta är något som framtida studier skulle kunna 

undersöka. Deltagarna uttrycker att de, precis som andra psykologer, kan arbeta skolspecifikt, 

men samtidigt har möjlighet till större anpassningar för den enskilda klienten.  En annan 

möjlig förklaring till att kunskapen inom de olika skolorna upplevs som grund, kan bero på 

det bemötande en del av dem fått när de kommit ut i arbetslivet.  En del beskriver att det finns 

en okunskap om vad det integrativa perspektivet innebär, vilket deltagarna anger bland annat 

visar sig i en skepsis kring deras kompetens inom respektive terapiskola.  Bland annat uppges 

att KBT-terapeuter tror att psykologer från Örebro universitet är PDT-terapeuter, medan PDT-

terapeuter tycker tvärtom.  Om de ofta möter negativa föreställningar skulle det kunna 

påverka synen på den egna kunskapen. 

   Deltagarna kategoriserar själva sitt arbetssätt som till största delen integrativt, vilket är 

intressant eftersom begreppet integration är inte är så väldefinierat.  Vad innebär integration 

för deltagarna samt hur och när sker det?  Flera av dem beskriver att de tycker att de har en 

stor verktygslåda att välja ur när de ska sätta samman behandling för en klient men samtidigt 

framkommer det att många har svårt att veta vilka metoder de ska använda och när.  Detta 

skulle kunna ses som ett tecken på att det integrativa perspektivet inte är konkret definierat.  

De svårigheter som de ser för integration handlar om att de olika terapiskolorna inte går att 

integrera till en enda skola på grund av att de skiljer sig stort i bland annat människosyn och 

vetenskapliga ideal.  Det har dock inte framkommit något som tyder på att de ser svårigheter 

med att i sig kombinera metoder från olika skolor.  Integration skulle i så fall kunna ses i två 

olika nivåer.  Den ena nivån handlar om de kontinuerliga försöken för teoretisk integration av 

terapiskolorna. Den andra handlar om den integration som sker för varje klient det vill säga 
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konceptualiseringen och de interventioner terapeuten gör i behandlingen.  Vi tolkar resultatet 

som att psykologerna upplever störst problem gällande den teoretiska integrationen, men när 

det gäller det praktiska utförandet ser de bildningen till stor del som en styrka.  Den svårighet 

de lyfter fram som rör den praktiska verksamheten är avsaknad av vetenskapliga riktlinjer i 

val av metod, och kunskap om vad utfallet blir vid kombinationer av olika metoder i 

behandlingen.  

När det gäller KBT och PDT har randomiserade kontrollerade studier (RCT) 

genomförts för att undersöka metodernas effektivitet för vissa avgränsade tillstånd.  RCT-

studierna svarar i stort på om en metod är effektiv eller inte för en viss typ av problematik.  

Metoder kan också jämföras med varandra.  RCT-studier saknas när det gäller den typen av 

psykoterapiintegration vi talar om i denna studie.  Det beror förmodligen på att en tydlig 

gemensam definition av integrativ psykoterapi saknas (Beitman, 1994; Wolfe, 2000; Norcross 

& Goldfried, 2005).  Däremot har en del enskilda terapiformer som bildats genom att 

integrera delar från olika teorier undersökts.  Den stora frågan för psykoterapiforskning 

formulerades redan 1967: “What treatment, by whom, is most effective for this individual, 

with that specific problem, and under which set of curcumstanses” (Paul, 1967).  Den är långt 

ifrån besvarad ännu, varken inom specifika terapiskolor eller för de terapeuter som vill arbeta 

integrativt.  I dagsläget vet vi inte varför vissa metoder fungerar med en del klienter men inte 

med andra.  Det kan vara så att två till synes olika metoder påverkar samma mekanismer.  

Resultatet i denna studie visar att psykologerna har en något ensidig bild av vad som utgör 

evidens, då en del uttrycker att evidens är att använda metoder som har visat sig effektiva i 

vetenskapliga studier.  Enligt APA:s definition av evidensbaserad praktik ingår också det 

egna professionella omdömet och expertisen samt att man tar hänsyn till klientens önskemål.  

Evidens är viktigt för många av deltagarna, men en del lyfter upp faktorer som försvårar att 

arbeta enligt evidens.  En sådan faktor är att mycket av den tillgängliga forskningen har 
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utförts på gruppnivå och därför inte utan vidare kan generaliseras till en individuell klient.  

Det blir därmed viktigt för den enskilda psykologen att utvärdera sin egen verksamhet och 

försöka skaffa sig en bild av vad som kan vara verksamt för olika typer av klienter och 

problematik.  

Integrativ psykoterapi är ett svårdefinierat begrepp (Beitman, 1994; Wolfe, 2000; 

Norcross & Goldfried, 2005).  Dels förutsätter det att man har två eller flera väldefinierade 

enheter som ska integreras.  Som vi vet är det stor variation inom terapiskolorna.  En KBT-

terapeut kan ha stort fokus på antingen kognitioner eller yttre observerbara beteenden, eller en 

kombination av båda.  Inom PDT kan det rymmas både terapier som till stor del är 

psykoanalytiska eller till exempel fokuserar mycket på att exponera för affekter.  

Terapiskolorna förändras kontinuerligt i takt med vad som sker i omvärlden och med ny 

kunskap från forskning.  

En viktig anledning till att ett integrativt perspektiv valdes på utbildningen i Örebro, 

var att försöka minska skolstriderna mellan psykologer.  Skolstriderna kan ses utifrån olika 

perspektiv.  Man kan tänka sig att de har uppstått på grund av socialpsykologiska processer.  

En annan viktig faktor är av semantisk karaktär, att man inom varje perspektiv har ett 

specifikt språk som utomstående inte förstår, vilket kan bygga och vidmakthålla barriärer 

mellan grupper.  En tredje anledning är att de två stora terapiskolorna (KBT och PDT) delvis 

har olika teoretiska utgångspunkter, människosyn och vetenskapliga ideal som är svåra att 

förena (Kaldo & Broberg, 2009).  Örebro universitet hade från starten av programmet 

ambitionen att lära ut integrativ terapi som en ny terapiskola men verkar nu, i alla fall för 

tillfället, landat i att det mer handlar om ett förhållningssätt.  Det beror till stor del på den 

bristande vetenskapliga anknytning som det integrativa perspektivet har (Anders Agrell, 

personlig kommunikation, 3 december 2012).  Ett av syftena med att starta utbildningen, att 

utbilda integrativa psykologer som inte skulle delta i skolstrider, kan utifrån denna studie 
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anses vara uppfyllt.  En del av den förvirring som deltagarna beskriver kan bero på att det inte 

finns några tydliga riktlinjer för vad som bör integreras och när, utan att den enskilda 

psykologen ensam får avgöra det utifrån sin generella kunskap om psykologisk behandling 

och om terapiskolorna.  Det är inte särskilt förvånande att detta upplevs som svårt i början av 

psykologens kliniska karriär och sedan med tiden blir lättare.  

 

STYRKOR OCH SVAGHETER MED STUDIEN 

I forskning brukar man tala om en studies validitet och reliabilitet.  Validiteten handskas med 

om ett test verkligen mäter det den säger sig mäta och reliabilitet handlar om huruvida 

testresultaten är konstant över tid (Hayes 2000).  Det finns dock en viss motsättning mellan 

reliabilitet och validitet där låg reliabilitet sänker validiteten men hög reliabilitet inte 

nödvändigtvis behöver betyda hög validitet (Kylén 2004).  Då enkäten genomfördes via 

webben och alla deltagare fick exakt samma frågor i samma ordning tordes detta höja 

reliabiliteten då resultatet inte beror på vem som samlar in det.  Att båda forskarna var för sig 

skapade teman utifrån materialet och vid den senare jämförelsen såg att de sinsemellan hade 

god överensstämmelse torde också öka reliabiliteten tillika att tillvägagångssättet noggrant 

beskrivits.  Studiens validitet stärks dels av att deltagarna i studien tillhör den population som 

avsågs att studeras samt dels att frågeställningarna har besvarats. 

Endast de som kryssat i att de i huvudsak arbetar med psykologisk behandling 

alternativt att de arbetar med psykologisk behandling och någon annan uppgift ungefär lika 

mycket tilläts svara på de frågor som specifikt handlade om självrapporterat arbetssätt inom 

psykologisk behandling.  Detta exklusionskriterie motiveras med att vi ville undersöka hur de 

som arbetar i en klinisk verksamhet omsätter sin integrativa utbildning i praktiken.  Svagheten 

med tillvägagångssättet är det finns en risk att några av deltagarna har erfarenhet av 

psykologisk behandling men inte längre arbetar med det.  De personerna har i så fall missats i 
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datainsamlingen.  I och med att samplet är ganska litet och ej randomiserat är det osäkert om 

deras svar är representativa för hela populationen.  Det har dock gjort en bortfallsanalys på de 

variablerna kön och examensår och inte funnit någon signifikant skillnad mellan population 

och sample. 

 

SLUTSATS  

Psykologer examinerade vid Örebro Universitet arbetar inom flera områden och majoriteten 

beskriver sitt arbetssätt som integrativt.  Den enskilda terapiskola de i högsta grad arbetar i 

enlighet med är KBT.  Deltagarna använder främst KBT och EXT metoder men skattar 

samtidigt att de har störst kunskap inom KBT och minst inom EXT.  Att deltagarna till största 

del använder sig av KBT metoder kan förklaras utifrån att det är den terapiskola som studeras 

mest.  Att EXT också används i så stor utsträckning kan eventuellt förklaras utifrån flera håll 

bland annat att de metoderna delvis plockats upp i KBT på senare år och därför tros tillhöra 

den inriktningen samt att kunskapen om vilka metoder som används inom EXT är låg i 

gruppen.  Common factors skattas ha en betydande roll för behandlingsutfall.  

 På det stora hela är deltagarna nöjda med att ha gått en integrativ grundutbildning då 

det har möjliggjort för dem att kunna anta ett bredare perspektiv och ha flera metoder och 

förklaringsmodeller att använda sig av vid behandling och konceptualisering av en klients 

problematik.  De ser problem med att försöka integrera de olika skolorna dels på grund av 

olika människosyn dem emellan men tycker inte att de upplever problem med integration av 

metoder från de olika skolorna i behandling.  Integration förefaller dock fortfarande vara ett 

luddigt begrepp för deltagarna, vilket inte är så konstigt då det inte finns en enhetlig definition 

av begreppet, och frågor angående vilka metoder som ska användas och när dyker upp.  

Deltagarna lyfter en svårighet gällande integration av metoder som avsaknaden av 
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vetenskapliga riktlinjer i val av metod samt kunskap om terapiutfall vid kombination av olika 

metoder. 

 Det tycks även råda en viss ambivalens vad gäller evidensbegreppet då flera deltagare 

uttryckt att det är ”evidens OCH beprövad” erfarenhet som ska vara gällande.  I den 

definitionen APA använder sig av ingår dock beprövad erfarenhet som en del av 

evidensbegreppet.  Det finns en poäng att lyfta att kunskap från vetenskapliga studier kan vara 

svåra att applicera på enskilda individer då studiernas syfte oftast handlar om att kunna göra 

generella uttalanden om huruvida en viss metod är effektiv för en viss typ av problemtik, på 

gruppnivå.  Sådana studier säger oftast inget om för vem och i vilka olika situationer metoden 

kan antas fungera.  Utifrån detta bör den fortsatta psykoterapiintegrationen styras av både 

vetenskap, beprövad erfarenhet och ta hänsyn till klientens önskemål (EBPP).  Det vill säga 

att vetenskapen undersöker vilka behandlingsmetoder som är verksamma, för vem och när 

samt att den enskilda terapeuten använder sig av sig själv som instrument för att göra en 

professionell bedömning i det individuella fallet. Inom psykoterapiintegrationen har 

terapeuter och forskare till stor del ägnat sig åt att försöka se vilka komponenter som är 

kompatibla med varandra när det gäller teorier och metoder från olika terapiskolor.  Vi 

föreslår att den fortsatta terapiintegrationen bör baseras på principerna i evidensbaserad 

praktik.  

 

FRAMTIDA FORSKNING 

Framtida forskning behövs för att kunna jämföra integrativa psykologer med psykologer som 

har en skolspecifik utbildning.  Skiljer de sig åt när det gäller hur man arbetar med 

psykologisk behandling och i val av metoder?  Har de en annan syn på evidensbegreppet?  Är 

det svårare och mer förvirrande att ha en integrativ utbildning än en skolspecifik som 
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nyutexaminerad psykolog, och känner man därmed mer osäkerhet?  Skattar de common 

factors betydelse för behandlingsutfallet annorlunda än andra psykologer?  

Vi ser även ett värde i att utföra intervjustudier i populationen som kan ge kvalitativ 

data på hur de resonerar om integration och val av metod i psykologisk behandling.  Utifrån 

beskrivning av skolstrider skulle det även vara intressant att kvalitativt titta på hur deras 

upplevelser av att ha kommit ut i arbetslivet med en integrativ utbildning har varit.  
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Bilaga 1 

 

Enkät om psykologers praktiska verksamhet, attityder och uppfattningar 

 

 

Enkäten är riktad till dig som har en psykologexamen från Örebro universitet. 

 

Svara på alla frågor. Enkäten tar cirka 10-20 minuter att fylla i. Svaren behandlas konfidentiellt 

och på gruppnivå, d.v.s. ingen enskild person kommer kunna identifieras. Datan kommer 

användas och analyseras inom ramen för vår examensuppsats på psykologprogrammet, Örebro 

Universitet.  

 

Stort tack för din medverkan!  

Helen Persson och Ruth Skillmark. 

 

Ålder 

Möjliga svarsalternativ: 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45,50, 50-55, 55-60, 60-65 

 

 

 

Vilket år tog du ut din psykologexamen från psykologprogrammet vid Örebro Universitet? 

 

 

 

 

 

Arbetar du som psykolog idag? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

Kön 

 Kvinna 

 Man 

 

 

 

Hur länge har du varit verksam som psykolog inklusive din PTP-tjänstgöring? 

Möjliga svarsalternativ: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6. 

 

 

 

Har du psykoterapeutexamen? 

 Ja 

 Nej 

___________________________________________________________________________ 
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Vilken teoretisk inriktning har din psykoterapeutexamen? 

 Psykodynamisk 

 Kognitiv Beteendeterapeutisk 

 Annan:____________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Vad arbetar du huvudsakligen med idag? 

 Psykologisk behandling 

 Utredning 

 Psykologisk behandling och någon annan uppgift ungefär lika mycket 

 Rehabilitering 

 Handledning och konsultation 

 Organisation/Ledarskap 

 Forskning 

 Undervisning 

 Annat:____________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Vilket problem eller tillstånd arbetar du i huvudsak med idag? 

Välj max 2 alternativ. 

 Krisreaktioner 

 Ångesttillstånd 

 Depressioner 

 Personlighetsstörningar 

 Psykoser 

 Ätstörningar 

 Missbruk 

 Neuropsykologiska funktionsnedsättningar 

 Annat:____________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Nedan följer ett antal metoder man kan använda sig av i psykologisk behandling. Skatta hur 

ofta du använder dig av dessa i ditt arbete. 
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 Aldrig/ 

mycket 

sällan Sällan Ibland Ofta 

Mycket 

ofta 

• Beteende-experiment 

• Identifiera och arbeta med motstånd 

• Exponering 

• Utforska klientens livsvärldar 

• Sätta upp konkreta mål för terapin 

• Hjälpa klienten ge upp försvar för att kunna 

uppleva adaptiva affekter 

• Hemuppgifter 

• Klargöra, definiera och utveckla klientens 

resurser 

• Klargöra värderingar och vilka 

konsekvenser de har för klientens sätt att 

leva 

• Identifiera och modifiera 

anknytningsmönster 

• Mindfullness-övningar 

• Beteendeaktivering 

• Utforska klientens val utifrån begräsningar 

och möjligheter 

• Fokucera på klientens berättelse utifrån ett 

förståelseperspektiv, ej ett 

förklaringsperspektiv 

• Låta klienten associera fritt 

• Självskattningar och dagboksformulär 

• Psykoedukation 

• Klargöra vad som är meningsfullt för 

klienten och hur hon förverkligar det i sitt 

liv 

• Sokratiskt frågande 

• Hjälpa klienten till insikt om inre konflikter 

• Identifiera grundantaganden och livsregler 

• Identifiera och arbeta med försvar 

• Öva problemlösning 

• Ge tolkningar 

• Använda relationen mellan psykolog och 

klient för terapeutiska interventioner 

• Kartlägga klientens tankar, känslor och 

beteenden i olika situationer 

• Avslappning 

• Sätta sina egna erfarenheter inom parantes 

för att bättre se och förstå fenomenen ur 

klientens perspektiv 

• Hjälpa klienten mentalisera 

• Fokusera på sina egna känslor för att förstå 

vad klienten väcker hos andra 
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För en lyckad behandling - hur stor betydelse tror du att följande har? 

 Har 

ingen 

betydelse 

alls 

Har 

någon 

betydelse 

Har 

betydelse 

Har stor 

betydelse 

Har 

mycket 

stor 

betydelse 

• Att klienten har stöd från sin arbetsplats och 

sina kollegor 

• Klientens intelligens/kognitiva förmåga 

• Terapeutens följsamhet till en 

behandlingsmodell 

• Att klienten har tillgång till andliga eller 

andra stödgrupper som delar samma 

problematik 

• Att terapeuten visar empati med sin klient 

• Att terapeuten har en god relation med sin 

klient 

• Klientens resiliens/motståndskraft 

• Att terapeuten aktivt uppmuntrar affektiva, 

kognitiva och beteendemässiga förändringar 

• Klientens motivation till förändring 

• Klientens förmåga att relatera 

• Ömsesidig bekräftelse mellan terapeut och 

klient 

• Att klienten är redo för förändring 

• Svårighetsgraden i de problem/symptom som 

klienten uppvisar 

• Att terapeuten är varm mot sin klient 

• Att terapeuten visar omsorg för sin klient 

• Att klienten tror på behandlingen 

• Att terapeuten och klienten har kommit 

överens om behandlingsmål 

• Att klienten har stöd från familj och vänner 

• Klientens förmåga att tolerera och hantera 

affekter 

• Att terapeuten har ett accepterande 

förhållningssätt gentemot klienten 

• Att terapeuten ger klienten erkännande för 

utförda förändringar och nya färdigheter 

• Klientens förmåga till tillåt 

• Att terapeuten tror på behandlingen 

• Att terapeut och klient innan behandlingen 

har klargjort vilka förväntningar som finns 

• Hur många problem/symptom klienten 

uppvisar 

• Klientens förmåga att identifiera ett 

huvudsakligt problem och dess 

svårighetsgrad 
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________________________________________________________________________ 
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Hur skapar du dig en uppfattning om klientens problematik? 

Ex: Hur resonerar du kring klientens problematik? Vad ställer du för frågor? Vad är viktigt att 

ta reda på? Använder du några tester eller skattningsformulär, vilka i så fall? 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Till vilken grad är ditt arbetssätt psykodynamisk? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Inte alls           I mycket hög grad 

 

 

 

Till vilken grad är ditt arbetssätt kognitivt-beteendeterapeutiskt? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Inte alls           I mycket hög grad 

 

 

 

Till vilken grad är ditt arbetssätt existentiellt/humanistiskt? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Inte alls           I mycket hög grad 

 

 

 

Till vilket sätt är ditt arbetssätt integrativt/eklektiskt? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Inte alls           I mycket hög grad 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Vad beror valet av arbetssätt huvudsakligen på? 
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 Eget intresse för den inriktningen 

 Gängse metod på arbetsplatsen 

 Handledares eller chefers inriktning 

 Evidens 

 Annat:____________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nu när du är ute på arbetsmarknaden, hur tycker du att du står dig kunskapsmässigt när det 

gäller: 

 

 

Dåligt 

Ganska 

dåligt Medelmåttigt Bra Väldigt bra 

PDT      

KBT      

Ex/hum      

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

I din upplevelse: Hur förhåller din kunskap sig jämfört med andra psykologer som har en 

psykologutbildning med inriktning PDT? 

 

 Sämre 

 Lika bra 

 Bättre 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

I din upplevelse: Hur förhåller din kunskap sig jämfört med andra psykologer som har en 

psykologutbildning med inriktning KBT? 

 

 Sämre 

 Lika bra 

 Bättre 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Vad har begreppet ”jobba evidensbaserat” för betydelse enligt dig? 

 

 

 

 

Vilken roll spelar evidens i ditt praktiska arbete? 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Din utbildning har en integrativ inriktning. Beskriv i egna ord vad det innebär för dig (ge din 

personliga definition). Beskriv gärna utförligt. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Vilka är för- respektive nackdelarna med att integrera olika terapiskolor enligt dig? Beskriv 

gärna utförligt. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Upplever du att det finns hinder för integration av terapiskolor? Om ja, vilka? Beskriv gärna 

utförligt. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Om du tycker något saknades i psykologutbildningen med avseende på det integrativa 

perspektivet, vad? Beskriv gärna utförligt. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Upplever du att din utbildning med integrativt perspektiv har påverkat hur du har blivit 

bemött av dina kollegor och arbetsgivare? I så fall, på vilket sätt? 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Är det något du vill lägga till eller kommentera, gör gärna det här! 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

När examensarbetet är färdigställt och examinerats kommer vi att via e-post meddela er hur ni 

kan ta del av uppsatsen. Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss på 

helpev091@studentmail.oru.se eller rutskh071@studentmail.oru.se. 

 

Med vänliga hälsningar Helen Persson och Ruth Skillmark 

mailto:helpev091@studentmail.oru.se
mailto:rutskh071@studentmail.oru.se

