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Sammanfattning/abstract: 
Den här studien undersöker egna resurser och ideal som fyra studerande på den 
grundläggande utbildningen i psykoterapi vid Sankt Lukas utbildningsinstitut 
ger uttryck för. Vidare intresserar sig studien för hur de fyra studerandes 
uttryckta resurser och ideal överensstämmer med CER-modellen av Skovholt 
och Rønnestad. CER-modellen beskriver vad som gör en psykoterapeut 
framgångsrik, en så kallad master therapist. Undersökningsmaterialet består av 
åtta intervjuer som ingår i ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan 
Sankt Lukas utbildningsinstitut och Psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet och som fokuserar på frågan: Vad händer med studenter under en 
psykoterapi- och psykoterapeututbildning? Materialet har bearbetats enligt en 
deskriptiv metod och har sedan prövats mot CER-modellens kriterier. 
Resultatet visar på flera uttryckta ideal och resurser som på ett påtagligt vis 
överensstämmer med kriterierna i CER-modellen. De ideal som tydligast 
framträder handlar om viljan att lära, att växa som människa, att bli medveten 
om den egna personen samt att kunna förhålla sig på ett realistiskt sätt till 
gränssättningar. Resultatet i denna studie visar på en samstämmighet både med 
tidigare forskning kring vad som anses vara verksamt i psykoterapi och visar 
på överensstämmelser med CER-modellen och kan med fördel användas av 
utbildningsinstitut för att aktivt arbeta med att definiera ideal och sammanhang 
för sina studerande också i syfte att bjuda in till en kritisk diskussion inom 
professionsgemenskapen om vad dess ideal rymmer och vad de förbiser. 
Nyckelord: Psykoterapistuderande, CER-modellen, ideal, utbildning i 
psykoterapi, master therapists, lärandeprocesser 
 
This paper examines the personal resources and ideals expressed by four students at 
the basic psychotherapy training at the Sankt Lukas institute. Furthermore, the study 
deals with the correspondence between the expressed resources and ideals of the four 
students and the CER model by Skovholt and Rønnestad. The CER model describes 
what it is that makes a psychotherapist successful, a so-called master therapist. The 
research material consists of eight interviews that are part of a research project, a 
collaboration between the Sankt Lukas institute and the Department of psychology at 
Stockholm University, and focuses on the question: What happens to students during 
psychotherapy and psychotherapist training? The material has been processed in 
accordance with a descriptive method and then tested against the criteria of the CER 
model. The result shows several expressed ideals and resources that correspond 
substantially with the CER model criteria. The ideals that show up most prominently 
deal with the desire to learn, to grow as a human being, to become aware of oneself, 
and to be able to realistically relate to the definition of boundaries. The result in this 
study indicates a concurrence both with previous research on what is considered to be 
efficient in psychotherapy and with the CER model, and it may very well be used by 
educational/training institutes in order to actively promote the defining of ideals and 
contexts to their students, thus also inviting a critical discussion within the 
professional community on the content of these ideals and what they may overlook. 
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1  Inledning 
Mycket av den forskning som har bedrivits om blivande psykoterapeuter har fokuserat på 
utvecklingsfaser och de svårigheter och den prövning utbildningen innebär för de 
studerande. Den här studien undersöker mot denna bakgrund egna resurser och ideal som 
fyra studerande på den grundläggande utbildningen i psykoterapi vid Sankt Lukas 
utbildningsinstitut ger uttryck för. Vidare jämförs dessa resultat med den omfattande 
internationella forskningen om master therapists som Skovholt och Rønnestad tillsammans 
med flera internationella kollegor har bedrivit sedan 1988 (Rønnestad & Skovholt, 2013).  
Deras forskningsresultat har fastslagit flera eftersträvansvärda egenskaper som psyko-
terapeuter behöver ha och utveckla. Den här studien intresserar sig för hur de fyra 
studerandes uttryckta resurser och ideal överensstämmer med dessa egenskaper.  
 
Skovholt och Rønnestad använder ett äldre citat av psykologen och forskaren V. C. Raimy 
för att beskriva den situation psykoterapeutnovisen befinner sig i: ”Psychotherapy is an 
undefined techninque applied to unspecified problems with unpredictable outcome. For this 
we recommend rigorous training.” (Raimy, 1950, s. 150). En av deltagarna i den här studien 
beskriver erfarenheten av utbildningen så här: ”Om jag tidigare var i ett pussel med tio 
stycken bitar så sitter jag nu med ett pussel med tusen stycken bitar som jag försöker 
lägga.” Denna studie undersöker således om det trots all osäkerhet och tvetydighet som 
uppgiften som psykoterapeut oundvikligen erbjuder samtidigt skulle kunna existera en 
relativt tydlig tradition, där resurser och ideal som identifierats hos master therapists 
återfinns i svaren hos studeranden på den grundläggande psykoterapeututbildningen.  

 
 
2  Teoretisk bakgrund 

Vad som är verksamt i psykoterapi och psykoterapeutfaktorer 
Rønnestad och Skovholt konstaterar att; ”’therapist effects’ are much more important than 
’method effects’, and therefore who the therapist is, is much more important than the 
therapeutic method used. " (Rønnestad & Skovholt, 2013, s.7) och att; ”(a) that the 
therapeutic relationship is highly important for outcome, and (b) that therapist effects are 
substantial[…].” (Ibid, s. 8).  
 
En svensk översikt som även täcker in internationell forskning inom detta område återfinns 
i Vad är verksamt i psykoterapi (Philips & Holmqvist, 2008). Här lyfts det fram att det 
inom den psykodynamiska skolan anses vara verksamt med strukturella faktorer som 
kommer till uttryck i kontraktet, reflektion och självreflektion, tolkningar och även 
överföringstolkningar, den terapeutiska alliansen, empati och den reella relationen, den 
kompensatoriska dimensionen i den terapeutiska relationen och möjligheten att röra sig 
mellan här-och-nu och där-och-då (Sandell, Holmqvist & Philips, 2008). Patienter uppger 
att det som är hjälpsamt i behandlingen är terapeutens egenskaper som underlättar 
psykoterapin, att få tala fritt och uttrycka sig själv, upplevelsen av en stödjande relation, 
ökad självförståelse och att terapeuten uppmanar patienten att använda sig av lärdomar från 
psykoterapin i det verkliga livet (Werbart, Lilliengren & Philips, 2008). Den här studien 
utesluter patientperspektivet och fokuserar på föreställningar inom professionsgemenskapen 
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om vad som gör en framgångsrik terapeut. Men konsensus mellan patienter och terapeuter 
verkar råda kring betydelsen av ”relationen” och terapeutens ”egenskaper”. Holmqvist, 
2008, anger att det finns evidens för att följande faktorer är effektiva: den terapeutiska 
alliansen, empati och samförstånd om mål och samarbete. Vidare finns det sannolika skäl 
att anta att positiv respekt, kongruens, feedback, arbete med alliansproblem, self-disclosure, 
hantering av motöverföring och kvaliteten på relationella tolkningar har en positiv inverkan 
på behandlingsresultatet. 

 
CER-modellen: Cognitive - Emotional - Relational (CER) Master Therapist Model 
Rønnestad och Skovholt har efter decennier av forskning sammanfattat något som kan 
liknas vid en instruktion till psykoterapeuter vad gäller strävanden i den professionella och 
personliga utvecklingen. I detta arbete har de samma utgångspunkter som relateras i 
ovanstående stycke angående viktiga faktorer som relationen, alliansen och empati, men 
deras ambition verkar också ha varit att bryta ned dessa begrepp. Kanske att definiera vad 
hos psykoterapeuten som leder till utveckling och etablering av dessa förmågor och 
färdigheter?  
 
Rønnestad och Skovholt har formulerat sig utifrån vad psykoterapeuter själva anser om sin 
profession och CER-modellen speglar därför vad som anses vara viktigt för och av en 
psykoterapeut. Den speglar med andra ord en professionssjälvbild och ideal inom en 
yrkestradition. CER- modellen ordnar kriterierna under rubrikerna: kognitiva, emotionella 
och relationella och kommer att användas för att diskutera och jämföra resultaten i den här 
studien. 
 
 
CER-modellen i sammanfattning 
Cognitive: Emotional:  
Embraces Complex Ambiguity Deep Acceptance of Self 
Guided Now by Accumulated Wisdom Genuinely Humble   
Insatiably Curious Highly Self Aware  
Profound Understanding of the Human Condition Intense Will to Grow  
Voracious Learner Passionately Enjoys Life 
Cultural Knowledge and Competence*   
Relational: 
Able to Intensively Engage Others 
Acute Interpersonal Perception  
Nuanced Ethical Compass 
Piloted by Boundaried Generosity  
Relational Acumen    
Welcome Openness to Life Feedback     
Trust in Clients* 
 
*New Themes (Updated Portrait of Master Therapists, Rønnestad & Skovholt, 2013, s. 238) 
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Kriterierna som anges ovan utgör variationer av kvaliteter som en psykoterapeut behöver 
kunna relatera till och förstå innebörden i. Skovolt och Rønnestad påpekar själva att de 
flesta psykoterapeuter besitter dessa kvaliteter i olika stor utsträckning. De har satt upp sju 
så kallade markers som kan fungera som en guide genom de olika kriterierna.  
 
Marker1: Rage to Mastery  
Denna marker handlar om motivation att ständigt bli bättre och riktigt bra på sin uppgift.  
 
Marker 2: Deliberate Practice Over Many Years 
Denna marker handlar om att man trots motgångar och frustration fortsätter att utöva yrket 
och målmedvetet samlar på sig mer erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete.  
 
Marker 3: Open to Feedback but Not Derailed by It 
Denna marker handlar om att kunna förhålla sig öppen till feedback kring sitt arbete och att 
samtidigt kunna sålla för att inte bli destabiliserad och hamna i hopplöshet. Det handlar om 
att kunna ta till sig av det som ger lärdomar och att kunna lämna det som inte bidrar till 
någon utveckling. 
 
Marker 4: Humility 
Denna marker bygger vidare på föregående och handlar om att fortsätta förhålla sig öppen 
till att man kan ha fel. Ödmjukhet är enligt Rønnestad och Skovholt motsatsen till 
narcissism. 
 
Marker 5: Deep Coaching Attachments 
Denna marker syftar på terapeutens förmåga att knyta an till och skapa djupa relationer med 
dem som fungerar som coacher i olika faser i yrkeslivet, det kan till exempel vara en 
handledare. 
 
Marker 6: Boundaried Generosity 
Denna marker handlar om psykoterapeutens förmåga att sätta gränser och att ge av sig 
själv. Det handlar om att utveckla förmågan att ”ta hand om” både i relation till sig själv 
och till den som går i terapin. 

 
Marker 7: Cultural Competence 
Denna marker handlar om förmågan att förstå vad konfidentens livssituation innebär utifrån 
faktorer som socioekonomisk status, genus, ålder, etnicitet, religion, sexualitet och 
nationalitet. 
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3  Tidigare forskning 
 
3.1  Empiriska vetenskapliga studier 
 

Forskning om psykoterapistuderanden 
I Sverige har Jan Carlsson vid Karolinska Institutet genomfört flera forskningsprojekt om 
studeranden på psykoterapeutprogrammet och resultaten har ofta publicerats i samarbete 
med Joakim Norberg, Johan Schubert och Rolf Sandell. Deras resultat beskriver olika 
dimensioner av de studerandes professionella utveckling. I denna forskning ligger fokus på 
hur psykoterapistuderande arbetar för och eftersträvar erkännanden som legitima 
medlemmar i den psykoterapeutiska gemenskapen och på "attityder" som hör samman med 
yrkesrollen. I samtliga artiklar som har publicerats av Carlsson och medförfattare resoneras 
kring olika utvecklingsprocesser hos blivande psykoterapeuter. Dessa processer beskrivs i 
varierande ordalag som stadier, faser, cirklar, teman och så vidare (Carlsson, Norberg, 
Schubert, & Sandell, 2011a, 2011b; Carlsson, 2012). På den avancerade studienivån som 
psykoterapeutprogrammet i Sverige representerar har flera forskare funnit att det 
förkommer "roll-konflikter". Bland annat Olk och Friedlander (1992) och Rønnestad och 
Skovhult (1993) har studerat hur konflikter uppenbarar sig framför allt i handlednings-
sammanhang, där den blivande psykoterapeuten kan uppleva starka känslor inför att på 
något vis betraktas om nybörjare trots att denne i de flesta fall har en lång yrkeslivs-
erfarenhet och en stark förformad bild av sig själva som professionella. 
 
Om fokus riktas mot känslor i dessa processer ger forskningen en samstämmig bild av att 
många psykoterapistuderanden upplever obehagliga känslor av hjälplöshet och beroende i 
början av sina studier. Detta antas höra ihop med ångest inför att inte leva upp till de krav 
som utbildningen ställer. Skovholt och Rønnestad väljer att kalla känslorna för "orphan 
distress" och "novice neglect" (Skovholt & Rønnestad, 2003), begrepp som drar direkta 
paralleller till spädbarnets och barnets upplevelsevärld för att ringa in rädslor som handlar 
om övergivenhet och försummelse och som drabbar många studeranden. 
 
Även på det teoretiska planet konstaterar forskningen en generell utveckling som kan 
summeras som följer; "At the beginning of training, students had a clear psychoanalytical 
orientation, similar to that of their supervisors. From the last year of training, after 
supervision had ended, and continuing during the post-training period, students distanced 
themselves from the psychoanalytical orientation and their supervisors toward a more 
eclectic position."(Carlsson, Norberg, Schubert & Sandell, 2011, s. 213). Samman-
fattningsvis är det föga överraskande så att blivande psykoterapeuter utvecklas från att 
uppleva ett beroende och att hålla på en viss dogmatik till mer eklekticism och forskarna 
verkar överens om att ett viktigt mål med en psykoterapiutbildning är att var och en ska 
finna "en egen röst". 
 
En uppmaning som Carlssons forskning mynnar ut i är att utbildningsinstituten borde vara 
intresserade av att dra pedagogiska slutsatser kring hinder och underlättande fenomen för 
lärande (Carlsson, 2012, s. 163). Olk och Friedlander anser till och med att utbildnings-
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institut borde varna studenter för "potential conflicts until some ambiguity diminishes." 
(Olk & Friedlander, 1992, s. 396). De menar att olika sorters konflikter drabbar de 
studeranden beroende på tidigare yrkeserfarenhet och utbildningsnivå. "Role conflict" 
drabbar den mer erfarna studenten som redan har en bild av sig själv som professionell 
medan "role ambiguity" drabbar nybörjaren som ännu inte har skapat sig en klar bild av 
yrkesrollen (Ibid, s. 389-390).  

 
Forskning om master therapists 
Valet att jämföra det deskriptiva resultatet av den här studien med kriterierna för master 
therapists är främst motiverat av metoden som användes av Rønnestad, Skovholt et al för 
att nå fram till sin definition av vem som kan kallas en master therapist. Man har fått fram 
kriterierna genom att forska inom psykoterapeutgemenskapen och detta ger deras kriterier 
hög relevans för dem som inleder sin psykoterapeutiska bana och är på väg att bli en del av 
den gemenskapen.  
 
Rønnestad och Skovhult beskriver i The Developing Practitioner (2013) tre möjliga 
förhållningssätt till vad en master therapist är; det första handlar om en karismatisk mästare 
som bildar skola och etablerar en metod och får lärjungar. Forskningen visar att det inte 
finns någonting som pekar på att man blir en skickligare psykoterapeut med bättre 
terapiutfall om man blir en "lärjunge". Tvärtom visar forskningen att olika terapimetoder 
ger lika goda resultat (Wampold, 2010). Det andra försöket att förstå mästerskap har varit 
att finna det via empiriska och laboratorieliknande studier, men denna typ av forskning blir 
ofta ifrågasatt av praktiker som säger att resultaten är oanvändbara i det kliniska arbetet 
(Rønnestad & Skovholt, 2013, s. 215-218).  
 
Det tredje sättet, och den väg som Rønnestad och Skovholt har valt, är att forska på 
personer som av sina kollegor anses vara särskilt skickliga psykoterapeuter. Man har använt 
sig av Peer Nomination Sampling, Snowball Sampling, Extreme Case Sampling och Key 
Informant Nomination. Forskningen har visat att detta tillvägagångssätt inte utgör en 
popularitetsomröstning utan ger ett resultat som snarare handlar om informella experter, 
personer som av andra yrkesverksamma anses vara särskilt skickliga och tillförlitliga. Det 
handlar om personer som psykoterapeuterna själva skulle rekommendera vänner eller 
anhöriga att gå till (Rønnestad & Skovholt, 2013, s. 215-218). 
 
Rønnestad och Skovholt har bedrivit sin forskning om master therapists under ett långt 
tidsintervall, i många olika delar av världen och i samarbete med flera andra forskare som 
har genomfört delstudier och nationella versioner av undersökningen. De första sex 
studierna genomfördes i Minnesota i USA under tidsintervallet 1988-2004. Fyra av dessa 
studier var kvalitativa och en var kvantitativ, den sjätte studien var en meta-analytisk studie 
av de fyra första studierna och den genomfördes 2004. Till detta tillkommer en studie om 
kulturellt kompetenta psykoterapeuter från 2007 och fem internationella studier varav två 
som jämförde resultaten mot de ursprungliga Minnesotastudierna. I forskningen om master 
therapists har psykoterapeuter med olika teoretisk inriktning ingått. 
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I den här studien kommer Rønnestad och Skovholts uppdatering av CER-modellen från 
2013 att användas för att relatera och diskutera de deskriptiva resultaten från intervjuerna 
med studeranden på den grundläggande utbildningen i psykoterapi. I denna studie kommer 
begreppet master therapist/s liksom kriterier och markers även fortsättningsvis att användas 
på engelska.  

 
 
4  Frågeställningar 

Vilka ideal och resurser ger studerande på den grundläggande psykoterapeututbildningen på 
Sankt Lukas utbildningsinstitut uttryck för? Hur överensstämmer dessa med forskning 
kring vad som gör en psykoterapeut framgångsrik, en så kallad master therapist enligt 
CER-modellen? 

 
 
5  Metod 
 
5.1  Undersökningsdeltagare 

Deltagare i denna studie är fyra psykoterapistuderande på grundutbildningen i psyko-
dynamisk psykoterapi vid Sankt Lukas utbildningsinstitut i Lund eller i Göteborg. 
Intervjuerna med deltagarna är transkriberade, har anonymiserats och är utvalda av fil dr 
Teci Hill vid Sankt Lukas utbildningsinstitut. Deltagarna kommer fortsättningsvis att kallas 
intervjupersoner. 

 
 
5.2  Datainsamlingsmetoder 

Denna studie baseras på intervjuer som ingår i ett forskningsprojekt som är ett samarbete 
mellan Sankt Lukas utbildningsinstitut och Psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet och som fokuserar på frågan: Vad händer med studenter under en psykoterapi- 
och psykoterapeututbildning?  
 
I informationen om forskningsprojektet står att läsa (Bilaga 1): "Ett annat viktigt 
forskningsområde är att även undersöka om samstämmighet och divergens mellan 
studenters, patienters, lärares och handledares berättelser kan generera kunskap om såväl 
lärandeprocesser, utbildningskongruens samt så kallade icke-specifika terapeutfaktorer (det 
sistnämnda som ofta åberopas i psykoterapiforskning och som det hittills finns för lite 
forskning om).". Det är alltså lärandeprocessen och den sistnämnda faktorn som denna 
studie knyter an till. 
 
Undersökningsmaterialet består av åtta bandinspelade och transkriberade halvstrukturerade 
intervjuer med psykoterapistuderande på grundutbildningen i psykodynamisk psykoterapi 
vid Sankt Lukas utbildningsinstitut antingen i Lund eller i Göteborg. Varje deltagare, fyra 
personer, har blivit intervjuad två gånger; en intervju när utbildningen påbörjades HT 2011, 
och en intervju efter utbildningen HT 2013. 
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Intervjuerna är gjorda av olika intervjuare. Alla intervjuer följer samma halvstrukturerade 
intervjuguide och är uppdelade i övergripande frågeområden: professionssjälvbild, 
studentsjälvbild, utbildningspsykoterapi/egenterapi, personlig självbild, professionsbild, 
vad du tror är verksamt i psykoterapi, tänk dig själv om tio år.  
 
Det faktum att uppsatsförfattaren själv befinner sig i en utbildningssituation på 
psykoterapeutprogrammet vid Sankt Lukas utbildningsinstitut innebär en risk för personlig 
bias i tolkningen av resultatet. 
 
Intervjuerna är utförda av andra forskare och sedan tidigare transkriberade, det 
betyder att nyanser i betoning och känsla kommer att vara "osynliga" för uppsats-
författaren och ingen hänsyn kan tas till viktig visuell information som man får ta del 
av i mötet med en människa. 

 
 
5.3  Bearbetningsmetoder 

1. Deskriptiv metod: Den deskriptiva metoden utgår enligt Langemar (2008) från 
kvalitativa aspekter, från empirism och vad som finns i materialet, samt bygger på 
många genomläsningar av materialet snarare än på förutbestämda psykologiska 
teorier eller begrepp. Deskription är en mer otolkad återgivning av en text eller 
intervju (Langemar, 2008, s. 25-28). 
 
De åtta intervjuerna genomlästes tre gånger. Den första genomläsningen fokuserade 
på vilka konflikter de studerande upplevde under den grundläggande psykoterapi-
utbildningen. Tidigare forskning pekade som refereras ovan på många smärtsamma 
och svåra konflikter och känslor som de studerande hanterar under utbildningstiden. 
Efter tre genomläsningar av intervjumaterialet framstod det som svårt att dra 
slutsatser kring konfliktfyllda processer. I stället framträdde teman som ideal, 
resurser, rädslor samt vad man tror är verksamt i en psykoterapi. Anteckningar fördes 
löpande kring detta och illustrerande citat valdes ut.  
 
2. Deskriptiv metod: Materialet genomlästes en fjärde gång och därefter gjordes en 
deskriptiv sammanställning av varje intervju. Visserligen finns rädslor och stress som 
tidigare forskning visar på även närvarande i detta undersökningsmaterial, men den 
deskriptiva sammanställningen gav en nyanserad bild där ideal och resurser var 
framträdande. Denna sammanställning ordnades enligt följande rubriker: Motivation, 
ideal och egna resurser, ideal och rädslor samt vad som anses vara verksamt i 
psykoterapi. 
 
3. Inventering av begrepp: I detta forskningsskede gjordes även en inventering av de 
vanligast förekommande orden/begreppen som har en psykodynamisk koppling. 
Sammanställningen gjordes i syfte att kontrollera om de slutsatser som dragits efter 
de tidigare genomläsningarna ägde validitet och för att ytterligare bidra till den 
deskriptiva bilden av respektive intervjudeltagare. Denna sammanställning visade sig 



  

8 (25) 
 

 

 

inte vara relevant för resultatframställningen och presenteras därför inte i 
föreliggande text. 
 
4. Relevans för master therapist-kriterier: När ovanstående bearbetning 
sammanfattades framstod det som relevant att jämföra denna studies deskriptiva 
resultat med kriterierna för master therapists och att studera hur ideal och resurser 
inom den psykodynamiska traditionen knyter samman nybörjare och erfarna 
psykoterapeuter. I detta skede vill studien testa relevansen för CER-modellen hos 
psykoterapistuderande. Langemar skriver: ”[…] teoriprövning inte bör blandas ihop 
med teoristyrda, deskriptiva undersökningar […], som innebär att man låter tidigare 
forskning och teori ge fokus och frågeställningar till sin studie.” (Langemar, 2008, s. 
31). I denna studie rör det sig om tidigare forskning om master therapists som 
används som ett jämförelsematerial för att belysa intervjuresultaten, något som 
kanske närmar sig en teoriprövning. 
 
5. En femte genomläsning av intervjumaterialet och den deskriptiva 
sammanfattningen gjordes för att kontrollera att alla för ämnet relevanta data var 
redovisade och för att eventuellt komplettera materialet utifrån CER-modellen.  
 
Begrepp som används i resultatframställningen 
Motivation 
Vad har fått de studerande att söka utbildningen? 
 
Ideal 
I denna studie används begreppet ideal i betydelsen något som eftersträvas, något som man 
önskar för egen del, något som man värderar högt.  
 
Resurser 
Resurser används i den här studien i betydelsen upplevda egna styrkor och förmågor hos de 
fyra intervjupersoner som undersöks. 
 
Rädslor 
Begreppet tangerar den diskussion som återges ovan under rubriken ”ideal” i det att rädslor 
som intervjupersonerna ger uttryck för kommer att relateras till de ideal de eftersträvar och 
huruvida de själva tror sig kunna uppnå dessa.  
 
Verksamt 
Med detta menas det som av intervjupersonerna anses ha en positiv psykoterapeutisk 
inverkan på patienter. 
 

 
6  Forskningsetiska frågeställningar 

Materialet i denna studie utgörs av intervjuer från ett forskningsprojekt som följer de 
forskningsetiska lagarna kring frivillighet, förvaring, konfidentialitet och nyttjande. 
Skriftligt samtycke från intervjupersonerna har inhämtats. Intervjupersonerna har i 
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samband med intervjutillfället blivit informerade om att deras intervjuer kommer att 
användas i den typ av forskningssyfte som denna studie avser. Intervjuerna har av 
intervjuaren anonymiserats vid transkriberingen. Intervjuerna som används i denna 
studie kommer från andra studieorter än den som uppsatsförfattaren studerar vid. 
Detta för att minimera risken för igenkänning av intervjupersonerna. Etiska 
överväganden kring igenkänningsrisken har gjorts och av den anledningen har en del 
identifierbara uppgifter, så som tidigare yrke, intressen osv, bytts ut mot likvärdiga i 
de här redovisade resultaten.  

 
 
7  Resultat  

Här presenteras varje intervjuperson för sig med intervju 1; när studierna på den 
grundläggande psykoterapiutbildningen inleds, och intervju 2; efter studierna, var för 
sig. Varje deskriptiv intervjupresentation följs direkt av en redovisning av vilka 
kriterier inom CER-modellen som återfunnits i respektive intervju och sist kommer 
en resultatsammanfattning. Denna uppställning är gjord i syfte att ge läsaren en 
möjlighet att enkelt följa stegen som forskningsprocessen tog. Varje intervjuperson 
har fått en rubrik som av uppsatsförfattaren anses reflektera en viktig personlig 
egenskap eller ett centralt tema hos intervjupersonen.  
 
Resultaten som redovisas är intervjupersonernas utsagor om sig själva och utgör inte 
en objektiv bedömning av deras resurser. Forskningen kring master therapists är 
delvis utformad på ett liknande sätt där de som identifierats som varande master 
therapists själva har fått beskriva sina arbetsmetoder och sina personliga åsikter och 
värderingar kring yrket. När det deskriptiva resultatet relateras till CER-modellen 
redogörs inte för huruvida intervjupersonerna har uppnått de olika kriterierna utan 
redogörelsen visar vilka kriterier som respektive intervjuperson ger uttryck för att 
arbeta med. 

 
Att hela ett hål - Intervjuperson 1 
Intervju 1 
Motivation: Hon upplever att hon redan gör mycket som liknar terapeutrollen i sin 
nuvarande yrkesroll som lärare. Det som motiverar henne att söka sig till 
utbildningen är en önskan om "fördjupning, mycket mer utbildning, att få en 
professionell roll". Hon söker även efter en "bekräftelse på kompetens" och ser 
utbildningen som fortbildning och "ett behov, bekräftelse på att mitt tänk är rätt" och 
hon vill ha mer "kött på benen.". Hon undrar ”Hur kommer jag vidare?” och upplever 
en ”ödmjukhet i alla fall inför att här är det en människa som kommer med ett 
förtroende”. 
 
Ideal och egna resurser: Hon framhåller ”Det livslånga lärandet.” som en viktig del 
av hennes uppfattning om utveckling. Ett framträdande ideal hos henne är att 
människor på något sätt kan hela sig själva med hjälp av samtal. För henne själv 
innebär det att hon funderar kring det som får henne själv att känna sig mindre än 
hel; att hon tänker dumma tankar ibland men att hon samtidigt kan hålla masken och 
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stå ut. Hon beskriver sin ålder och sin livsberättelse som en tillgång. Hon har 
erfarenhet av att ha haft det "jättetufft och knapert ibland under uppväxten". Hon 
framhåller sina ledaregenskaper och berättar att hon själv är lugn, en udda 
personlighet, otroligt professionell och kan vara "groteskt sentimental", konstnärs-
själ, hon ser ett stort spektrum i sig själv. Hon beskriver en mix av struktur och 
känslighet hos sig själv med privata svagheter och en professionell rustning, hon 
känner sig själv som dynamisk. 
 
Ideal och rädslor: Hon oroar sig för om Socialstyrelsen ska godkänna henne om hon 
i framtiden skulle vilja bli legitimerad. Hon ser hinder som hon kallar för "hål i den 
professionella rustningen". Ett annat ideal som uttrycks utifrån en känsla av att inte 
leva upp till det ännu är att inte behöva hetsa upp sig inombords på grund av egna 
komplex och tillkortakommanden, skavanker i självförtroende och självkänsla som 
hon upplever att hon har. Hon tycker att hon har en tendens till självrannsakan som 
mynnar ut i ett korsfästande av henne själv då hon blir oduglig och värdelös i sina 
egna ögon. Hon känner att hon faller handlöst och undrar hur det kan vara så? ”Det 
är ett hål som behöver tråcklas ihop.”. 
 
Verksamt: På frågan om vad hon tror är verksamt i psykoterapi svarar hon: 
psykoanalysen, Freud, anknytning. 
 
CER  
C: Accumulated Wisdom - Hon ser sin erfarenhet inom ett annat fält och sin 
livserfarenhet överhuvudtaget som en tillgång, som hon använder sig av nu i det 
terapeutiska arbetet. 
Voracious Learner - Hon hoppas på fördjupning av sina kunskaper. Hon ser på livet 
som ett livslångt lärande. 
E: Intense Will to Grow och Highly Self-Aware - Det är viktigt för henne att komma 
vidare, att tråckla ihop hålen. Hon ser sina egna tvetydigheter och hoppas kunna hela 
dessa.  
Hon verkar kämpa med att nå fram till Deep Acceptance of Self då hon skulle vilja 
acceptera skavanker i självförtroendet och självkänslan.  
Genuinely Humble - Hon nuddar vid känslan av ödmjukhet när hon tänker på att en 
människa kommer med ett förtroende till henne. 
R: - 

 
Intervju 2 
Motivation: Svårt att utläsa i den andra intervjun. 
 
Ideal och egna resurser: Hon känner sig trygg i samtalet och mötet, trygg i att 
bygga relation. Hon kan lyssna bortom "rösten", "allting som sägs är inte hur det 
egentligen är". Erfarenheten av egenterapin spelar en stor roll som ett ideal. Det blev 
inte som hon hade förväntat sig, andra saker kom upp, hon blev som ett barn igen. 
Befriande och smärtsamma saker kom upp. Hon "Iakttog i början i egenterapin men 
kom över det steget - kände sig trygg - här kan jag faktiskt säga precis vad som 
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helst." Det fanns inga hinder, inga försvar. Precis som i den första intervjun ser hon 
sin ålder och det att hon inte alltid har haft det så lätt själv som fördelar i arbetet som 
psykoterapeut. 
 
Ideal och rädslor: Hon har upplevt det som svårt att hon inte "... var den stora 
teoretikern". Hennes sätt har varit att se människan och använda sig av intuitiv 
observation och det har gjort att hon har känt sig tafatt och frågat sig "Vad är det för 
fel på mig?". Hon har upplevt det som svårt att greppa all teori och diagnostik. 
Något som hon har funderat mycket på är om man passar som psykoterapeut om man 
har egna problem? I hennes fall gäller det hennes utseende. Hon undrar "Vad ska de 
[patienter] som kommer tro?”. Hon har tänkt: "Har hon något psykiskt problem 
'liksom' ska hon vara terapeut hon som ser ut på det viset?". Andra svårigheter som 
hon har stött på i patientarbetet är när hon upplever en vilja att ta hand om som om 
egna barn. Att hon härbärgerar saker som går rakt in, "som man bara vill ta hand 
om". 
 
Verksamt: På frågan om vad hon tror är verksamt i terapin svarar hon nu relationen, 
tilliten, tryggheten och att de själva får klä i egna ord. 
 
CER 
C: Voracious Learner - Hon tvivlar på sin förmåga att greppa den teoretiska delen av 
utbildningen och lärandeaspekten är viktig för henne.  
Guided Now by Accumulated Wisdom - Hon litar till sin vana och känner trygghet i 
mötena. 
E: Deep Acceptance of Self - Hon verkar fortsätta att kämpa med acceptans av den 
egna personen och upplevda svagheter och tillkortakommanden. 
R: Relational Acumen och Able to Intensely Engage Others - Hon upplever en 
trygghet i att bygga relationer och hålla samtal och att hon kan förstå och lyssna på 
relationen bortom det som förmedlas via språket. 
 
Då och då som att rida in en vildhäst - Intervjuperson 2 
Intervju 1 
Motivation: Hon söker sig till utbildningen mot bakgrund av en egen erfarenhet av 
att behöva hjälp och gå i psykoterapi i flera år, något hon upplevde som livs-
nödvändigt. Hon beskriver hur hon startade egenterapin av nödvändighet då hon led 
av ångest. Hon motiveras av den egna erfarenheten och den egna känslan av utsatthet 
som hon tänker att även andra kan uppleva. 
 
Ideal och egna resurser: Den egna upplevelsen av att behöva ligger i fokus och det 
hon själv fick ut av sin terapi utgör ett ideal för henne. Hon har fått hjälp av att ha 
brottats med sig själv. Det har gett henne en positiv erfarenhet av att "göra en egen 
förståelse för någonting … förstår det själv, tror själv, känner själv. ". Samtidigt ger 
hon uttryck för ambivalens: ”Det [att gå i psykoterapi] gör så att saker blir både 
svårare, saker och ting blir svårare och inte lättare. Finns inga enkla svar.”. Hon 
beskriver det som en kamp: ”Man kämpar sig fram, genom stilla stunder, genom 
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bergodalbanor, glädje, genom viss trygghet.”. Ett annat ideal hos henne handlar om 
att klara av gränser. Teorierna väcker inte ångest och hon upplever att hennes gränser 
"Börjar bli lite fastare.". 
 
Ideal och rädslor: Hon är osäker på terapeutrollen och har själv gått i lång terapi, nu 
ska hon vara den som sitter på andra sidan. Hon "Hoppas det ska gå bättre efter 
hand.". Hon tänker att andra psykoterapeuter är "någon helt annan typ som har 
mycket mer, mer kompetens såklart", men hon tänker samtidigt att alla människor 
känner av svårigheter. Hon upplever sig som en rädd person. "Jag är ganska rädd av 
mig, liten och rädd i vissa lägen.". 
 
Verksamt: På frågan om vad hon tror är verksamt svarar hon: Reella relationen, det 
personliga i mötet, relatera tillbaka och kopplingar. 
 
CER 
C: Profound Understanding of the Human Condition - Hon upplever att hon har och 
har haft det svårt med många rädslor men att hon samtidigt har fått hjälp i den egna 
terapin och hon tror att alla människor går igenom svårigheter.  
Embraces Complex Ambiguity - Hon upplever att psykoterapi har hjälpt henne själv 
samtidigt som den gör saker svårare och visar att det inte finns några enkla svar. 
E: Highly Self Aware - Stark erfarenhet av att känna sig i behov av hjälp och vara 
utsatt och rädd.  
Hon kämpar med Deep Acceptance of Self. 
 Intense Will to Grow – Hon upplever att hon kämpar sig fram genom upp- och 
nedgångar, och att det är värt det. 
R: Relational Acumen - På frågan om vad som är verksamt säger hon den reella 
relationen och det personliga i mötet.  
Piloted by Boundaried Generosity - Hon kämpar med gränser, att klara av att sätta 
dem och att inte bli för rädd. Hon upplever att hennes gränser ”Börjar bli lite 
fastare”. 
 
Intervju 2 
Motivation: Svårt att utläsa i den andra intervjun. 
 
Ideal och egna resurser: Hon säger att hon nu tänker mer och mer att ”det är inte 
lätt att vara människa i alla lägen man får känna på en massa olika komplexiteter.”. 
Handledningen under utbildningen har gjort att hon förstår att det finns flera sätt att 
vara och bemöta en patient. Hon tycker att hon är bra på att lyssna och känna. När 
hon ombeds reflektera kring framtiden säger hon att det [utbildningen] var en jobbig, 
omtumlande och ny tid, [man] lär sig mycket samtidigt, mycket på alla sätt och vis. 
In och ut. Hoppas på distans om tio år, ha smält det och gjort det till mitt. "Det var 
bra att jag vågade göra det.". Hon säger också att hon tidigare ”[…] var naiv lite 
grann… förhoppningsvis mer bekväm med mig själv och lite mer överseende 
kanske.”. 
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Ideal och rädslor: Hon har känt sig rädd för de stora uppgifterna och det stora 
ansvaret hon tycker att psykoterapeutjobbet innebär; "Uppgifterna har varit lite för 
stora för mig har det känts som.". Ansvar och [patient]arbetet kom tidigt. "Kunde 
inte föreställa mig vilket ansvar jag skulle känna.".  Hon tänker på om hon kanske är 
för känslig och tar in för mycket. Det är viktigt och ett ideal för henne att lära sig att 
skilja "ditt från mitt". ”Få koll på vad som är mitt. Ibland blir det för mycket, för 
känslig för att kunna sortera”. Hon har upplevt det "[...]då och då som att rida in en 
vildhäst" och tvivlat på om hon visste vad hon var med om; "Vad kan man egentligen 
göra, alltså, vad är det man egentligen gör, vad är det som händer.". 
 
Verksamt: På frågan om vad som är verksamt svarar hon nu: relationen, närheten. 
Teorin hjälper att förstå och ger reflektionsmöjligheter. 
 
CER 
C: Embraces Complex Ambiguity - Hon har upplevt många olika känslor under 
utbildningens gång. Både att hon klarar det och rädslor och tvivel. Hon förstår att det 
finns flera sätt att bemöta en patient. 
Profound Understanding of the Human Condition – Hon tänker att det inte är lätt att 
vara människa, det är fyllt av komplexa situationer. 
E: Highly Self Aware - Hon är medveten om sig själv, men främst utifrån det som 
hon ser som svagheter som att hon är för känslig och har fått ett för stort ansvar. 
Samtidigt känner hon att det var modigt att gå igenom utbildningen.  
Det förefaller som att hon fortfarande kämpar med Deep Acceptance of Self, men hon 
upplever lite mer av överseende med sig själv. 
R: Piloted by Boundaried Generosity - Hon jobbar med att hitta gränsen mellan "mitt 
och ditt", att känna gränserna. I detta verkar hon ha en viss hjälp av den teoretiska 
delen av utbildningen som ger möjlighet till reflektion.  

 
 
Närhet och avstånd - Intervjuperson 3 
Intervju 1 
Motivation: Den egna terapin ledde till att hon började utbildningen.  
 
Ideal och egna resurser: Hon har ett ideal som handlar om insikt i "hur man själv 
fungerar mer och så, och hur man reagerar.". För henne har det varit en insikt att 
förstå att allting inte ligger hos henne: "[…] kanske lägger det hos sig själv men det 
kan faktiskt vara hos den andra. ". Ett ideal handlar om gränser, närhet och avstånd, 
och att "man ska inte komma för nära... balans". Hon funderar kring hur hon kan 
hantera integritet, kyla, avståndstagande, inte kunna känna empati. Hon tycker att 
hon är lyhörd och bra på att lyssna "bakom orden" och inte bli provocerad. Hon ser 
att hon har en empatisk förmåga och är pålitlig. 
 
Ideal och rädslor: Hon känner ambivalens eftersom hon inte har mycket kött på 
benen. Hon är rädd att människor kanske inte ska vilja gå till en psykoterapeut som 
ser ut som hon gör. Hon upplever att hon är annorlunda på grund av sitt utseende. Är 
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människor intresserade av att gå till en terapeut som ser ut som jag? frågar hon sig. 
Hon är rädd att inte ha kompetens nog, tänker att hon kanske har för höga mål och 
undrar om hon kommer att kunna behålla sina patienter. Hon är rädd att hon när hon 
blir stressad reagerar genom att rusa fram och inte kan ta det lugnt. Det finns ett ideal 
kring tempot i terapier som hon funderar mycket kring.  
 
Verksamt: På frågan om vad som är verksamt i terapin svarar hon vikten av 
alliansen, förtroende, lita på, empati, varm omgivning. 

 
CER 
C: Embraces Complex Ambiguity - Hon känner stor ambivalens inför uppgiften när 
hon är ny. Samtidigt är hon rädd att inte ha kompetens nog.  
E: Highly Self Aware - Hon är väl medveten om de sidor som hon upplever är 
negativa eller försvårar för henne som t ex att hon kan bli stressad och då gå fram för 
fort. 
R: Piloted by Boundaried Generosity - Hon uppehåller sig mycket vid vad som utgör 
gränsen, en balans mellan närhet och avstånd, kyla och intensitet. Vad som ligger hos 
henne själv och hos den andre. 
Relational Acumen - Hon anser sig vara en empatisk och pålitlig person.  
Acute Interpersonal Perception - Hon ser sig själv som lyhörd och att hon har en 
förmåga att lyssna "bakom orden".  
 
Intervju 2 
Motivation: Hon upplever fortfarande egenterapin som viktig och att imitera den 
egna psykoterapeuten känns betryggande. 
 
Ideal och egna resurser: Hon uttrycker att hon är lyhörd, empatisk, kan läsa mellan 
raderna, läsa kroppsspråk och kan använda sin intuition. Hon kan se bakom det hela, 
visa förståelse, inte döma och ge bekräftelse. Detta har hon "Fått på köpet från min 
bakgrund". Ett ideal är att finna en balans mellan allvar och humor. Hon ser att mer 
erfarna psykoterapeuter verkar kunna tillåta sig lättsamhet och humor, själv känner 
hon sig spänd nu i början. 
 
Ideal och rädslor: Hon vill lära sig tekniker. Hon upplever att hon fattas kunskaper 
som mer erfarna psykoterapeuter har, hon har inte tillräckligt med utbildning. 
”Ja, att få insikter om sig själv istället för att tro att allting handlar om en själv, 
behöver inte alltid vara så.”. Hon återkommer till temat via överföringar och 
motöverföringar och hur det är svårt för henne att reda ut vad som är vad: "I stället 
för att tro att allting handlar om en själv, behöver inte alltid vara så.".  
 
Verksamt: - 
 
CER 
C: Voracious Learner - Hon vill lära sig mer, upplever att hon fattas kunskap och 
erfarenhet som äldre psykoterapeuter har. 
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E: Intense Will to Grow - Hon ser att mer erfarna psykoterapeuter kan slappna av och 
använda sig av humor under terapitimmarna, hon skulle vilja nå dit.  
Highly Self Aware - Hon jobbar med att hon är medveten om att hon känner sig 
spänd och stressad under terapitimmarna, hon är också medveten om att hennes stora 
fråga kring om allting handlar om henne själv behöver undersökas ytterligare. 
R: Relational Acumen och Acute Interpersonal Perception - Hon är empatisk, kan 
läsa signaler och kroppsspråk, använda sin intuition.  
Piloted by Boundaried Generosity - Hon funderar nu i termer av överföring och 
motöverföring kring gränser och arbetar med att förstå var gränserna går. 
 
Livet är ett ständigt lärande - Intervjuperson 4 
Intervju 1 
Motivation: Hon har erfarenhet från sitt nuvarande yrke och känner att hon har en 
fallenhet för psykoterapeutiskt arbete. Tanken har puttrat under åren och hon vill 
fördjupa sig i den individuella biten. För henne är det som att yrkeslivet "knyts ihop". 
Egenterapin upplever hon som en "Kärna kring vilken alla de andra delarna kretsar.". 
Hon nämner upprepade gånger studieomgivningens betydelse för utvecklingen, 
kulturen, atmosfären, mottagningen, socialiseringen till yrkesrollen. 
 
Ideal och egna resurser: Ett ideal är ramarna och deras särskiljande betydelse och 
det neutrala förhållningssättet, "Stor sak att hålla sig till ramarna.". Hon nämner även 
psykoanalys och Lacan som inspirationskällor. Lärandet i sig är ett framträdande 
ideal i hennes intervjuer: "Livet är ett lärande, inte en fas, handlar om vilken roll man 
har för tillfället, ibland student ibland handledare.". Hon har ett pedagogiskt synsätt 
och tänker att man inte kan bedriva en psykoterapi som man själv inte har genomgått, 
man behöver själv veta vad processen med egenterapi innebär. Man behöver själv ha 
upplevt det som andra ska uppleva. I detta finns ett uttalat ideal kring att vara 
förtroendeingivande och dela en erfarenhet. Ett ideal är att få de egna orden. "Söka 
efter sina ord och sin mening, få stöd i det". Insikt är ett ideal. Hon tänker på 
"hastighet", att kunna få ett bra tempo i terapitimmen. Personliga egenskaper som 
hon nämner är uthållighet, ha lätt för att ta en professionell roll i beaktande, att hon 
är närvarande och medmänsklighet. 
 
Ideal och rädslor: Hon är rädd för att ta över i situationen, att hon blir 
omhändertagande och tar över ansvaret. "Att det inte blir för mycket av mig av det 
hela.". 
 
Verksamt: På frågan om vad som är verksamt i psykoterapi svarar hon: mötet, 
medmänsklighet, bli bekräftad, trygghet, vara tillsammans. 

 
CER 
C: Instiably Curious och Voracious Learner - Hon har en stor del av sin personliga 
identitet inom lärandet som sådant, hon tycker att det är mycket viktigt att förstå 
något om sig själv.  
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Guided Now by Accumulated Wisdom - Hon uttrycker att hennes tidigare erfarenheter 
har fört henne hit och att det är hennes egen erfarenhet av psykoterapi som gör det 
möjligt att själv vara psykoterapeut. 
E: Intense Will to Grow - Hon vill lära sig mer, för henne är hela livet ett lärande. 
R: Piloted by Boundaried Generosity - Hon är upptagen med vad gränserna här i 
form av ramarna har för betydelse och inverkan. Hon är rädd att ta över för mycket i 
terapisituationen.  
Able to Intensely Engage with Others - Hon uttrycker att hon känner en stark 
medmänsklighet och vikten av att vara tillsammans är central i hennes svar. 

 
Intervju 2 
Motivation: Hon upplever att psykoterapeutyrket är ett intressant och spännande 
jobb för henne som är en sökande människa. 
 
Ideal och egna resurser: Hon ger uttryck för att ”förstå komplexiteten och 
gåtfullheten i det mänskliga väsendet.”. En stor fråga och ett ideal för henne har 
blivit det som hon kallar "förändringsaspekten och förståelseaspekten", hur hänger de 
ihop och hur relaterar de till varandra? Är idealet insikt eller förändring? Hon 
uttrycker att hon "Verkligen förstår hur svårt det är att förändras.". Hon arbetar också 
med att förstå alliansidealet: "Vad ska man stå i allians med?", frågar hon. Ett ideal 
som framträder i intervjun är det att kunna bruka/ använda /komma vidare. 
Exempelvis skildras det i hennes upplevelse av handledningen: "[...] använda 
handledningen som redskap för att komma vidare med det som är viktigt, att komma 
vidare med det.". Hon har även ett ideal som handlar om realitetsanpassning i 
ambitioner. Positiva egenskaper hos henne själv är envishet, ständigt lärande och 
öppenhet.  
 
Ideal och rädslor: Hon medger att det är en "Det är en rejäl duvning man får där [på 
utbildningen].". Men poängterar samtidigt att det inte tar "… för stora dimensioner, 
inte livsavgörande utan jag kan klara mig bra ändå.".  
 
Verksamt: Hon lyfter fram den existentiella dimensionen. Det som är verksamt tror 
hon är relationen, förtroende, allians, samarbete. Metod och teori är bakgrundsmusik. 

 
CER 
C: Insatiably Curious och Voracious Learner - Hon är envis, öppen och vill komma 
vidare och använda sig av utbildningens olika delar som redskap i detta arbete.  
Profound Understanding of the Human Condition - Komplexiteten och gåtfullheten i 
det mänskliga väsendet. Att förstå och förändras, hon tänker mycket på hur svårt det 
är att förändras. Hon funderar på vad som är viktigt, förståelse eller förändring? 
E: Intense Will to Grow och Genuinely Humble - Detta verkar hon tänka kring i 
bemärkelsen realitetsanpassning av ambitioner och det ständiga lärandet. 
R: Acute Interpersonal Perception - Hon jobbar med vad i den andra personen man 
ska stå i allians med, vilka idealen ska vara.  
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Sammanfattning av resultat 
En tabell som återger vilka kriterier i CER-modellen som framträder i intervju-
materialet uppdelat på intervju 1 och intervju 2 finns som bilaga 2. Resultatet visar 
att samma CER-kriterier framträder i intervjuerna före och efter den grundläggande 
utbildningen i psykoterapi. Det går också att se att kriterierna är relativt jämnt 
fördelade över de tre fälten; cognitive, emotional och relational. Emotional ligger 
något högre i intervju 1. Inga nya kriterier framträder i den andra intervjuomgången 
och därför studeras resultatet för att se om det går att utläsa en skillnad i 
förhållningssättet till de observerade kriterierna i intervju 1 och intervju 2. Går det att 
utläsa en utveckling inom varje kriterium? För en sådan innehållsmässig analys och 
diskussion har de fyra kriterier som totalt fått flest poäng, 5 poäng var, valts ut.  
 
Cognitive: Voracious Learner  
Vid det första intervjutillfället observeras detta kriterium hos två av intervju-
personerna. Det handlar om en önskan att fördjupa och professionalisera sina 
kunskaper. Det finns också uttalanden om ”det livslånga lärandet” som ideal. En 
intervjuperson har en stor del av sin professionella och personliga identitet inom 
lärandet som sådant. 
 
Vid det andra intervjutillfället observeras detta kriterium tre gånger och nu finns en 
ny dimension som handlar om tvivel på den egna förmågan att förstå den teoretiska 
delen av utbildningen. En intervjuperson upplever den egna bristen på kunskap inom 
området som en sporre och jämför sig med mer erfarna kollegor. En intervjuperson 
känner sig öppen och vill använda sig av de nya kunskaperna för att komma vidare i 
sitt arbete. 
 
Rønnestad och Skovholt sammanfattade sin modell i övergripande så kallade markers (se s. 
3). Deras första marker: Rage to Mastery handlar om motivation att bli bättre och riktigt bra 
på sin uppgift.  Resultatet i denna studie visar att de studerande på den grundläggande 
utbildningen i psykoterapi har ett tydligt fokus inom denna marker. 
 
Emotional: Intense Will to Grow  
Vid det första intervjutillfället observeras detta kriterium hos tre av intervju-
personerna.  En intervjuperson talar om brister eller hål hos sig själv som hon vill 
arbeta med. En annan intervjuperson uppger att hon kämpar genom upp- och 
nedgångar och att det är värt det. En tredje tänker på lärandet som ett sätt att växa 
och förefaller ha ett passionerat förhållande till detta. 
 
Vid det andra intervjutillfället observeras detta kriterium hos två av intervju-
personerna. Det sker återigen en viss utveckling mot att jämföra med andra mer 
erfarna psykoterapeuter. En intervjuperson ser ”målet” framför sig, hon ser hur mer 
erfarna psykoterapeuter kan slappna av och lita på sig själva och hoppas kunna nå dit 
själv en dag. En annan intervjuperson som tidigare relaterade detta tema till 
”lärandet” uppger nu att hon ser sin utveckling i realitetsanpassning i ambitioner, att 
hon vill växa i relation till vad som är möjligt att uppnå i rollen som psykoterapeut.  
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Emotional: Highly Self-Aware   
Vid det första intervjutillfället observeras detta kriterium hos tre intervjupersoner. En 
intervjuperson berättar om den egna erfarenheten av att ha varit utsatt och i behov av 
hjälp, hon ser att detta har fört henne till utbildningen. En annan intervjuperson 
uttrycker en tydlig medvetenhet om sina negativa och svåra sidor, t ex att hon lätt blir 
stressad. En tredje intervjuperson uttrycker en stor medvetenhet som sina egna 
tvetydigheter. 
 
Vid det andra intervjutillfället observeras detta kriterium hos två intervjupersoner. 
Den ena ger fortfarande uttryck för en stor medvetenhet om egna svagheter och ser 
samtidigt att hon som ser sig som känslig har varit modig som har gått utbildningen. 
Den andra intervjupersonen anger nu att hon arbetar aktivt med känslan av att bli 
spänd och stressad och hon ifrågasätter sin egen känsla av att allt skulle handla om 
henne själv. 
 
Rønnestad och Skovholts tredje marker: Open to Feedback but Not Derailed by It 
handlar om att kunna förhålla sig öppen till feedback kring sitt arbete och att 
samtidigt kunna sålla för att inte bli destabiliserad och hamna i hopplöshet. Det 
handlar om att kunna ta till sig av det som ger en lärdom och att kunna lämna det 
som inte bidrar till någon utveckling. Via de två kriterier som finns under rubriken 
emotional framträder en bild av att de studerande på den grundläggande utbildningen 
i psykoterapi utvecklas från att ha ett inre och personligt fokus på sin själv-
medvetenhet och sin vilja att utvecklas till att relatera dessa upplevelser till hur de tar 
sig uttryck i psykoterapisituationen, och de verkar inom utbildningens ram ha funnit 
en fond att förstå sig själva mot.  
    
Relational: Piloted by Boundaried Generosity  
Vid det första intervjutillfället observeras detta kriterium hos tre intervjupersoner. En 
intervjuperson uttrycker hur hon kämpar med att klara av att sätta gränser och att inte 
bli rädd. En annan intervjuperson uppehåller sig vid var gränsen går mellan intensitet 
och kyla i relationen, närhet och avstånd. Den tredje intervjupersonen funderar på 
detta kriterium i termer av hur mycket hon själv ska ta över i terapisituationen och 
hur de terapeutiska ramarna inverkar och påverkar. 
 
Vid det andra intervjutillfället observeras detta kriterium hos två intervjupersoner. 
Den ena upplever att hon kämpar med vad som tillhör henne och vad som tillhör den 
andra, hon har nu lagt till att hon i detta arbete har hjälp av den teoretiska delen av 
utbildningen som ger henne stöd och riktning. Den andra intervjupersonen funderar 
nu på gränser i termer av överföring och motöverföring och undrar var gränserna går 
dem emellan. 
 
Rønnestad och Skovholts sjätte marker: Boundaried Generosity, handlar om 
psykoterapeutens förmåga att både sätta gränser och ge av sig själv. Det handlar om 
att utveckla förmågan att ”ta hand om” både i relation till sig själv och till den som 
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går i terapin. Ett övergripande huvudtema som framträder tydligt i intervjumaterialet 
är gränser och ramar. 

 
 
8  Diskussion 
 
8.1  Metoddiskussion 

Metoden som har använts i denna studie är att tolka och organisera ett material som 
har tagits fram inom samma fokusfält som denna studie, men inte i syfte att specifikt 
handla om det som denna uppsats behandlar. Detta har gett en resultatbearbetnings-
process som rört sig mellan intervjuerna och olika möjliga modeller och samman-
hang att sätt in dem i. Materialet gav på så vis upphov till CER-modellen som en 
lämplig jämförelsegrund. 
 
I resultat som relateras till CER-modellen framträder några kriterier tydligare och 
oftare än andra som inte kan identifieras i intervjumaterialet. Exakt vad det beror på 
att vissa kriterier är med och andra inte kan denna studie inte svara på. Givetvis 
spelar den sorts frågor som intervjuguiden innehöll en viktig roll och de rubriker som 
uppsatsförfattaren har valt att presentera resultatet under begränsar fältet ytterligare. 
Samtidigt är det en rimlig hypotes att den bild som här ges av studerande på grund-
utbildningen och de teman de utmanas av och arbetar med äger validitet eftersom de 
lätt kan jämföras med och relateras till tidigare forskning inom fältet.  
 
Reliabiliteten ligger i närheten till intervjumaterialet. En viktig aspekt är att även 
CER-modellen bygger på psykoterapeuters egna berättelser om hur de arbetar och 
vad de själva väljer att framhålla som viktigt i detta arbete.  

 
 
8.2  Resultatdiskussion 

Med denna studie avsågs att undersöka frågeställningarna: Vilka ideal och resurser ger 
studerande på den grundläggande psykoterapeututbildningen på Sankt Lukas 
utbildningsinstitut uttryck för? Hur överensstämmer dessa med forskning kring vad som gör 
en psykoterapeut framgångsrik, en så kallad master therapist? 
 
Resultatet visar på flera uttryckta ideal och resurser som på ett påtagligt vis överens-
stämmer med kriterierna i CER-modellen. De ideal som tydligast framträder handlar om 
viljan att lära, att växa som människa, att bli medveten om den egna personen samt att 
kunna förhålla sig på ett realistiskt sätt till gränssättningar. Dessa ideal motsvaras av CER-
modellens markers Rage to Mastery, Open to Feedback but Not Derailed by It och 
Boundaried Generosity.   
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Professionaliserings- och lärandeprocessen 
En slutsats som kan dras är att denna studie på mikronivå säger mycket om den 
psykoterapeutiska yrkesgemenskapen och dess kunskapsöverföring och traditioner på 
makronivå när det gäller just ideal och nödvändiga personliga egenskaper (resurser).  
 
För att illustrera detta påstående är det ideal som tydligast och fylligast finns relaterat i 
intervjumaterialet, gränser och gränssättningar, användbart. I intervju 1 omnämns gränser i 
samband med ord som kamp, rädsla, generositet, balans, närhet, kyla, intensitet, ramar, ta 
över. I intervju 2 omnämns gränser i samband med ord som jobb, känsla, mitt och ditt, 
reflektion, teori, överföring, motöverföring, förståelse och arbete. Inom detta tema 
observeras en tydlig skillnad och professionalisering i intervjupersonernas förhållningssätt 
och diskurs mellan intervju 1 och intervju 2. En tydlig förskjutning från det egna inre till 
hur de kan växa som yrkesutövare har skett. 
 
När Carlsson et al., 2011, skriver om en utveckling i den psykoterapeutiska attityden under 
och efter utbildningen beskriver de ett resultat som speglar en utveckling från en mer 
psykoanalytisk till en mer eklektisk hållning hos de studerande. Även denna studie visar på 
en tydlig attitydförändring hos intervjupersonerna, men den ligger på en annan nivå än den 
teoretiska och värdemässiga som observeras i Carlssons studie som gäller studenter på 
psykoterapeutprogrammet och inte som i denna studie studenter på grundutbildningen i 
psykoterapi. I denna studie framkommer det att de studerandes personliga och privata 
känslor och föreställningar om den egna personligheten under den grundläggande 
psykoterapiutbildningen integreras och bearbetas via de teoretiska och utbildningsmässiga 
ramar som utgör grunden för ”hantverket” för en psykoterapeut. Det innebär att 
utbildningen verkar ha den effekten att de studerande förstår hur de ska använda sig av sina 
resurser och ideal i psykoterapins tjänst. En slutsats är att en psykoterapeut bör vara en 
person som framför allt har ”egenskapen” och ”attityden” att vilja och kunna hantera att den 
egna personligheten ska förstås och användas på ett professionellt sätt i den terapeutiska 
relationen. 
 
Relationen/Att vara tillsammans 
Föreliggande studie hämtar sitt material från ett större forskningsprojekt med rubriken Vad 
händer med studenter under en psykoterapi- och psykoterapeututbildning?. Ambitionen 
med denna studie har varit att göra en närstudie också av så kallade icke-specifika 
psykoterapeutfaktorer. I resultatdelen framkommer det att de fyra intervjupersonerna tydligt 
framhäver betydelsen av att vara tillsammans och få dela något med någon annan. Som 
relateras i den inledande forskningsöversikten råder det konsensus mellan patienter och 
terapeuter kring betydelsen av ”relationen” i terapin och terapeutens ”egenskaper” 
(Holmqvist, 2008). Ändå verkar alla vara ense om att det är just dessa två begrepp som är 
svårast att fånga och definiera. Här kan resultatet i denna studie knyta an till den 
engagerade diskussionen mellan dem som försöker manualisera och evidensbevisa den 
psykoterapeutiska praktiken i separata faktorer, som t ex CER-modellen, och de som vill 
sammanfatta praktiken som Christian Nilsson som skriver ”Terapeuten erbjuder inte så 
mycket en aktiv substans eller en specifik teknik, utan framför allt en trygg och hoppfull 
mellanmänsklig relation där klienten kan utforska och bearbeta sina bekymmer.” (Nilsson, 



  

21 
(25) 

 

 

2009, s. 11). En kritik som har riktats mot ”listor” som CER-modellen är att de utgår från 
common sense och att det därför inte säger särskilt mycket (se t ex Jurgen Reeder, 2009, s. 
81). Utifrån ett studerandeperspektiv förefaller det vara viktigt att ha ett material att relatera 
till för att kunna se och lägga märke till sin professionella utveckling och få tag i den 
grundläggande frågan om vad hos psykoterapeuten som leder till utveckling och etablering 
av de viktiga förmågor och färdigheter som leder till positiva psykoterapeutfaktorer, en god 
relation och allians. 
 
Den här studien visar på betydelsen av att under en utbildning märka att den personliga 
upplevelsen av relationer och relaterande till världen kan beskrivas, rymmas och förstås i en 
yrkesmässig kontext och delas upp i olika beståndsdelar. Detta samtidigt som helhets-
upplevelsen av vad som är verksamt består; det som all forskning visar om betydelsen av 
relationen och upplevelsen av värme, empati och allians i den.  
 
En tydlig yrkesidentitet 
Eftersom resultatet i denna studie visar på en samstämmighet både med tidigare forskning 
kring vad som anses vara verksamt i psykoterapi och visar på överensstämmelser med 
CER-modellen, kan resultatet med fördel användas av utbildningsinstitut för att aktivt 
arbeta med att definiera dessa ideal och sammanhang för sina studerande också i syfte att 
bjuda in till en kritisk diskussion inom professionsgemenskapen om vad dessa ideal 
rymmer och vad de förbiser. Inledningsvis citerades Raimy som 1950 hävdade: 
”Psychotherapy is an undefined techninque applied to unspecified problems with 
unpredictable outcome. For this we recommend rigorous training.” (Raimy, 1950, s. 150). 
Denna studie visar att detta är en sanning med modifikation; på 2000-talet har forskning 
och det systematiska studiet av psykoterapi och psykoterapeuter skapat en tydligt definierad 
yrkesidentitet.  

 
 
8.3  Förslag ti l l  fortsatt  forskning 

I diskussioner om ideal väcks alltid en nyfikenhet på vad som skulle utgöra icke-ideal i 
sammanhanget. Det är intressant att se hur stor samstämmighet som råder inom forsknings-
fältet om psykoterapistuderande och vad som är verksamt i och målet med en psykoterapi. 
Diskussionen om vad som utesluts ur den psykoterapeutiska praktiken genom de ideal som 
kriterierna för master therapists och framförallt forskningen om vad som är verksamt i en 
psykoterapi definierar faller utanför studiens område, men utgör en intressant möjlighet till 
fortsatta studier inom området. Resultatet i denna studie väcker frågor kring ideal också på 
en annan nivå eftersom två av fyra intervjupersoner uttrycker att de är osäkra på om de 
kommer att accepteras som psykoterapeuter på grund av det som de själva upplever som 
avvikande och annorlunda utseende. Denna osäkerhet förefaller inte ha någon förankring i 
det inre personliga arbete som intervjupersonerna har gjort under den grundläggande 
utbildningens två år. Den förefaller inte heller knyta an till utvecklingen av 
psykoterapeutiska attityder och förhållningssätt som diskuteras i denna uppsats. Fortsatt 
forskning om yttre ideal och signaler för psykoterapeuter och även föreställningar kring vad 
en patient förväntar sig att en psykoterapeut ska representera vore intressanta. 
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Bilaga 1  
Information om forskningsprojekt. 
 
                                
                                    Informationsblad 
 
 
Denna studie fokuserar på lärandeprocesser i vid mening på 
professionsutbildningar på avancerad nivå. Vid Sankt Lukas 
utbildningsinstitut, Ersta Sköndal högskola bedrivs forskning knuten till 
både den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen samt den 
grundläggande psykoterapeutiska utbildningen. Fokus i forskningen är 
hur studenter påverkas under en utbildning till psykoterapeut. 
Psykoterapeututbildningar är professionsutbildningar på avancerad nivå 
där en väsentlig del av lärandeprocessen består av kunskap där en del 
av lärandet, t ex ett psykoterapeutiskt förhållningssätt, sker genom 
identifikation och ickeverbal kommunikation med den egna terapeuten 
och handledaren. Denna typ av inlärning skiljer sig från det mer 
traditionella akademiska tänkandet och lärandet. En viktig fråga för 
lärandeprocessen är att undersöka betydelsen av de praktiska inslagen 
i utbildningarna samt hur de olika typerna av lärande (det praktiska 
samt det mer traditionellt akademiska) integreras och befruktar 
varandra. 
Ett annat viktigt forskningsområde är att även undersöka om 
samstämmighet och divergens mellan studenters, patienters, lärares 
och handledares berättelser kan generera kunskap om såväl 
lärandeprocesser, utbildningskongruens samt så kallade ickespecifika 
terapeutfaktorer (det sistnämnda som ofta åberopas i 
psykoterapiforskning och som det hittills finns för lite forskning om). 
Den nu aktuella delen av projektet handlar om att samla in intervjuer 
från psykoterapeutstudenter inför den handledda psykoterapikursen. 
Intervjuerna kommer att följas upp med intervjuer efter ca 1,5 år. 
 
 
 
Forskningsledare Prefekt 
Fil dr Teci Hill Fil dr Björn Elwin 
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Bilaga 2 
 
Sammanfattning av kriterier ur CER-modellen och hur många gånger de 
framträder i intervjumaterialet. 
 
INTERVJU 1 
COGNITIVE EMOTIONAL RELATIONAL 
Guided Now by 
Accumulated Wisdom: 2 

Intense Will to Grow: 3 Relational Acumen: 2 

Voracious Learner: 2 Highly Self-Aware: 3 Piloted by Boundaried 
Generosity: 3 

Profound Understanding 
of the Human 
Condition: 1 

Deep Acceptance of Self: 
2 

Acute Interpersonal 
Perception: 1 

Embraces Complex 
Ambiguity: 2 

Genuinely Humble: 1 Able to Intensely Engage  
Others: 1 

Insatiably Curious: 1   
   
TOTALT: 8 TOTALT: 9 TOTALT: 7 
 
INTERVJU 2 
COGNITIVE EMOTIONAL RELATIONAL 
Guided Now by 
Accumulated Wisdom: 1 

Intense Will to Grow: 2 Relational Acumen: 2 

Voracious Learner: 3 Highly Self-Aware: 2 Piloted by Boundaried 
Generosity: 2 

Profound Understanding 
of the Human 
Condition: 2 

Deep Acceptance of Self: 
2 

Acute Interpersonal 
Perception: 2 

Embraces Complex 
Ambiguity: 1 

Genuinely Humble: 1 Able to Intensely Engage 
Others: 1 

Insatiably Curious: 1   
   
TOTALT: 8 TOTALT: 7 TOTALT: 7 
 
 
 


