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PSYKOLOGSTUDENTENS EGENTERAPI 
Psykoterapeuters upplevelser av att bedriva individualterapi med 

psykologstuderande 
 

Tack till mina respondenter som tog er tid att berätta. Tack Lena för att du visade mig 
vad terapi kan vara. Och tack Marie-Louise för dina många goda råd och ditt outtröttliga 

engagemang. 
 

- Staffan Rislund - 
 

ABSTRACT 
 

Syftet med föreliggande studie var att belysa kvalitativa aspekter av 
egenterapimomentet på psykologprogrammet vid Stockholms 
universitet. Via semistrukturerade intervjuer undersöktes åtta 
psykoterapeuters erfarenheter av hur det individualterapeutiska arbetet 
påverkades av att klienten var en psykologstuderande som genomgick 
terapin inom ramen för ett obligatoriskt utbildningsmoment. Data 
bearbetades genom en tematisk analys. Faktorer som befanns påverka 
det terapeutiska arbetet var: Terapeutens upplevelse av det 
meningsfulla i att bedriva terapi med blivande psykologer, 
identifikationen mellan terapeut och klient, samt klientens 
förförståelse för psykoterapeutisk teori och metod. Även 
klientgruppens psykosociala förutsättningar och institutionens krav i 
form av utbildningsobligatorium, tidsram, betalningspremisser samt 
att momentet ska genomgås hos legitimerad psykoterapeut, upplevdes 
påverka det terapeutiska arbetet. Resultaten diskuterades utifrån 
befintlig teori och empiri varvid de möjligheter, lockelser och 
svårigheter som det terapeutiska arbetet med en psykologstudent 
kunde innebära belystes, och förslag på förbättringar av 
egenterapimomentet framlades. 
 
Nyckelord: Egenterapi, psykologprogrammet, individualterapi, 
behandlingsmotivation,  klientvariabler, terapeutvariabler. 

 
INLEDNING 

 
Bakgrund till studien 
 
Den femåriga psykologutbildningen är, i enlighet med Högskoleförordningen, en 
yrkesförberedande akademisk utbildning som idag ges på sju universitet i Sverige. 
Utbildningen syftar till att ge en professionell grund som är tillämplig inom 
psykologyrkets olika verksamhetsområden och inriktningar. Psykologutbildningen 
inkluderar enligt 1982 års studieordning en grundläggande psykoterapiutbildning vilken 
svarar mot förkunskapskraven till legitimationsgrundande specialistutbildning i 
psykoterapi. Egen erfarenhet av att gå i psykoterapi ingår därvid som ett obligatoriskt 
kursmoment på psykologutbildningarna i Sverige.  
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Föreliggande studie avser att, genom intervjuer med psykoterapeuter med erfarenhet av 
att bedriva individualterapi med psykologstudenter, belysa kvalitativa aspekter av hur 
den terapeutiska processen kan påverkas av att klienten är en psykologstuderande som 
genomgår terapin inom ramen för ett obligatoriskt utbildningsmoment. En sådan 
undersökning har en praktisk betydelse vare sig man utgår från antagandet att 
egenterapin utgör ett viktigt inslag i varje psykologs kompetensutveckling eller tvärtom 
ställer sig frågande till dess relevans. 
 
Egenterapimomentet på Stockholms universitet 
 
Egenterapimomentet på psykologprogrammet i Stockholm får påbörjas tidigast i slutet 
av termin ett och bör avslutas senast termin fem såvida inte studenten redan har en 
pågående psykoterapeutisk kontakt som uppfyller institutionens krav. Minst 60 % av 
egenterapin ska hur som helst vara klar inför termin sju då studenten påbörjar sitt 
klientarbete. Momentet kan delas upp i maximalt två terapier. Minst 60 % av samtalen 
ska dock ske hos en och samma terapeut. Terapin kan ske individuellt eller i grupp. I 
båda fallen gäller att terapeuten ska vara leg. psykoterapeut och helst leg. psykolog. För 
de studenter som väljer individualterapi ska terapin omfatta minst 50 sessioner à 45 
minuter. Frekvensen ska vara minst ett samtal i veckan med sedvanliga uppehåll för 
helger och semestrar. Ett bidrag på sammanlagt 17 500 kr, d.v.s. 17 500/50 = 350 kr. 
per session, utgår från institutionen. Detta belopp är beräknat för att täcka arvodet för en 
gruppterapi om 60 sessioner. Om studenten väljer att gå i individualterapi, vilket är mer 
kostsamt, kommer således vederbörandes privatekonomi att belastas (Flordh, 2006).  
 
Egenterapimomentet anges ha till syfte dels att ge den studerande ökad personlig 
medvetenhet och insikt inför den framtida yrkesrollen, dels att rent didaktiskt fungera 
som modell för ett terapeutiskt förhållningssätt (Styrelsen för psykologiska 
institutionen, 2001). Momentet har inte varit föremål för systematiska studier eller 
utvärderingar. 
 
Författarens perspektiv 
 
Under arbetet med denna uppsats avslutade jag själv min egenterapi med 
psykodynamisk inriktning. I motsats till många av mina kurskamrater påbörjade jag 
terapin innan jag började på psykologprogrammet. Detta har inneburit att institutionens 
krav och min egen roll som blivande psykolog har fått en underordnad betydelse för 
min egen terapeutiska process. Min uppfattning är att detta har hjälpt mig att tydligare 
urskilja hur de speciella premisser som föreligger när klienten är en psykologstudent, 
kan påverka den terapeutiska processen. 
 
För mig personligen har egenterapin utgjort det enskilt mest lärorika momentet under 
mitt yrkesblivande. Denna studie har bl.a. därför sin utgångspunkt i antagandet att 
egenterapimomentet utgör en omistlig del av psykologutbildningen. 
 
Min förförståelse har också tagit form av den enkätstudie som jag genomförde 
tillsammans med två kurskamrater (Blomgren, Lemonnier & Rislund, 2005, opublicerat 
manus) med syfte att undersöka psykologstudenters attityder till egenterapin. Studien 
som omfattade nio respondenter pekade på att såväl institutionens krav på hur och när 
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egenterapin ska genomföras, som det faktum att terapin upplevdes som en form av 
yrkesförberedelse, hade påverkat respondenternas attityder till momentet.  
 
Jag har i denna uppsats använt mig av en psykodynamisk begreppsapparat. Det är 
emellertid min förhoppning att även företrädare för andra teoretiska inriktningar ska 
kunna ta till sig studien. 
  
Egenterapins historia 
 
Redan 1912 föreslog Sigmund Freud att den som vill bli psykoanalytiker borde gå i en 
egen analys. Det skulle dock dröja till 1922, då den psykoanalytiska utbildningen 
formaliserades, innan man slog fast att egenanalys hos en auktoriserad analytiker skulle 
vara ett obligatoriskt utbildningsmoment för aspirerande psykoanalytiker. Man gjorde 
vid denna tid tydlig åtskillnad mellan vanliga terapeutiska analyser och 
utbildningsanalyser. Syftet med de senare ansågs primärt vara att bekanta analysanden 
med sitt omedvetna och belysa hans oidipala komplex men inte att sträva efter någon 
genomgripande förändring (Holm, 1988).  
 
Så småningom genomgick utbildningsanalyserna en fokusförskjutning i detta avseende. 
Den som inledningsvis gick i bräschen för förändringen var Ferenczi som menade att 
man inte borde göra någon åtskillnad mellan en terapeutisk analys och en 
utbildningsanalys. Hans argumentation byggde på uppfattningen att det var av största 
vikt att den blivande analytikern blev medveten om, och strävade efter att förändra, 
även mer patologiska aspekter av det egna psyket (Holm, 1988).  
 
Under de följande decennierna har egenanalysen (eller egenterapin som det allt oftare 
har kommit att benämnas i takt med att antalet psykoterapeutiska metoder har vuxit och 
börjat konkurrera med den klassiska psykoanalysen) varit den del av den 
psykoterapeutiska utbildningen som har varit föremål för störst diskussion. 
Meningsskiljaktigheterna har gällt sådant som egenterapins omfattning och huruvida 
den bör vara helt skild från utbildningssystemet eller om terapeuten ska rapportera till 
institutionen vilka framstegs som görs (Johansson, 2003; Westrell, 2003). Att egenterapi 
i en eller annan form bör vara obligatoriskt har emellertid varit en ståndpunkt kring 
vilken det i Sverige huvudsakligen har rått enighet och svenska psykologstudenter 
genomgår idag en internationellt sett omfattande egenterapi (Strömberg, 2005). 
 
Egenterapi – behov och utfall 
 
Psykoterapilitteraturen är full av vittnesbörder om egenterapins förtjänster. Alla från 
Freud (1937) som menade att varje analytiker ungefär vart femte år borde göra sig till 
objekt för analys, till nutida teoretiker som Nathanson (1992) och Yalom (2002) har 
talat om den centrala betydelsen av egenterapi för var och en som planerar att själv 
arbeta kliniskt. Skälen till att egenterapi tillmäts en sådan stor betydelse är många men 
de som oftast lyfts fram är dess funktion i form av modellinlärning samt dess förmåga 
att bidra till klinikerns självkännedom, fördjupade teoretiska förståelse, förbättrade 
psykiska hälsa, ökade tilltro till psykoterapins effektivitet, empati med framtida 
patienter samt hanterande av motöverföringsreaktioner (Holm, 1988; Nathanson, 1992; 
McWilliams, 2004; Geller, Norcross & Orlinsky, 2005a; Sitter Randén, 2005). 
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De självskattningsstudier som har gjorts i ämnet uppvisar en liknande bild. I två studier 
tillfrågades amerikanska och brittiska kliniker vilka som var deras viktigaste lärdomar 
av egenterapin. Den i särklass vanligaste svarskategorin rörde insikten om den 
terapeutiska relationens stora värde samt betydelsen av terapeutens värme och empati 
för det terapeutiska arbetet (Orlinsky, Norcross, RØnnestad & Wiseman, 2005a).  En 
internationell studie där drygt 4000 psykoterapeuter tillfrågades om vad som hade haft 
störst betydelse för den egna yrkesutvecklingen under utbildningstiden, visade att 
praktiska interpersonella moment som egenterapi och handledning tillmättes den största 
betydelsen. Vissa avvikelser med koppling till teoretiska preferenser kunde dock 
påvisas, där terapeuter med KBT-inriktning tillmätte egenterapin mindre betydelse än 
psykodynamiskt orienterade terapeuter (Orlinsky, Botermans, RØnnestad & The SPR 
Collaborative Research Network, 2001). Denna skillnad har emellertid jämnats ut på 
senare år (Laireiter & Willutzki, 2005). Studier av hur icke kliniska psykologer skattar 
sin egenterapi lyser däremot med sin frånvaro. 
  
Jämfört med klinikernas egen uppfattning om egenterapin är den bild som 
experimentella och naturalistiska undersökningar förmedlar, påfallande motsägelsefull. 
Vissa studier har visat tydliga positiva samband mellan genomgången egenterapi och 
terapeutens förmåga att hjälpa sina patienter (Guild, 1969, refererad i Holm, 1988; 
Orlinsky, RØnnestad, Willutzki, Wiseman, Botermans & The SPR Collaborative 
Research Network, under tryckning, refererade i RØnnestad & Skovholt, 2003). Andra 
forskare tycker sig ha funnit belägg för att egenterapi inte har någon nämnvärd effekt på 
terapeutens arbete (Holt & Luborsky, 1958, refererade i Holm, 1988; Katz, Lorr & 
Rubenstein, 1958, refererade i Holm, 1988; Strupp, Fox & Lessler, 1969, refererade i 
Hamreby, 2006). Det finns även studier där man tycker sig ha påvisat att egenterapi har 
en skadlig inverkan på klinikerns arbetsförmåga och att hon därför bör gå i så lite terapi 
som möjligt (Garfield & Bergin, 1971, refererade i Orlinsky et al., 2005a). 
 
Ett sätt att förklara de motsägelsefulla forskningsresultaten ges i The psychotherapist’s 
own psychotherapy (Geller et al., 2005a) där man pekar på svårigheterna i att designa en 
studie i vilken egenterapivariabeln inte kontamineras av andra betydelsefulla variabler. 
Utifrån det hypotetiska antagandet att en psykoterapis utfall till 50 % beror på 
patientvariabler, till 35 % på den unika relationen mellan terapeut och patient, och till 
15 % på terapeutvariabler, blir det tydligt hur lite varje enskild terapeutvariabel 
påverkar terapiutfallet. Därmed blir det också uppenbart hur svårt det är att med någon 
som helst reliabilitet mäta den betydelse terapeutens egenterapi har (Orlinsky et al., 
2005a). Detta är naturligtvis begränsningar som gäller kvantitativ psykoterapiforskning 
generellt och både Hamreby (2006) och Ahlin (2006) efterfrågar av bl.a. dessa skäl fler 
kvalitativa studier på området.  
  
Det terapeutiska arbetet 
 
Flera teoretiker har skrivit om hur det terapeutiska arbetet kan påverkas av att klienten 
är eller ska bli psykolog/psykoterapeut. Något som lyfts fram är de speciella 
motöverföringsproblem som kan vara knutna till att arbeta terapeutiskt med en kollega. 
Det talas om en ”indirekt motöverföring” där terapeuten kan störas av tankar på hur 
klienten talar om henne med gemensamma branschbekanta och hur dessa i sin tur 
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reagerar på det sagda. En annan följd av att terapeutens och klientens interpersonella 
miljö i någon mån överlappar, är att terapeutens egna uppfattningar om de människor 
som klienten beskriver kan hindra henne att få syn på klientens objektrepresentationer 
av desamma. Detta kan t.ex. ta sig uttryck i att terapeuten lättare patologiserar klientens 
kärlek till någon som hon själv ogillar samtidigt som hon kan underlåta att 
problematisera liknande känslor inför någon som hon själv håller av (Berman, 2005; 
Beck & Butler, 2005).  
 
När man bedriver terapi med en kollega är det också lätt att värderande och bedömande 
motöverföringsreaktioner aktiveras. ”Herregud, och den här personen ska behandla 
andra!” sägs vara ett ofrånkomligt inslag i motöverföringen (Berman, 2005). Den 
omvända situationen, där klienten explicit eller implicit iklär sig rollen som terapeutens 
handledare, kan också vara aktuell (Beck & Butler, 2005). 
 
Något annat som kan upplevas som problematiskt i utbildningsterapier är att de 
oundvikligen utövar en viss narcissistisk lockelse på terapeuten. Utsikten att få 
erkännande av en framtida kollega kan vara en sådan lockelse. Tankar på att forma och 
fostra en framtida generation terapeuter är en annan. En ytterligare försvårande 
omständighet är det faktum att terapeuten med sin titel och sin erfarenhet är det som 
klienten eftersträvar att bli vilket kan skapa en ”narcissistisk maskopi” där terapeuten 
uppfattar idealiserande överföringar som rimliga och självklara och inte i behov av 
tolkning (Pfeffer, 1974; De Beà, 1992; Geller, Norcross, & Orlinsky, 2005b ).  
 
De flesta är ense om vikten av att separera terapin från resten av utbildningen. Risken, 
menar man, är annars att terapeuten kan komma att uppfattas som en form av 
examinator. Något annat som kan komplicera processen är utbildningsinstitutionens 
styrning av när studenten ska gå i terapi (Kernberg, 2000; Orlinsky et al., 2001; 
Johansson, 2003). 
 
Andra sätt på vilka den terapeutiska processen kan påverkas av klientens yrkesval, är att 
klienten i utsatta situationer kan ta skydd bakom sin professionella roll vilket kan ta sig 
uttryck i ett intellektualiserande förhållningssätt (Berman, 2005). Det förekommer också 
att terapin under processens gång allt mer antar formen av utbildningssamtal och allt 
mindre av terapi; en variant av det De Beà (1992) kallar ”as if-terapi”. Vissa klienter 
kan vilja diskutera sina egna klienter med terapeuten. Detta kan betraktas som ett 
uttryck för motstånd eller som ett sätt att omedvetet uttrycka inre konflikter. Oavsett 
vilket ställs terapeuten inför valet att antingen bemöta dessa berättelser utifrån en 
handledarroll eller att upprätthålla det terapeutiska fokuset genom att relatera materialet 
till klientens inre objektvärld (Berman, 2005). Pfeffer (1974) menar att konflikter och 
fantasier rörande klientens yrkesval istället för att göras till föremål för analys, lätt kan 
”gömmas i verkligheten”, d.v.s. i det verkliga faktum att klienten ska bli 
psykolog/psykoterapeut. 
 
En klient som har gjort liknande yrkesval som sin terapeut upplever ofta en stor rädsla 
för att tappa ansiktet inför denne. Följden kan bli att han stramar upp sig; att regressiva 
impulser hålls tillbaka och att vissa former av överföringar - t.ex. psykotiska, beroende, 
impulsiva och sexuella – hämmas. Klienten kan också känna sig pressad av 
föreställningen om att han, för att kunna fungera i sitt yrke, måste vara ”friskare” än 
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sina egna patienter. I de flesta terapier förekommer det att klienten vid något tillfälle 
börjar tvivla på det meningsfulla med att gå i psykoterapi. Sådant tvivel är extra 
skrämmande för den som själv har valt en psykoterapeutisk yrkesbana. En vanlig klient 
har under perioder av tvivel alltid möjligheten att retirera från den nya värld som utgörs 
av terapin till den gamla familjära världen. Denna flyktmöjlighet existerar inte för 
klienter som själva planerar att arbeta med psykoterapi (Berman, 2005; Geller, 2005).  
 
Terapeutterapeuter, d.v.s. de psykoterapeuter vars klientel till betydande del utgörs av 
kollegor inom samma eller närbesläktade yrkesgrupper, utmärks av ett antal 
gemensamma kännetecken. I jämförelse med terapeuter som inte behandlar kollegor i 
samma utsträckning, är de äldre (Norcoss & Grunebaum, 2005), oftare 
privatpraktiserande, mer psykodynamiskt, humanistiskt eller eklektiskt/integrativt 
orienterade och har väsentligt längre klinisk erfarenhet. De beskriver också sig själva 
som mer affektivt involverade och mer benägna att visa värme, be om ursäkt för 
misstag, uppmärksamma sin motöverföring, diskutera aktuell forskning, berätta om sina 
egna erfarenheter som terapipatient och att bestämma avslutningsdatum i samråd med 
klienten. Enligt terapeutterapeuterna skiljer sig deras arbetssätt med denna klientgrupp 
inte väsentligt från hur de arbetar med vanliga klienter. De är t.ex. lika 
benägna/obenägna att ge råd, att upprätthålla ett icke-privat förhållningssätt, att 
uppmuntra till affektiv utlevelse, att själva uttrycka sina känslor för patienten och att 
använda humor eller beröring med båda patientgrupperna. Inte heller görs några 
skillnader vad gäller sekretess, sessionernas längd, betalning eller kontakt utanför 
terapirummet (Geller et al., 2005b).  
 
Att ha en kollega eller en blivande kollega som terapipatient beskrivs vanligen som en 
stimulerande uppgift som präglas mer av närhet och vänskap än vad arbetet med andra 
klienter gör. Samtidigt tenderar terapeuten att känna sig mer självkritisk när hon 
behandlar en kollega. På samma sätt kan känslor av konkurrens och motståndet mot 
förändring bli mer påtagliga (Geller et al., 2005b). 
 
Motivation och tvång i psykoterapi 
 
Patientens grad av motivation har i flera studier framträtt som den faktor med störst 
prediktivt värde för en terapis utfall (Clarkin & Levy, 2004). Då föreliggande 
undersökning berör frågor kring hur incitament och upplevt tvång påverkar det 
terapeutiska arbetet, har det fallit sig logiskt att titta på andra former av 
individualterapier som bedrivs under särartade premisser, exempelvis sådana där 
klienten har dömts till behandling. Pekka Kataja; leg. psykolog och leg. psykoterapeut 
som bedriver individualterapi med både dömda sexbrottslingar och psykologstudenter, 
kan se vissa paralleller:  
 

Jag har en del psykologstuderande i egenterapi och kan känna igen deras känsla av ett 
visst tvång i att gå i terapin. Motivationen kan vara låg stundtals, åtminstone i början. 
Skillnaden mot de män och kvinnor som har begått ett brott är att där arbetar vi med 
krisen, själva brottet etc. även om motivationen kan vara låg (Pekka Kataja, personlig 
kommunikation, april, 2006). 

 
Vikten av att göra en tydlig målformulering när man arbetar med lågmotiverade 
patienter, framhålls även av Martin Lardén (2002) som skriver om psykoterapeutisk 
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behandling med psykosocialt belastade tonåringar. Han tillägger dock att motivation är 
en ständigt pågående process och att ett aktivt motivationsarbete ofta måste bedrivas 
under hela behandlingen. Dostan och Forsberg (2002) som skriver om psykoterapi med 
sexualbrottsdömda män menar emellertid att det är viktigt att inte förhålla sig 
generaliserande i bedömningen av behandlingsmotivation hos patienter som befinner sig 
i en tvångssituation, då ett upplevt tvång inte behöver innebära att personlig motivation 
saknas. De menar vidare att tvånget kan fungera som en trygghetsskapande ramfaktor; 
en garanti för att dynamiken i klientens problematik inte ska förstöra behandlingen. 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syfte 
 
Att genom semistrukturerade intervjuer undersöka terapeuters erfarenhet av hur det 
terapeutiska arbetet påverkas av de speciella premisser som föreligger i och med att 
klienten är en psykologstudent som går i individualterapi som ett led i sin utbildning. 
 
Frågeställningar 
 

1. Hur påverkas terapin av institutionens krav? 
2. Hur påverkas terapin av att klienten är en blivande psykolog? 
3. Hur påverkas terapin av klientgruppens psykosociala förutsättningar? 

 
METOD 

 
En kvalitativ ansats har valts utifrån en önskan att förstå och beskriva innebörden i de 
fenomen som studeras, snarare än att försöka mäta, predicera eller kontrollera dem 
(Polkinghorne, 1988, i Stiles, 1993). Den kvalitativa ansatsen var också logisk utifrån 
dessa fenomens beskaffenhet. Ett exempel på en fråga som diskuteras i denna studie är 
Vilka effekter får fluktuationer i vissa aspekter av en terapiklients motivation under 
vissa faser av terapiprocessen, på en viss aspekt av terapiarbetet? Denna fråga skulle 
svårligen låta sig besvaras numeriskt utan att samtidigt reduceras till något betydligt 
mindre komplext, kontextberoende, föränderligt och subjektivt än vad den faktiskt är. 
Det vill säga; utan att anpassa verkligheten efter kartan i syfte att kvantifiera sådant som 
i själva verket i mycket begränsad utsträckning låter sig kvantifieras. Då hela den 
föreliggande undersökningen berör ämnen av just en sådan komplex, kontextberoende, 
föränderlig och subjektiv natur, framstod den kvalitativa ansatsen som en självklarhet. 
 
Deltagare 
 
Det urvalskriterium som valdes var att respondenterna skulle ha erfarenhet av att ha 
psykologstuderande i individualterapi. Då ett krav för godkänd egenterapi vid 
psykologiska institutionen i Stockholm är att den har genomgåtts hos en legitimerad 
psykoterapeut (Flordh, 2006), innebar detta att samtliga respondenter skulle ha denna 
formella kompetens. Det bestämdes att åtta respondenter var ett lagom antal utifrån 
undersökningens omfattning. Möjligheten hölls dock öppen för att i ett senare skede 
kontakta ytterligare respondenter om detta skulle visa sig nödvändigt för att en mättnad 
skulle uppnås i materialet. Då åtta intervjuer hade genomförts uppvisade data en sådan 
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bredd och detaljrikedom att bedömningen gjordes att något behov av kompletterande 
datainsamling inte förelåg.  
 
Via Psykoterapicentrum, personliga kontakter och handledare Marie-Louise Ögren 
insamlades namn på legitimerade psykoterapeuter med den erfarenhet som 
efterfrågades. Utifrån dessa gjordes ett slumpmässigt urval på åtta personer som 
kontaktades per brev eller mail (bilaga 1) där uppsatsidén presenterades och de 
tillfrågades huruvida de var intresserade av att delta som intervjupersoner. En vecka 
efter att ha erhållit brevet kontaktades de per telefon och tillfrågades om och i så fall när 
de ville träffas för ett samtal. Samtliga tillfrågade tackade ja. En tvingades senare 
avboka p.g.a. sjukdom varpå en nionde person kontaktades. Även denna person tackade 
ja till att delta. 
  
Respondenterna hade haft sin psykoterapeutlegitimation i mellan 14 och 21 år (medel: 
19 år). De hade jobbat individualterapeutiskt i mellan 22 och 38 år (medel: 28 år). Sex 
stycken var psykologer, en var socionom och en var både psykolog och socionom. De 
var mellan 57 och 68 år gamla (medel: 60 år) och arbetade enbart privat. Samtliga 
uppgav att de hade en psykodynamisk/psykoanalytisk grundsyn i sitt arbete men utöver 
det besatt de en bred och brokig flora av kompetenser i grupp- och individual, vuxen- 
och barnterapi, beteendeterapi, kognitiv terapi, meditation, EMDR, psykosomatik, 
handledning, existentiell terapi, andningstekniker, affektteori och kroppsorienterad 
psykoterapi. Sex respondenter var kvinnor och två var män. De hade haft mellan två och 
30 elevklienter i terapi (medel: 9).  
 
Datainsamlingsmetod 
 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som spelades in på band, då denna 
metod bedömdes vara väl lämpad att undersöka ett sådant komplext och subjektivt 
ämne. En intervjuguide (bilaga 2) konstruerades utifrån ett antal preliminära 
frågeställningar som utgick från författarens förförståelse. Som brukligt är i kvalitativa 
forskningsintervjuer (Kvale, 1997) utvecklades efterhand ett mer flexibelt 
förhållningssätt till intervjuguiden (bilaga 2) i takt med att författarens kunskaper om 
vilka följdfrågor som gav de mest fullödiga svaren etc., fördjupades. 
 
Procedur 
 
Efter att ha erhållit det brev där uppsatsidén presenterades (bilaga 1) hade vissa 
respondenter en del frågor kring ämnet. Dessa frågor avhandlades per telefon samtidigt 
som tid och plats för intervjun bokades. Respondenterna erbjöds ytterligare ett tillfälle 
att ställa frågor i direkt anslutning till intervjun samtidigt som de informerades om att 
deras medverkan var anonym, att personuppgifter endast skulle redovisas på gruppnivå 
och att kassettbanden som intervjuerna spelades in på, skulle raderas efter arbetets 
slutförande. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas respektive mottagning. En av 
respondenterna valde i sista stund att genomföra intervjun utan bandspelare varför 
samtalet istället registrerades genom förande av anteckningar. Av denna anledning 
kommer hon i det följande att citeras sparsamt. I övrigt är samtliga respondenter 
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ungefärligen lika väl representerade i resultatdelen. Samtalen tog i genomsnitt 45 
minuter. 
 
Respondenterna kontaktades vid ytterligare två tillfällen. Vid det första för att ombedjas 
besvara kompletterande frågor rörande ålder och anställningsform. Vid det andra för att 
ombedjas läsa resultatdelen, och erbjudas möjlighet att ge återkoppling på denna.  
  
Analys  
 
Data har bearbetats genom en tematisk analys. Ansatsen har varit induktiv även om 
författarens förförståelse, vilken har tagit sig uttryck i implicita hypoteser och på 
förhand formulerade preliminära frågeställningar, har medfört att analysarbetet har fått 
vissa deduktiva drag. 
 
Intervjuerna transkriberades enligt de rekommendationer som ges av Kvale (1997). 
Efter detta genomlästes det transkriberade materialet varvid all text som berörde de tre 
frågeställningarna markerades. Därefter gicks de markerade textavsnitten igenom och 
sorterades i preliminära meningsbärande teman. När detta var gjort genomlästes hela 
datamaterialet en gång per tema och relevant text sorterades in under respektive 
temarubrik. Här blev det nödvändigt att stryka vissa teman som vid en närmare 
granskning inte visade sig vara tillräckligt meningsbärande samtidigt som nya teman 
tillkom och andra klumpades ihop. Efter denna sortering av datamaterialet i teman och 
underteman gavs nu varje tema en slutgiltig benämning och definition. 
 
Härnäst sammanfattades materialet under respektive tema med egna ord. I vissa fall 
bifogades illustrativa intervjucitat som korrigerades för skillnaden mellan tal- och 
skriftspråk. För att förstärka de inblandades anonymitet refererades samtliga 
respondenter till som kvinnor och samtliga klienter som män oavsett deras verkliga kön. 
Under hela analysprocessen hade fortlöpande anteckningar förts rörande temanas 
inbördes sammanhang, brist på sammanhang, materialets relation till befintlig teori och 
empiri, o.s.v. Dessa anteckningar låg till grund för studiens diskussionsdel.  
 

RESULTAT 
 
Resultatdelen är strukturerad utifrån de tre frågeställningar som presenterades i 
uppsatsens inledning. Varje frågeställning har genom en tematisk analys sorterats i ett 
antal huvudteman och underteman.  
 
1. Hur terapin påverkas av att klienten är en blivande psykolog  
 
1.1. Meningsfullhet  
 
Det faktum att klienten var en blivande psykolog innebar för många respondenter att  
dessa terapier uppfattades som särskilt meningsfulla och stimulerande då de på sikt 
kunde få avgörande betydelse inte bara för studenten själv utan även för dennes 
framtida yrkesutövande. En ambition att bidra till blivande kollegors utveckling och att 
föra ett terapeutiskt arv vidare, utgjorde en stark drivkraft i många respondenters arbete 
med psykologstudenter. Med en framtida psykolog i klientstolen låg det därför nära till 
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hands att betrakta terapin som en form av utbildning. Detta kunde ske antingen genom 
att terapin i sig upplevdes som en viktig utbildningssituation eller genom att samtalen 
fick explicita inslag av teoridiskussion eller handledning. 
 
1.1.1. Att bidra till framtida kollegors utveckling 
 
Samtliga respondenter ansåg det vara av största betydelse att psykologstudenter 
genomgick egenterapi under sin utbildning, åtminstone de som skulle komma att arbeta 
kliniskt. Detta motiverades på flera sätt men den gemensamma andemeningen var att 
det var den blivande psykologens framtida klienter som blev lidande om kunskaperna 
stannade på en abstrakt teoretisk nivå istället för att kopplas till egna erfarenheter och 
upplevelser. Flera respondenter beskrev av detta skäl terapierna med blivande 
psykologer som alldeles särskilt viktiga och meningsfulla. Det positiva och lustfyllda i 
att få möjlighet att bidra till en framtida kollegas utveckling och att ”få vara med i 
etablerandet av en god terapeutisk kultur” framträdde tydligt i många av intervjuerna. 
 
Några respondenter medgav dock att de kunde bli provocerade eller nedslagna om de 
mötte psykologstudenter som utan vidare reflektion enbart betraktade egenterapin som 
en del i utbildningen. Andra framhöll hur motöverföringen kunde färgas av funderingar 
kring hur studenten skulle komma att fungera i sin blivande yrkesroll. 
 
Det faktum att terapi med blivande psykologer bedömdes vara av en sådan ytterst stor 
betydelse, kunde också påverka terapeutens arbetssätt mer specifikt. Ofta tycktes det 
röra sig om att terapeuten ansträngde sig hårdare än vanligt. Det kunde handla om att bli 
särskilt noga med att lyfta fram rambrott, att se till att separationen blev bra eller att ha 
ett eklektiskt förhållningssätt. En respondent menade att hon tillsammans med blivande 
psykologer tog ett extra stort ansvar för att klienten faktiskt kom 50 gånger, d.v.s. att 
återbud och liknande inte räknades in i antalet sessioner. En annan respondent berättade 
att arbetet med klientens motstånd tydligt präglades av att han var en blivande psykolog 
på så sätt att: 
 

man behöver ställa frågan ’Hur blir det här när du börjar jobba och stöter på den här 
problematiken hos dina patienter, om du inte kan prata med mig om det här?’ 

 
1.1.2. Fokusförskjutningar 
 
Enligt respondenterna uttryckte studentklienten ibland önskemål om att få använda 
terapisamtalen till något som mer hade formen av undervisning, teoretisk diskussion 
eller handledning. Dessa önskemål kunde utöva en lockelse på terapeuter som kände en 
stark lust att bidra till den blivande psykologens utveckling. Vissa respondenter var 
mycket noga med att inte gå utanför terapeutrollens gängse ramar medan andra vid 
något tillfälle hade funnit det motiverat att ikläda sig en roll som närmade sig 
handledarens eller lärarens. I de fall då rollbyten hade förekommit motiverades de på 
något av flera olika sätt. Ett sådant var att införlivandet av ett mer teoretiskt perspektiv 
bedömdes berika det terapeutiska arbetet: 
 

Det är också vad de här personerna är väldigt inne på. Väldigt prestationsorienterade 
personer som vill förstå teorierna, som vill koppla det till praktiken. Vill förstå olika 
terapeutiska teorier och metoder kopplade till sig själv och till sin egen upplevelse. 
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Ett annat sätt att motivera förskjutningen från ett terapeutiskt till ett mer pedagogiskt 
fokus var helt enkelt att rollbytet upplevdes som så roligt och lockande och risken med 
detsamma så försumbar. Ett tredje sätt var att betrakta det teoretiska samtalet som ett 
substitut för ett fullödigt terapeutiskt arbete då ett sådant inte kunde komma till stånd på 
grund av bristande motivation. En fjärde, och närbesläktad, förklaringsmodell gick ut på 
att tillfälligtvis acceptera klientens önskemål om ett didaktiskt fokus i alliansskapande 
syfte: 
 

Jag gjorde det med avsikten att försöka förstärka kontakten. /…/ Se om det på det sättet 
kunde väcka ett ökat behov av mig. Men inte primärt för att hjälpa honom med någon 
klient utan för att hjälpa honom med hans personliga motivation för terapin. 

  
De respondenter som vid något tillfälle hade funnit det motiverat att frångå det 
terapeutiska fokuset, var emellertid överens om att sådana fokusförskjutningar borde 
begränsas till antal och omfång då terapin annars riskerade att bli något annat än terapi. 
 
Stark enighet rådde dock om att rollen som terapeut inte lät sig förenas med rollen som 
examinator och att det inte ingick i terapeutens uppgifter att ta ställning till klientens 
lämplighet som psykolog. Detta motiverades med att klienten, om han kom att uppfatta 
terapeuten som en representant för institutionen, kunde börja tvivla på dennes sekretess 
och oroa sig för att hon avrapporterade till institutionen. En respondent menade att 
frågan ”Är jag tillräckligt normal för att kunna fungera som psykolog?” ingick som ett 
naturligt moment i varje utbildningsterapi och att det enda sättet att i någon mån 
desarmera den var att tydligt och konsekvent markera sekretessen mellan terapeut och 
universitet. En respondent hade emellertid varit med om situationer då hon hade upplevt 
de vattentäta skotten mellan terapi och institution som problematiska. Det hade då rört 
sig om psykologstudenter som hon bedömde som så svårt störda att hon hade övervägt 
att råda institutionen att ha ett speciellt observandum på dem.  
 
1.2. Identifikation 
 
Flera respondenter framhöll implikationerna av att terapeut och klient i någon mån hade 
valt samma yrkesbana. Terapeuten kunde därigenom t.ex. komma att uppfattas som en 
rollmodell. Det kunde också innebära att ett element av kollegialitet uppstod i den 
terapeutiska relationen. 
 
1.2.1. Terapeuten som rollmodell 
 
En vanlig uppfattning bland respondenterna var att identifikationsaspekten blev extra 
tydlig i en utbildningsterapi. Detta kunde ta sig uttryck i att klienten såg terapeuten som 
en rollmodell, en förebild och ett idealiserat självobjekt: 
 

Så hur jag fungerar som terapeut, det blir någon slags idé om hur man själv ska arbeta. 
Man har det som någon slags referenspunkt. 

 
Användandet av terapeuten som rollmodell upplevdes vanligtvis befrämja den 
terapeutiska alliansen men det gavs även exempel på hur klienten kunde förlamas av 
rädsla för att tappa ansiktet inför någon som han betraktade som en viktig förebild.  
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1.2.2. Kollegialitet 
 
En annan konsekvens av terapeutens och psykologstudentens gemensamma 
referensram, uppgavs vara den känsla av kollegialitet som stundtals kunde uppstå 
mellan dem båda. Detta uppfattades för det mesta som stimulerande och roligt av 
terapeuten men det hade även hänt att klienter för vilka rollen som patient väckte stark 
olust, agerade ut sitt motstånd genom att framhäva det kollegiala mellan honom och 
terapeuten. 
 
Det fanns också åsikter om att terapin kunde berikas av att terapeuten inte var psykolog, 
då detta gav klienten möjlighet att få frågor kring det egna yrkesblivandet belysta ur nya 
perspektiv. Terapeutens egna kunskaper om sådant som rörde psykologutbildningen och 
institutionen kunde annars begränsa hennes möjligheter att förutsättningslöst ta till sig 
det klienten sade: 
 

Det kanske finns mer påtagligt i de här terapierna, att mina egna yrkeserfarenheter dyker 
upp vare sig det handlar om institutionen eller någonting annat. En praktikperiod eller 
något sådant. Eller synen på olika delar i utbildningen, teori och sådär. Jag får kanske på 
det sättet kämpa lite speciellt i de här terapierna för att inte bli störd av det. 
 

Samtidigt kunde den gemensamma referensramen hjälpa terapeuten att förstå klientens 
utbildningsrelaterade problem och att tillsammans med honom placera dem i en ny 
kontext.  
  
1.3. Förförståelse 
 
Respondenternas generella uppfattning var att psykologstudentens kunskap om 
psykoterapeutisk teori och metod påverkade egenterapin på flera sätt. Först märktes det 
i valet av terapeut där studentens förförståelse ofta utgjorde en styrande faktor. När 
sedan den terapeutiska kontakten hade inletts kunde klientens förförståelse påverka 
processen i både positiv och negativ riktning. 
 
1.3.1. Val av terapeut 
 
Psykologstudentens kunskaper om olika psykoterapeutiska inriktningar innebar enligt 
respondenterna att studenten, när det blev dags för honom att söka reda på en egen 
terapeut, ofta hade tämligen specifika krav på terapeutens teoretiska orientering. Det 
faktum att terapeuten visste att klienten besatt ett visst mått av förförståelse gjorde 
också att hans önskemål togs på allvar: 
 

Med den som inte ska gå i utbildningsterapi, så kan jag ju säga ’Låt oss träffas en gång 
och se vad som är till hjälp.’ Om någon däremot ringer och säger att ’Jag ska ha 
utbildningsterapi 50 timmar med den här inriktningen’ och jag inte kan stå till tjänst med 
det, då säger jag ju det redan i telefon. Då blir det ingen bedömning. 

 
1.3.2. Intellektualisering 
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Vissa respondenter menade att klientens förförståelse kunde göra honom mer benägen 
att använda intellektualiserande försvar. Några ansåg att detta främst utgjorde ett 
problem i terapins inledningsskede innan klienten hade fått verklig tillgång till sitt eget 
material: 
 

Det som ibland är mer störande för klienten än i de flesta andra terapier, är ju den här 
intellektualiseringen. Alltså att man samtidigt håller på och läser om psykiska processer. 
Studenterna får på något sätt jobba sig förbi den här intellektualiseringen och lita på att 
det är andra nivåer som man behöver lyssna till. 

 
1.3.3. Förförståelsen som terapibefrämjande faktor 
 
Ett antal respondenter berättade om hur klientens förförståelse kunde ge den 
terapeutiska processen en extra skjuts. Någon beskrev t.ex. överföringen i terapins 
inledningsskede som närmast överhettad vilket förklarades med att studentens 
förförståelse hade givit upphov till starka positiva och/eller negativa förväntningar på 
terapeuten. En annan respondent menade att psykologstudenter utifrån sina teoretiska 
kunskaper kunde använda sig av terapin på ett särskilt sätt: 
 

Man får också en känsla av att de här personerna på något sätt kan bedöma hur det här har 
gått, och kan stoppa in det i någon slags referensram. En psykologisk, psykoterapeutisk 
referensram. De bär med sig det här på ett lite annorlunda sätt. 

 
En tredje respondent tyckte att klientens förförståelse snabbade upp hela terapiprocessen 
genom att den befintliga kunskapen gjorde det lättare för honom att assimilera de nya 
erfarenheterna.   
 
2. Hur terapin påverkas av institutionens krav 
 
2.1. Utbildningsobligatoriet 
 
Institutionens krav på att psykologstudenter måste gå i egenterapi för att fullfölja sin 
utbildning utgjorde enligt respondenterna det vanligaste incitamentet att börja i terapi. 
Vilken betydelse detta incitament hade för den fortsatta terapin skilde sig emellertid från 
klient till klient. För vissa fungerade utbildningsobligatoriet främst som en spark i baken 
som fick vederbörande att kontakta en terapeut, något han ofta hade haft en önskan att 
göra sedan tidigare. För andra fortsatte utbildningsobligatoriet att vara det främsta skälet 
att fullfölja terapin. För en del innebar det att egenterapin och utbildningssituationen 
upplevdes som intimt förknippade och för åter andra tycktes knappt det terapeutiska 
arbetet påverkas över huvud taget. 

 
2.1.1. Utbildningsobligatoriet som initial påverkansfaktor 
 
Flertalet respondenter vittnade om hur utbildningsobligatoriets inflytande på terapin 
minskade under samtalens gång, även för sådana klienter som initialt hade svårt att se 
något annat skäl att gå i terapi. För en del klienter verkade obligatoriet främst utgöra ett 
incitament att kontakta en terapeut. När detta väl var gjort, trädde istället andra motiv i 
förgrunden. För andra växte den egna motivationen fram vartefter, vanligtvis under 
bedömningssamtalen eller terapins initialfas: 
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Det är en fråga som finns i rummet inledningsvis och min upplevelse är att den ganska 
snart går över när vi kommer in i en dynamisk process. 

 
En terapeut hanterade psykologstudenternas initiala tvekan med ett synnerligen stort 
mått av ro i förtröstan om att det på sikt var andra saker än incitamenten som räknades:  

 
Själva ingången till terapin och allt sådant här är ganska underordnat egentligen. 

 
2.1.2. Utbildningsobligatoriet som marginell påverkansfaktor 
 
Respondenterna var generellt av uppfattningen att vissa utbildningsterapier påverkades i 
mycket liten omfattning av att klienten var tvungen att gå i terapi för att fullfölja sin 
utbildning. Det som framför allt ansågs begränsa utbildningsobligatoriets inflytande var 
klientens motivation. Om psykologstudenten hade en egen drivkraft att gå i terapi, vare 
sig det handlade om nyfikenhet eller ett mer uttalat hjälpbehov, fick 
utbildningsobligatoriet en starkt underordnad betydelse. En annan åsikt formulerades av 
den respondent som menade att det avgörande för om terapin skulle bli meningsfull 
eller inte, var klientens ödmjukhet inför uppgiften samt dennes förmåga att ta ansvar för 
att institutionens regler, utbildningsobligatoriet inräknat, inte tilläts begränsa terapin. 
 
Flera av respondenterna ansåg att utbildningsobligatoriet i sig inte ökade klienternas 
motstånd. Som en terapeut sade: 
 

Motståndet finns där hela tiden ändå, vare sig man kommer för att man måste, alltså ska 
gå sina 50 timmar, eller om man kommer av annan kraft. /…/ Man skyller alltid på alla 
möjliga saker för att inte vilja… för att det är smärtsamt eller… av någon annan 
anledning man inte tar itu med. 

 
En respondent resonerade på ett liknande sätt när hon menade att de försök som kunde 
förekomma från psykologstudenternas sida att tilldela henne rollen som t.ex. teoretisk 
diskussionspartner, inte borde betraktas eller bemötas som uttryck för ett motstånd 
kopplat till upplevelsen av att gå i terapi under tvångsliknande premisser, utan helt 
enkelt som överföring. 
 
Det terapeuten själv kunde göra för att begränsa utbildningsobligatoriets inflytande, var 
framför allt att tidigt i kontakten klargöra att hon inte gjorde någon skillnad mellan en 
utbildningsterapi och en vanlig terapi. 

 
2.1.3. Utbildningsobligatoriet som främsta skäl att gå i terapi 
 
Enligt flertalet respondenter fanns det bland de psykologstudenter de hade träffat, 
sådana som förmodligen aldrig skulle ha sökt terapi om det inte vore för 
utbildningsobligatoriet. Som privatpraktiserande terapeuter var respondenterna vana att 
arbeta med klienter som kom till dem drivna av starka personliga behov. Att då möta 
psykologstudenter som ansåg att deras enda skäl att gå i terapi var för att institutionen 
krävde det, utgjorde en ovan, utmanande och ibland frustrerande situation. Några 
beskrev den som artificiell och menade att den kunde upplevas som kränkande av 
klienten. Andra såg klara likheter med arbetserfarenheter från t.ex. barnpsykiatrin, där 
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de ofta hade mött barn som initialt inte själva ville gå i samtal, och framhöll 
motivationshöjande interventioner som en given del av de psykoterapeutiska 
arbetsuppgifterna. 
 
Flera av respondenterna resonerade i termer av motstånd. En åsikt var att klienten i 
utbildningsobligatoriet kunde se en möjlighet att externalisera sitt motstånd. Med detta 
menades att han kunde välja att fixera sig vid det faktum att yttre krafter ”tvingade” 
honom att gå i terapi för att på så sätt slippa granska sin egen rädsla för att engagera sig 
i ett terapeutiskt arbete. En respondent redogjorde för hur denna externalisering kunde 
aktiveras en bit in i terapin som ett försvar mot smärtsamma känslor som hade väckts 
under samtalen. Enligt somliga försvårade externaliseringen genomarbetningen av 
motståndet då det därmed inte låg: 
 

så nära till hands att ta ansvar för sitt eget motstånd utan man kan lätt tycka att motståndet 
är något helt naturligt. 

  
Gemensamt för arbetet med lågmotiverade psykologstudenter tycktes vara att de 
skapade ett behov av en aktiv och i vissa fall konfrontativ terapeut som hjälpte klienten 
att leta efter meningsfullt material. Själva motivationsarbetet såg emellertid olika ut från 
terapeut till terapeut. Någon berättade att hon ägnade mycket tid under de inledande 
samtalen åt att presentera sin teoretiska och idémässiga hemvist för att på så sätt 
involvera klienten i ett samtal om vad terapi var. Någon annan beskrev hur hon med en 
lågt motiverad studentklient: 
 

försöker hitta punkter där jag tror att han skulle kunna vara intresserad av att titta lite 
djupare. Peka på saker som ’Det verkar ju faktiskt som att här har du problem, här har du 
svårt att hävda dig, här vågar du inte säga vad du tycker.’   

 
En alternativ hållning presenterades av en respondent som berättade att hon med vissa 
särskilt svårmotiverade studentklienter kunde ingå en tyst överenskommelse om att ge 
upp ambitionen att genomföra en bearbetande terapi och istället nöja sig med något som 
mer påminde om teoridiskussioner. 

  
Det gavs exempel på studentterapier där terapeutens motivationsarbete aldrig hade burit 
frukt; där klienten aldrig hade hittat fram till ett personligt behov av terapin vilket 
resulterade i att samtalen stannade på en intellektuell nivå och överföringen förblev 
urvattnad. Det fanns också exempel där terapeuten tvingades fortsätta ge klienten ”lite 
extra draghjälp” hela terapiprocessen igenom, även sedan man hade lyckats enas om en 
problemformulering. Någon hade löst dilemmat genom att tillsammans med klienten 
problemformulera just utifrån bristen på motivation då något annat tema att arbeta kring 
inte hade gått att hitta. 
 
2.1.4. Utbildningsobligatoriet förstärker kopplingen till institutionen 
 
Ett par av respondenterna beskrev hur obligatoriet att gå i egenterapi kunde påverka det 
terapeutiska arbetet på så sätt att klienten uppfattade terapin som intimt knuten till 
institutionen. Detta kunde t.ex. yttra sig i att terapin stod och föll med klientens 
utbildning vilket kunde innebära att terapin avslutades i förtid om klienten hoppade av 
psykologprogrammet. Det kunde också märkas på att klienten tenderade att betrakta 
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terapeuten som en form av examinator som det gällde att blidka t.ex. genom att vara 
extra noggrann med sådant som tider och pengar. 
 
Enligt en respondent innebar detta att hon med särskild omsorgsfullhet behövde 
förmedla till klienten att allt som hände i terapin, trots utbildningsobligatoriet, var helt 
frivilligt. 
 
2.2. Tidsramen 
 
Institutionens krav på att egenterapin skulle genomföras inom vissa tidsramar kunde 
påverka det terapeutiska arbetet på flera sätt. Både det stipulerade antalet sessioner och 
det faktum att terapin skulle påbörjas och avslutas inom en viss period, nämndes.  
 
2.2.1. Tajmingen 
 
Det faktum att egenterapin måste genomföras inom ett visst tidsspann påverkade vissa 
studentterapier mer än andra. Flera respondenter menade att institutionens krav på när 
egenterapin skulle påbörjas ofta fungerade som en knuff i baken på studenter som ändå 
skulle ha sökt terapi förr eller senare. Det fanns också exempel på när tidsramen och 
studentens egna behov sammanföll och tajmingen upplevdes som perfekt av både klient 
och terapeut. Flera respondenter gav emellertid exempel på hur den fixerade tidsramen 
kunde ha en negativ inverkan på terapin. Det talades om klienter som skulle ha varit 
betjänta av att kunna skjuta upp egenterapin till ett tillfälle då de själva var mer 
motiverade: 
 

Apropå att det ska börjas vid en viss tidpunkt; det tycker jag är en tveksam del i det hela 
för är man inte framme vid att det här är mitt problem som jag vill jobba med så blir det 
ju meningslöst att börja något som kallas terapi. För det blir inte terapi. Så just när man 
ska börja den, det tycker jag är mycket diskutabelt. 

  
En annan åsikt var att egenterapimomentet borde påbörjas efter att studenterna hade valt 
teoretisk inriktning. Detta motiverades med att det terapeutiska arbetet skulle befrämjas 
av att klienten redan hade skaffat sig en egen teoretisk hemvist då det skulle innebära att 
mindre tid behövde ägnas åt teoretiska diskussioner och åt den ”tysta kamp” som kunde 
bli följden av att terapeut och klient hade olika teoretiska preferenser. 
 
Någon berättade att hon inte granskade psykologstudenters motivation på samma sätt 
som hon gjorde med andra terapiklienter. Skälet angavs vara att hon ju visste att 
studenten, om terapeuten efter de inledande bedömningssamtalen avböjde en fortsatt 
kontakt, bara skulle vända sig till en annan terapeut. Ett argument som att Det vore nog 
bättre för dig att börja i terapi senare, när du känner dig mer motiverad var helt enkelt 
inte gångbart med psykologstudenter, då institutionens regler hindrade dem att vänta. 
 
2.2.2. Antalet sessioner 
 
Flera respondenter ansåg att egenterapin borde vara mer omfattande. Det rapporterades 
även om klienter som tyckte att 50 timmar var otillräckligt, vare sig de hade den 
inställningen från början eller skaffade sig den under terapins gång. En stor andel av 
dessa studenter valde att fortsätta terapin i mer än de föreskrivna 50 timmarna.  
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Andra klienter upplevde enligt respondenterna att 50 gånger var för mycket. Detta 
kunde leda till att en terapi mattades av och planade ut när klienten ansåg att de problem 
han ville jobba med, var lösta. Det kunde också ta sig uttryck i att klienten gick in i ett 
motstånd där institutionens krav på 50 timmar lyftes fram som det enda skälet att 
fortsätta terapin. En respondent hade mött kognitivt orienterade psykologstudenter som 
hade svårt att se meningen med att gå så mycket som 50 gånger i terapi. En annan 
respondent gjorde en jämförelse med landstingspatienter som får ersättning för ett visst 
antal timmar. Hon såg emellertid vissa avgörande skillnader mellan de båda 
patientgrupperna: 
 

De (landstingspatienterna) har ju alltid mycket mer behov, där händer det ju aldrig att 
man har för lång tid. Och skulle man ha för lång tid så är det ju bara att avsluta. 

 
Vikten av att tidigt i kontakten bedöma hur arbetet borde begränsas för att rymmas inom 
50 timmar, framhölls. För att kunna göra denna bedömning behövde terapeuten snarast 
möjligt skaffa sig en bild av omfattningen av klientens problem samt få veta huruvida 
han tänkte gå mer än 50 timmar: 
 

Jag säger alltså inte nej (till att börja jobba med psykologstudenter med svårare 
problematik) men försöker tidigt i terapin få klart för mig vad den här personen kan 
tänkas orientera sig mot. Är det att avsluta - då gäller det ju att hålla sig på en nivå som är 
rimlig. Om det gäller en fortsättning, då kan man ju satsa på ett större arbete.  

 
Det förekom att terapin i sig stimulerade klientens intresse för självkännedom vilket 
gjorde att terapeutens initiala bedömning av vad som var en rimlig ambitionsnivå, 
behövde omprövas. 
 
2.3. Legitimationskravet 
 
Institutionens styrning av valet av terapeut påverkade i vissa fall den terapeutiska 
processen. 
 
2.3.1. Negativa reaktioner på det styrda valet av terapeut 
 
Någon hävdade att institutionens krav på att egenterapin skulle genomföras hos en 
legitimerad psykoterapeut kunde användas av klienten för att externalisera det egna 
motståndet. Detta blev tydligt i de fall där studentens förstahandsval av terapeut inte 
godkändes av institutionen p.g.a. att denne inte hade legitimation. En respondent 
beskrev hur detta kunde gestalta sig: 
 

Han har inte fått den terapeut han har velat, då ska han fan inte heller bjuda på att ta till 
sig den här terapin med mig. Det var ett sätt för honom att så att säga värna sin integritet. 
Jag tror inte att det var en tydlig medveten tanke hos honom men vi förstod båda till slut 
att så hade han sett på terapin. Så i den meningen tror jag att man kan säga att han 
använde de yttre förutsättningarna som ett försvar. 

 
2.4. Betalningspremisserna 
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Det visade sig att både det faktum att klienten själv inte behövde betala hela 
terapikostnaden och det faktum att han var tvungen att skjuta till pengar för att fullfölja 
ett obligatoriskt utbildningsmoment, kunde påverka det terapeutiska arbetet. 
 
2.4.1. Konsekvenser av betalningspremisserna 
 
Flera respondenter påtalade att både klient och terapeut kunde påverkas av att 
psykologstudenten fick arvodet delvis betalt av institutionen. Klienten kunde enligt 
respondenterna uppleva att terapin blev mindre av en personlig satsning; mindre av en 
investering i sig själv, vilket kunde reducera det terapeutiska arbetets laddning och 
försämra tillgången till den källa av material som förhållandet till pengar kunde utgöra. 
En respondent som betraktade detta som en viktig aspekt av vanliga psykoterapier, 
citerade Balzac: 
 

För att komma underfund om en människas innersta väsen ska man se på dennes 
förhållande till pengar. 

 
De förmånliga betalningspremisserna påverkade också terapeutens motöverföring då 
hon kunde tycka att psykologstudenter hade det lite väl lyxigt jämfört med andra 
klienter. De flesta respondenter uppfattade emellertid psykologstudenternas ekonomiska 
situation som ansträngd vilket förklarade att de till övervägande majoritet erbjöd denna 
klientgrupp ett reducerat arvode. Ändå hände det att klienter av ekonomiska skäl 
tvingades avsluta terapin efter 50 gånger trots en önskan om att fortsätta. 
 
3. Hur terapin påverkas av klientgruppens psykosociala förutsättningar 

 
3.1. Psykologiska variabler 
 
Enligt respondenterna kännetecknades gruppen psykologstudenter i allmänhet av hög 
begåvning och ambitionsnivå, nyfikenhet och god psykisk hälsa. Detta ansågs påverka 
det terapeutiska arbetet på flera sätt.  
 
3.1.1. Nyfikenhet och höga ambitioner 
 
Psykologstudenter beskrevs som i allmänhet ambitiösa, begåvade och nyfikna vilket 
många respondenter fann roligt och stimulerande. Någon menade att dessa egenskaper 
underlättade och skyndade på den terapeutiska processen. En respondent ansåg dock att 
den höga ambitionsnivån ibland hade en dragning åt det streberaktiga vilket yttrade sig i 
en ovilja att skärskåda sig själv i det terapeutiska arbetet. Det faktum att det numera är 
så svårt att komma in på psykologutbildningen hade enligt henne resulterat i: 
 

att många söker sig dit av fel skäl. Alltså inte för att de kanske egentligen brinner för det 
här, och har tänkt igenom att det verkligen är psykolog de vill bli, utan mest för att det är, 
ja, svårt att komma in. 

 
3.1.2. Psykisk hälsa 
 
Det fanns en allmän uppfattning bland respondenterna att psykologstudenter som grupp 
var relativt psykiskt välmående. Där den reguljäre klientens incitament in i terapin 
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vanligtvis var ett starkt lidande, handlade det för psykologstudenten oftare om en 
önskan att nå större självkännedom. Detta kunde innebära att det terapeutiska arbetet 
blev mindre turbulent och förlorade något av sin laddning: 
 

Om smärtan är drivkraft, då är det ju starkare, då måste man åstadkomma någonting 
personlighetsförändrande faktiskt. Och det är ju någonting mycket djupare än att bara 
stilla sin nyfikenhet. 

  
Då lidandet bedömdes vara ett starkare incitament till förändring än nyfikenheten, 
påverkades även terapiutfallet: 
 

Om man jämför med hur de (psykologstudenterna) var från första stund till hur de är på 
slutet, så har de kanske tagit med sig lite modellinlärning, fått en ny erfarenhet av att sitta 
själv i en terapi, lite sådana där grejor. Men så förändrade är de inte från dag ett till dag 
femtio. Det kan jag ju märka. Till skillnad från andra patienter. 

 
Även det faktum att många studentklienter avslutade sin terapi efter de föreskrivna 50 
sessionerna sågs som ett tecken på att nyfikenhet och upptäckarlust inte kunde 
konkurrera med lidande som drivkraft. 
 
Det framhölls att terapi med psykiskt relativt välmående klienter i någon mån krävde ett 
nytt förhållningssätt av terapeuten. Samtidigt poängterades att även en terapi med fokus 
på självkännedom kunde innebära smärta och frustration för klienten.  
 
3.2. Studentlivet 
 
Även det faktum att klienten var en universitetsstuderande med allt vad det innebar av 
stress, oregelbundna tider och ständigt kunskapsinhämtande kunde påverka det 
terapeutiska arbetet. 
 
3.2.1. Studenttillvaron som påverkansfaktor 
 
Det fanns bland respondenterna en uppfattning om att universitetsstuderande hade ett 
synnerligen hårt pressat schema vilket kunde medföra att klienten reducerade 
egenterapin till bara ytterligare en kurs med obligatorisk närvaro. Den hektiska 
studenttillvaron uppgavs även bidra till att terapin kunde bli relativt fixerad vid nuet och 
att klienten inte tog sig det utrymme för reflektion och egen bearbetning som det 
terapeutiska arbetet krävde: 
 

Det är mycket att plugga, det är mycket att göra, det är mycket man ska klara av. Det är 
rätt hård studietakt förstår jag mer och mer också. Och att då också vara tvungen till en 
sådan rätt stor och omfattande uppgift kan man kanske lite grand tycka är mäktigt just då. 

 
Studentklientens oregelbundna arbetstider kunde ibland utsätta den terapeutiska ramen 
för prövningar. Flera respondenter hanterade detta genom att bli mer flexibla med sina 
tider och accepterade därmed att kontinuiteten i den terapeutiska kontakten rubbades 
vilket bedömdes påverka arbetet olika beroende på var i processen man befann sig. 
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DISKUSSION  
 
Föreliggande studie har belyst kvalitativa aspekter av egenterapimomentet på 
psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Via semistrukturerade intervjuer 
undersöktes åtta psykoterapeuters upplevelser av hur det individualterapeutiska arbetet 
påverkades av att klienten var en psykologstuderande som genomgick terapin inom 
ramen för ett obligatoriskt utbildningsmoment. 
 
Metoddiskussion 
 
Den metodologiska diskussionen förs utifrån de tre begreppen validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Dessa begrepp har sitt ursprung inom den kvantitativa forskningen 
och har i kvalitativ forskningslitteratur givits delvis nya definitioner (Kvale, 1997).  
 
Validitet 
 
Den mest övergripande definitionen av validitetsbegreppet i kvalitativ forskning innebär 
ett mått på i vilken utsträckning forskaren har studerat de fenomen man har avsett att 
studera. En annan definition är att validitet är detsamma som tillförlitligheten i de 
tolkningar som görs och de slutsatser som dras (Stiles, 1993). Kvalitativ validitet kan 
också beskrivas som forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka 
sina resultat (Kvale, 1997).  
 
Validiteten i föreliggande studie har bl.a. påverkats av min förförståelse för ämnet. 
Ambitionen har varit att begränsa inflytandet av förförståelsen till formulerandet av ett 
antal på förhand formulerade preliminära frågeställningar och intervjufrågor för att 
sedan under analysarbetet lägga den åt sidan och genomföra tematiseringen av 
intervjuerna utifrån ett induktivt förhållningssätt (Langemar, 2005). De data som har 
framkommit under forskningsprocessen har påverkat och förändrat mina föreställningar 
kring ämnet vilket tyder på att analysprocessen inte har styrts av ett konfirmation bias 
och att studiens reflexiva validitet är tillfredsställande (Stiles, 1993). 
 
En annan faktor som bedöms ha påverkat undersökningens validitet är själva 
intervjuerna. Jag upplevde att jag fick en god kontakt med samtliga respondenter och att 
de i stor omfattning kunde och ville resonera kring ämnet. Denna uppfattning har stärkts 
ytterligare av att de respondenter som hörsammade min önskan om att få återkoppling 
på resultatdelen, upplevde sig vara korrekt citerade.   
 
Något som kan ha haft en negativ inverkan på studiens validitet är det faktum att några 
respondenter hade svårt att särskilja sina minnen av terapier med psykologstudenter från 
minnen av andra utbildningsterapier. Jag har dock i största möjliga mån försökt 
kompensera för detta genom att under intervjuerna understryka att jag endast var 
intresserad av att höra om deras erfarenheter av psykologstudenter. Validiteten bedöms 
även ha försvagats genom att intervjuerna i hög utsträckning kom att fokusera på den 
kliniska delen av psykologstudenternas framtida yrkesverksamhet.  
 
Reliabilitet 
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Kvalitativ reliabilitet avser noggrannheten och tillförlitligheten i de observationer som 
har gjorts, d.v.s. huruvida en annan forskare skulle nå samma resultat efter att ha 
kompenserat för kontextuella skillnader (Stiles, 1993). Vid kvalitativ forskning kan 
emellertid en strävan efter ökad reliabilitet innebära försämrad validitet. Genom att t.ex. 
standardisera en intervjusituation skulle man öka reliabiliteten men sannolikt minska 
validiteten då flexibilitet och lyhördhet för det unika i varje intervjusituation är A och O 
i den kvalitativa forskningsintervjun. Som kvalitativ forskare kan man istället höja 
reliabiliteten genom att t.ex. undvika ledande frågor och transkribera data själv. Även 
genom att underlätta för läsaren att på egen hand värdera de slutsatser som dras, t.ex. 
genom att använda rikligt med intervjucitat i resultatredovisningen, förbättras studiens 
reliabilitet (Braconier, 2005).  
 
Något som bedöms ha haft en positiv effekt på reliabiliteten i föreliggande uppsats är att 
samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas respektive mottagning. Detta 
innebar en form av standardisering men framför allt stärktes reliabiliteten genom att 
miljön var så väl lämpad att föra ostörda samtal i.  
 
Som tidigare har nämnts valde en respondent att genomföra intervjun utan bandspelare. 
Den negativa effekt som detta kan ha haft på reliabiliteten bedöms dock i någon mån ha 
kompenserats av att jag med min yrkesbakgrund som journalist har stor erfarenhet av att 
genomföra intervjuer utan andra hjälpmedel än block och penna. Något annat som kan 
ha försämrat tillförlitligheten i mina data är att det inte kan uteslutas att respondenterna i 
vissa fall har velat dölja sina professionella tillkortakommanden för mig. 
 
Generaliserbarhet 
 
Kvalitativ generaliserbarhet kan vara både extern och intern. Extern generaliserbarhet 
utgör ett mått på i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra 
populationer. Inom kvalitativ forskning kan inga klara slutsatser dras angående den 
externa generaliserbarheten. Däremot kan man hävda att en ökad förståelse för en viss 
grupp på ett rimligt sätt kan antas säga något om andra liknande grupper. Den interna 
generaliserbarheten är ett mått på hur representativa respondenterna är för den aktuella 
populationen i stort. Den inre generaliserbarheten är i hög grad beroende av variationen 
inom respondentgruppen samt av vilka urvalskriterier som har använts (Braconier, 
2005; Langemar, 2005). 
 
Det som framför allt försämrar generaliserbarheten i föreliggande studie är det ringa 
antalet respondenter av vilka några endast har haft ett fåtal psykologstudenter i terapi. 
Något som mer specifikt berör den externa generaliserbarheten och som gör det 
vanskligt att jämföra respondentgruppen i denna studie med den population som 
beskrivs i The psychotherapist’s own psychotherapy (Geller et al., 2005a) är för det 
första att de undersökningar som refereras av Geller et al. berör terapier med en 
klientgrupp bestående av psykologer, socionomer, psykiatriker och psykoterapeuter 
med mycket skiftande grader av yrkeserfarenhet medan föreliggande studie endast berör 
klienter som går på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. För det andra 
betraktar sig många av de terapeuter som refereras i Geller et al. som 
”terapeutterapeuter” med vilket menas att en betydande del av deras klientel utgörs av 
personer med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Jag har inte frågat mina respondenter 
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huruvida de definierar sig på samma sätt och känner heller inte till något om deras 
klientel bortsett från den klientgrupp jag har intresserat mig för. Det är emellertid 
rimligt att anta att de mönster som framträder i denna uppsats i viss utsträckning kan 
användas för att reflektera kring utbildningsterapier i liknande kontexter. 
 
Rörande den interna generaliserbarheten försvagas den i någon mån av att samtliga 
respondenter arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn. I övrigt är emellertid 
variationen inom respondentgruppen stor och bedöms väl motsvara variationen hos 
gruppen psykoterapeuter med erfarenhet av att bedriva terapi med psykologstudenter 
vid Stockholms universitet. 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen är strukturerad utifrån uppsatsens tre frågeställningar. Efter detta 
följer ett avsnitt där förslag på framtida forskning presenteras. Slutligen förs en 
sammanfattande diskussion.  
 
Hur terapin påverkas av att klienten är en blivande psykolog 
 
Det som mer än något annat förenade mina respondenter i deras uppfattning om 
psykologstudenternas egenterapi, var övertygelsen om den centrala betydelse som detta 
kursmoment har för studenternas framtida yrkesutövning. Denna uppfattning delas, som 
tidigare har nämnts, av många psykoterapeuter (Holm, 1988; Nathanson, 1992; Yalom, 
2002; McWilliams, 2004; Geller et al., 2005a; Sitter Randén, 2005). Det verkar rimligt 
att anta att denna övertygelse hos terapeuten var något som klienten märkte och tog 
intryck av vilket torde ha kunnat få en motivationshöjande effekt på klienten. 
 
Det som framför allt framhölls som viktigt med egenterapin var dess förmåga att göra 
teoretiska insikter ”verkliga,” något som inte minst psykologstudentens framtida 
klienter kunde komma att få glädje av. Det finns ett visst forskningsstöd för denna 
uppfattning att de erfarenheter som görs i ett interpersonellt sammanhang har större 
påverkan på den blivande psykologen än kunskap som inhämtas via t.ex. böcker 
(RØnnestad & Skovholt, 2003). Den komplexa och betydelsebärande relationen mellan 
klinikerns erfarenhet av att gå i terapi och dennes förmåga att själv bedriva terapi 
beskrivs också träffsäkert av Orlinsky, Geller & Norcross (2005b):  
 

We must keep our patient-selves sitting beside us when working as therapists for others, 
partly to keep a watchful eye on our patient-selves so that they do not interfere, but also 
to call on our patient-selves sometimes for advice and continuously as a source of 
compassion. So it is that we need to become better and better patients as well as better 
and better therapists, in order to be better and better therapists (s. 414).  

  
Den andra sidan av detta mynt var att respondenterna i vissa fall kunde komma på sig 
själva med att fundera över hur klienten skulle fungera i sitt framtida jobb. Lite 
hårddraget kan man alltså säga att utfallet av en utbildningsterapi inte bara berör 
klienten utan också en lång rad hypotetiska framtida klienter. Ur detta perspektiv kan 
man tycka att det ansvar som vilar på terapeutens skuldror är orimligt tungt. Å andra 
sidan är kanske inte skillnaden mot vanliga terapier så stor då ju alla psykoterapier 
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inbegriper fler än de direkt involverade i och med att kvaliteten på klientens 
interpersonella relationer i högsta grad utgör en del av terapiutfallet.  
 
Ingen av respondenterna uppgav sig vara besvärade av de narcissistiska lockelser som 
enligt litteraturen sägs vara en oundviklig aspekt av att arbeta med utbildningsterapier 
(Pfeffer, 1974; De Beà, 1992; Geller et al., 2005b). Hur detta kom sig går förstås bara 
att spekulera i: Kanske hade de i stor utsträckning reflekterat kring och bearbetat sina 
narcissistiska strukturer? Kanske var tvärtom deras medvetenhet om de egna 
narcissistiska sidorna låg? Eller kanske deras svar styrdes av ett element av social 
önskvärdhet?  
 
En konsekvens av respondenternas ambition att bidra till blivande kollegors utveckling 
och att föra ett terapeutiskt arv vidare, var att det låg nära till hands att betrakta terapin 
som en form av utbildning. När en psykologstudent framförde önskemål om att använda 
samtalen till något som mer liknade undervisning, teoretisk diskussion eller 
handledning, kunde terapeuten därför uppleva att hon ställdes inför ett svårt val. Några 
löste detta genom att hålla fast vid sin terapeutroll och tillsammans med klienten 
problematisera dennes vilja att förändra det terapeutiska kontraktet. Andra gav efter för 
sin önskan att få dela med sig av sina insikter och erfarenheter även om man försökte 
begränsa de pedagogiska inslagen både till antal och omfång. Åter andra menade sig ha 
införlivat ett teoretiskt perspektiv i samtalen utan att det skett på bekostnad av det 
terapeutiska fokuset. Det förefaller mig emellertid tveksamt att det skulle vara 
terapeutens sak att aktivt hjälpa klienten att integrera teori med praktisk förståelse. 
Borde inte terapeutens uppgift snarare vara att visa upp en praktisk sida av 
psykologyrket och överlåta åt klienten att på egen hand integrera denna med sina 
teoretiska kunskaper? Kanske är det rentav så att det för psykologstudenten är extra 
viktigt att terapeuten avhåller sig från att teoretisera? Att det, just för att klienten har en 
viss kunskap om psykoterapeutisk teori, blir särskilt betydelsefullt att han får en 
känslomässig snarare än ytterligare en intellektuell upplevelse? De här tankegångarna 
reflekterades av flera av mina respondenter. Mitt intryck är dock att några behandlade 
detta dilemma lite väl lättvindigt.  
 
Trots att samtliga respondenter sade sig vara mycket noga med att inte gå in i något som 
av klienten skulle kunna uppfattas som en examinatorsroll, var det alltså flera av dem 
som ibland kunde finna det motiverat att agera föreläsare. På vilka grunder man ansåg 
att dessa två roller var tydligt separerade, framgick inte. För mig tycks det sannolikt att 
den terapeut som låter den terapeutiska relationen glida över i något som mer liknar en 
lärare-/elevrelation, löper stor risk att bli uppfattad som en representant för 
institutionen; kanske någon som har till uppgift att bedöma och värdera klientens 
lämplighet för sitt blivande yrke.  
 
En av respondenterna beskrev hur hon vid några tillfällen hade känt sig frustrerad över 
att som terapeut inte kunna uppmärksamma institutionen på psykologstudenter som hon 
bedömde som gravt olämpliga för yrket. Samtidigt som det är lätt att förstå denna 
frustration, instämmer jag i respondenternas uppfattning att rollen som terapeut 
svårligen låter sig förenas med rollen som examinator och att det måste förbli 
institutionens ansvar att uppmärksamma och vidta åtgärder mot olämpliga 
psykologstudenter. 
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I Stockholm behöver inte psykologstudenten välja teoretisk inriktning – psykodynamisk 
eller kognitiv beteendeterapi – förrän termin sex, alltså långt efter att 
egenterapimomentet har påbörjats. Trots detta uppfattade respondenterna att många 
studenter när de inledde sin egenterapi, redan hade klart för sig vilken inriktning de 
själva ”tillhörde” och därmed vilken teoretisk orientering deras terapeut borde ha. Detta 
tolkades av respondenterna som att studenterna hade hunnit skaffa sig en viss förståelse 
för olika psykoterapeutiska metoder och på basis av denna gjorde ett tämligen 
informerat val av terapeut. Personligen är jag inte helt övertygad om att en 
psykologstudent i slutet av termin ett alltid har en välgrundad uppfattning om vad som 
skiljer de olika terapeutiska metoderna åt. Min gissning är att starka preferenser för den 
ena eller andra inriktningen snarare kan ha sitt ursprung i ett behov av att identifiera sig 
som antingen psykodynamiker eller KBT:are. 
 
Oavsett på vilka grunder studenten väljer en terapeut som delar de egna teoretiska 
preferenserna, får emellertid detta val konsekvenser för den terapeutiska processen. Hög 
samstämmighet mellan terapeutens och klientens teoretiska orientering anses befrämja 
modellinlärningen och klientens känsla av en tydlig yrkesidentitet. Å andra sidan kan 
den innebära att terapin får ett inslag av ideologisk fostran som förstärker klientens 
tendenser till polarisering mellan de teoretiska inriktningarna och minskar hans 
benägenhet att förhålla sig öppet, nyfiket och flexibelt till olika psykoterapeutiska 
tankesystem (Norcross & Grunebaum, 2005). Jag menar att dessa implikationer av valet 
av terapeut borde lyftas upp av institutionen och diskuteras tillsammans med 
studenterna.  
 
En annan konsekvens av att studenten påbörjade sin egenterapi med en viss kunskap om 
psykoterapeutisk metod, uppgavs vara att överföringen inledningsvis kunde vara särskilt 
stark då förförståelsen gav upphov till en mängd positiva och/eller negativa 
förväntningar på terapeuten. Jag ställer mig frågande till ett sådant resonemang då jag 
föreställer mig att okunskap är en bättre grogrund för överföringar än kunskap.  
 
Sammantaget vill jag alltså hävda att respondenterna hade en tendens att överskatta 
klienternas förförståelse och konsekvenserna av denna. 
 
Hur terapin påverkas av institutionens krav 

 
Flertalet respondenter hävdade att det faktum att studenten var tvungen att gå i terapi för 
att fullfölja sin utbildning, endast påverkade det terapeutiska arbetet initialt. Även 
studenter som inledningsvis betraktade obligatoriet som det enda skälet till att komma, 
hittade vanligtvis egna, mer personliga skäl efterhand. Jag menar att detta kan förstås 
som att klienten, eftersom han ändå är ”tvungen” att sitta i den där stolen 45 minuter 
varje vecka, förr eller senare kommer till slutsatsen att han lika gärna kan försöka göra 
det bästa möjliga av situationen. Detta rör sig trots allt om klienter som genomgående 
beskrevs som ambitiösa och prestationsinriktade. Det förefaller osannolikt att en sådan 
klient, hur starkt motståndet och hur låg motivationen än är initialt, med tiden inte 
skulle börja försöka hitta ett sätt att göra terapin meningsfull.  
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Flertalet respondenter hade också erfarenhet av psykologstudenter för vilka 
utbildningsobligatoriet fortsatte att vara det främsta skälet att gå i terapi. Dessa 
kontakter tycks ofta ha präglats av intellektualiserande försvar och en uttunnad 
överföring. Åter igen slås jag av behovet av att institutionen skapar en dialog med 
studenterna om värdet av egenterapin. En student som inte känner någon motivation 
eller nyfikenhet inför detta moment bör få hjälp att fråga sig själv varför och ev. att ta 
ställning till huruvida han bör göra ett studieuppehåll för att fundera igenom sina skäl 
till att vilja bli psykolog.  
 
Även institutionens krav på när och hur länge studenterna ska gå i terapi, framhölls av 
respondenterna som något som kunde påverka det terapeutiska arbetet. En vanlig 
uppfattning var att egenterapin skulle vara betjänt av att studenten fick större frihet att 
skjuta upp den till ett tillfälle när han kände sig mer motiverad. Denna tanke får stöd av 
en jämförelse som gjordes mellan två grupper av f.d. psykologstudenter vid Umeå 
universitet som visar att de som påbörjat sin egenterapi termin sju generellt var mer 
nöjda än de som hade påbörjat den termin tre (Strömberg, 2005). Utifrån detta verkar 
det rimligt att psykologiska institutionen i Stockholm omprövar sin bedömning att 
studentens möjlighet att skjuta upp terapin väger mindre än de fördelar det innebär att 
studenten har gått minst 30 gånger i egenterapi när han börjar träffa egna klienter på 
termin sju. Kanske borde institutionen frigöra resurser för att i större utsträckning kunna 
individanpassa egenterapimomentet; inbjuda varje student till ett personligt samtal om 
motivationen att gå i egenterapi och eventuella önskemål om hur och när momentet ska 
genomföras. Institutionen i Stockholm har redan vidtagit åtgärder för att förbättra 
studentens valmöjligheter i detta avseende genom att överge den gamla ordningen där 
egenterapin skulle vara sammanhållen, och övergå till ett system där de 50 samtalen kan 
delas upp i maximalt två olika terapier (Flordh, 2006). Samtidigt som detta innebär att 
studenten lättare kan anpassa momentet till sina egna behov och önskemål, vill jag 
hävda att något annat riskerar att gå förlorat. Jag resonerar då enligt en logik liknande 
den med vilken man brukar påstå att en terapi med en frekvens av två samtal i veckan är 
mer än dubbelt så intensiv som en terapi med ett samtal per vecka. Det som kanske 
riskerar att gå förlorat om studenten delar upp egenterapimomentet i två terapier är 
alltså den fördjupning och intensifiering av den terapeutiska relationen som en längre 
sammanhållen kontakt kan erbjuda. Eller med andra ord; kanske är 50 tidsmässigt 
sammanhållna samtal hos en och samma terapeut mer värdefulla än 30 sessioner följt av 
ett uppehåll och sedan 20 sessioner hos någon annan? 
 
Institutionens krav på att egenterapin ska genomföras hos en legitimerad psykoterapeut 
var något som i enstaka fall hade haft en negativ inverkan på det terapeutiska arbetet. 
Att institutionen har ett sådant krav finner jag rimligt. Hur omöjligt det än är att bedöma 
en terapeuts skicklighet och lämplighet för en viss klient enbart utifrån hennes meriter, 
så behövs någon form av kvalitetssäkringssystem och detta är, så vitt jag kan se, det 
bästa som finns att tillgå. Åter igen tycks det dock föreligga ett behov av en tydligare 
dialog mellan kursansvariga och studenter då en bättre förståelse för de grunder på vilka 
institutionens krav vilar, rimligtvis skulle hjälpa de studenter som känner sig 
provocerade av att inte få välja vilken terapeut de vill, att övervinna sitt motstånd. 
 
Hur terapin påverkas av klientgruppens psykosociala förutsättningar 
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Enligt respondenterna kännetecknades psykologstudenter som grupp bl.a. av nyfikenhet 
och god psykisk hälsa. Man menade vidare att just nyfikenheten - viljan att nå ökad 
självkännedom - utgjorde ett viktigare incitament för denna klientgrupp än psykiskt 
lidande. Detta skiljer dem från psykologstudenterna i en studie från 1996 vars främsta 
skäl att söka terapi uppgavs vara relationsproblem, depression och ångestproblematik 
(Norcross & Connor, 2005).  
 
De samband mellan incitament och terapiutfall som antyddes av mina respondenter var 
följande: Om det primära incitamentet var nyfikenhet blev utfallet självkännedom. Var 
det primära incitamentet däremot psykiskt lidande blev utfallet en mer djupgående 
förändring. Enligt denna modell innebar alltså terapin för psykologstudenter i regel 
mindre av genomgripande personlighetsförändring än för den genomsnittlige patienten 
som sökte terapi utifrån ett hjälpbehov. Som tidigare har nämnts är en av de oftast 
nämnda anledningarna till att psykologer behöver egenterapi, att de genom detta 
utvecklar en förståelse för vad det innebär att själv sitta i patientens stol. Utifrån 
respondenternas berättelser tycks det emellertid som att man bör akta sig för att inte 
överskatta denna förståelse. För hur mycket kan egentligen någon vars egna erfarenheter 
som terapiklient handlar om ett nyfiket inre sökande, identifiera sig med den för vilken 
terapin är en räddningsplanka, en sista utväg, en kamp på liv och död?  
 
Framtida forskning 
 
Den logiska fortsättningen på denna uppsats vore förstås att undersöka samma fenomen 
en gång till, fast ur ett klientperspektiv: Hur ser psykologstudenterna själva sina på 
terapier? Hur upplever de att institutionens krav och det faktum att de ska bli 
psykologer påverkar den terapeutiska processen? Ytterligare ett sätt att studera 
egenterapins betydelse vore att kvalitativt undersöka hur yrkesverksamma psykologer 
ser på sina erfarenheter som terapiklienter. Förslagsvis skulle respondentgruppen 
utgöras både av sådana som bara har gått de obligatoriska 50 timmarna och sådana som 
har gått i terapi utanför utbildningens ram. Särskilt intressant vore det att intervjua 
psykologer med andra arbetsuppgifter än kliniska då forskningen kring deras 
förhållande till egenterapin i princip är obefintlig. 
 
Sammanfattande diskussion 
 
Vi har haft föreläsare på psykologlinjen som har sagt att ”forskningen visar” att 
egenterapi är onödigt, ja, till och med skadligt för psykologer. Jag hoppas att jag med 
den här uppsatsen har visat att det inte riktigt är så enkelt. På andra håll används 
ekonomiska argument för att motivera varför egenterapin bör tas bort från utbildningen. 
Själv delar jag mina respondenters övertygelse om att detta vore ett stort misstag då jag 
tror att psykologer behöver ha erfarenhet av att tillsammans med en annan människa 
försöka tygla sina egna demoner. Bearbeta sina inre konflikter. Omforma sina kognitiva 
strukturer. Förändra sina beteendemönster.  
 
Visserligen utgör utbildningsobligatoriet för somliga studenter ett hinder att ta sig förbi 
för att nå fram till den egna motivationen. Vissa forskare menar också att institutionen 
starkt bör rekommendera studenterna att genomgå egenterapi men att den inte bör vara 
obligatorisk (Orlinsky et al., 2001). Men ponera för ett ögonblick att obligatoriet togs 
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bort. Vad skulle hända? Jo, de mest motiverade och de mest ambitiösa studenterna 
skulle naturligtvis gå i terapi ändå, av behov, intresse eller för att det såg fint ut på CV:t. 
Redan idag betonas i vissa platsannonser vikten av egenterapi, trots att man vet att alla 
psykologer har gått åtminstone 50 timmar. Om obligatoriet försvann skulle förstås dessa 
annonser öka i antal; egenterapin skulle bli en konkurrensfördel att ta på allvar vilket 
skulle leda till att somliga studenter gick in i terapin inte för att institutionen krävde det 
eller för att de själva upplevde ett behov eller en lust att göra det, men för att de 
behövde erfarenheten för att kunna tävla om de mest attraktiva jobben. Samtidigt skulle 
många av de studenter som idag påbörjar egenterapin med låg motivation men som 
snart hittar starka privata motiv att fortsätta, aldrig komma iväg till en terapeut om inte 
obligatoriet gav dem en spark i baken. 
 
Märk väl att jag i denna dystopiska skildring inte tar ställning till huruvida egenterapi 
utgör ett viktigt inslag i psykologers professionsutveckling. Lägger jag dessutom till ett 
sådant perspektiv kan man se hur frånvaron av obligatorisk egenterapi skulle innebära 
fler felbehandlade patienter, ökat mänskligt lidande och en hel yrkeskårs skadade rykte.  
 
Men det allra värsta som kunde hända vore att det ekonomiska bidraget till de studenter 
som vill gå i egenterapi togs bort samtidigt med obligatoriet. Detta skulle ofrånkomligen 
leda till en stenhård skiktning av psykologkåren där de med goda ekonomiska resurser 
utgjorde ett kompetent och efterfrågat A-lag medan de som inte hade råd förpassades till 
det mindre kompetenta och mindre efterfrågade B-laget. 
 
Allt detta måste tas med i beräkningen när den obligatoriska egenterapins fortsatta 
existens diskuteras. Man bör inte heller blunda för att vissa psykologstudenter ser 
egenterapin som det viktigaste momentet på hela utbildningen och att endast 1.2 % av 
de 3629 terapeuter som tillfrågades om vad de hade fått ut av sin första terapi, svarade 
”ingenting” i en internationell studie från 1999 (Orlinsky et al., 2005a).  
 
Därmed inte sagt att det nuvarande systemet är perfekt. Alla psykologstudenter får idag 
inte den egenterapi som de behöver för sin personliga och professionella utveckling. 
Orsakerna till detta kan sökas både på institutions-, terapeut- och klientnivå och jag har i 
diskussionen ovan framfört flera förslag på vad som skulle kunna göras för att förbättra 
egenterapimomentet vid Stockholms universitet. Eftersom denna studie har sin 
utgångspunkt i ett terapeutperspektiv är det emellertid främst utifrån ett sådant som jag 
kan uttala mig. Av mina respondenter att döma är de terapeuter som bedriver 
individualterapi med psykologstudenter i Stockholm både kompetenta och hängivna. 
Samtidigt tycker jag mig se ett behov av kompetensutveckling även hos dem. Vilka 
krav finns från institutionen på studenternas egenterapi och hur kan dessa påverka den 
terapeutiska processen? Vilka speciella begränsningar, lockelser och svårigheter kan det 
som terapeut innebära att arbeta med en blivande psykolog och hur kan man hantera 
dem? Detta är frågor som de terapeuter som tar på sig ansvaret för en psykologstudents 
egenterapi bör vara väl insatta i. Kanske borde institutionen inbjuda alla legitimerade 
psykoterapeuter som är intresserade av att bedriva egenterapi, till någon form av 
utbildning där tillfälle ges att diskutera de samlade erfarenheterna av terapi med just 
denna klientgrupp? Utbildningen skulle sedan leda till att institutionen samlade en 
grupp ”auktoriserade” utbildningsterapeuter som ev. också enades om ett gemensamt 
studentarvode. För att inte i onödan luckra upp gränsen mellan utbildning och terapi och 
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inskränka studenternas valfrihet, kunde institutionen nöja sig med att rekommendera 
studenterna att välja en auktoriserad utbildningsterapeut men överlåta åt dem själva att 
fatta det avgörande beslutet. Fördelarna med ett sådant system skulle emellertid behöva 
vägas mot de svårigheter det skulle innebära att avgöra på vilka grunder en terapeut 
auktoriserades och vem som skulle göra denna bedömning.  
 
Alla led i den forskningsprocess som har lett fram till denna uppsats hade kunnat utföras 
på ett oräkneligt antal andra sätt. Alla val som har gjorts –från valet av deltagare och 
intervjufrågor till valet av teman under analysprocessen - har präglats av ett stort mått 
av kontextberoende och subjektivitet. Samma omständigheter har styrt vilken litteratur 
jag har läst, de påståenden som framförs i denna litteratur och min förståelse av dessa 
påståenden. Samtidigt vill jag upprepa min ståndpunkt att komplexitet, 
kontextberoende, föränderlighet och subjektivitet ligger i det valda ämnets natur och att 
jag, hur jag än hade burit mig åt, inte hade kunnat undersöka det på ett mer objektivt sätt 
utan att förvanska det till oigenkännlighet.  
 
Ödmjuk inför ämnets komplexitet och medveten om de begränsningar som detta arbetes 
omfång innebär, vill jag emellertid hävda att föreliggande studie indikerar ett behov av 
ytterligare diskussion, reflektion och forskning kring egenterapimomentet på 
psykologprogrammet vid Stockholms universitet 
 
Avslutningsvis, de fem vanligaste råden som terapeuter vars klientel till betydande del 
utgörs av personer med psykoterapeutiska arbetsuppgifter, ger till kollegor i samma 
situation: 
 

Treat all patients equally and consistently. Maintain clear boundaries and avoid dual 
relationships. Avoid overidentifying with therapist-patients. Remember that therapist-
patients are not immune to problems of other patients simply because they are therapists. 
Don’t be intimidated or overwhelmed by performance anxiety (Geller et al., 2005b, s. 
361). 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Introduktionsbrev rörande studien 
 
10/1-06 
 
Hej, 
jag heter Staffan Rislund och börjar snart den tionde terminen på Psykologprogrammet 
vid Stockholms universitet. Som du säkert vet ingår egenterapi som ett obligatoriskt 
moment på psykologlinjen. I min examensuppsats (20 poäng), som jag ska skriva i vår, 
vill jag undersöka terapeuters erfarenhet av hur det terapeutiska arbetet påverkas av de 
speciella premisser som föreligger i och med att klienten är en psykologstudent som går 
i terapi som ett led i sin utbildning. Några av de saker som jag vill diskutera är: Vad 
innebär det för det terapeutiska arbetet om klienten upplever att hon inte är där på eget 
initiativ? Hur kan man som terapeut stimulera en meningsfull terapiprocess om klienten 
påbörjar sin terapi primärt som ett led i utbildningen snarare än utifrån egen motivation? 
Hur förhåller man sig som terapeut om det visar sig att klienten primärt vill använda 
terapeuten som en handledare/mentor/teoretisk diskussionspartner?   
 
Via Jane Olsson på psykologiska institutionen har jag fått namn på psykoterapeuter med 
erfarenhet av att ha psykologstudenter i individualterapi. Ett av dessa namn var ditt. Det 
skulle vara mycket betydelsefullt om jag kunde få möjlighet att intervjua dig kring detta 
ämne, gärna någon gång under januari eller februari. Intervjun, som kan genomföras på 
en för dig lämplig plats, kommer att ta en timme i anspråk. Samtalet spelas in på band 
som kommer att hanteras konfidentiellt och förstöras efter att mitt arbete är färdigt. Som 
respondent kommer du att vara anonym. Vill du ta del av den färdiga uppsatsen går 
detta förstås bra. 
  
Jag kontaktar dig per telefon inom en vecka för att höra om du har lust och möjlighet att 
delta som respondent. Vill du fråga mig något dessförinnan nås jag på tel. 08-579 715 
05 alternativt 070 – 466 21 51 eller på mail: st1affan@hotmail.com Det går också bra 
att kontakta min handledare, universitetslektor Marie-Louise Ögren  på tel. 08-16 28 79 
eller mail mlon@psychology.su.se 
 
Vänliga hälsningar 
 
Staffan Rislund 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
1. Hur länge har du varit leg. psykoterapeut? 
 

2. Vad har du för grundutbildning? 
 
3. Hur länge har du arbetat med individualterapi?  
 
4. Vilka typer av psykoterapi arbetar du med idag? 
 
5. Ungefär hur många psykologstudenter har du haft i individdualterapi inom ramen för 
deras obligatoriska egenterapi? 
 
6. Vilka brukar vara dessa klienters starkaste incitament att påbörja terapin? 
 
7. Hur kan man som terapeut stimulera en meningsfull terapiprocess om klienten 
påbörjar sin terapi primärt som ett led i utbildningen eller en förberedelse inför 
psykologrollen, snarare än utifrån en vilja att må bättre?   
 
8. Vad innebär det för det terapeutiska arbetet om klienten upplever att han inte är där 
på eget initiativ? 
 
9. I vilka övriga avseenden uppfattar du att den terapeutiska processen påverkas av att 
klienten går i terapi som ett obligatorium i en utbildning?   
 
10 A. Är det din erfarenhet att vissa klienter i det faktum att egenterapin är ett 
obligatoriskt utbildningsmoment, ser en möjlighet att externalisera sitt motstånd? 
10 B. Hur kan det i så fall yttra sig? 
10 C. Hur påverkar det arbetet med motståndet? 
 
11. Hur förhåller du dig som terapeut om det visar sig att klienten primärt vill använda 
dig som något annat än terapeut? 
 
12. Hur skiljer sig bedömningen av dessa klienter från vanliga bedömningar? 
 
13. Vilka övriga samband kan du se mellan incitament att börja i terapin och 
terapiutfallet när det gäller dessa klienter?  
 
14. Hur vanligt är det att klienterna går mer än de obligatoriska 50 timmarna? 
 
15. Hur skiljer sig dessa klienter i övrigt från andra klienter vad gäller incitament, 
process och utfall? 
 
16 A. Påverkar de speciella premisser som dessa terapier försiggår under, arbetet på 
andra sätt för dig som terapeut? 
16 B. För klienten?  
 
17. Anser du att egenterapin bör vara obligatorisk för blivande psykologer? Motivera. 
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18. Låter du dessa klienter betala ett reducerat arvode? 
 
19. Finns det något du vill tillägga? 


