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PSYKOLOGSTUDENTERS VAL AV TERAPIINRIKTNING∗

Erfarenheter och upplevelser som påverkar valet av teoriinriktning 
 

Cecilia Seiden och Ann-Charlotte Wolff 
 
 

På psykologlinjen vid Stockholms universitet väljer studenterna att utbilda 
sig i kognitiv beteendeterapi, KBT eller i psykodynamisk terapi, PDT. 
Vissa menar att en tidig specialisering främjar effektiviteten och 
kompetensen i kliniska sammanhang. Andra menar att ett bredare och 
integrativt perspektiv är bättre då alternativa synsätt berikar det terapeutiska 
arbetet. Kvalitativa intervjuer med 18 psykologstudenter genomfördes i 
syfte att identifiera faktorer som studenterna upplevde påverkat valet av 
inriktning. Materialet analyserades med Grundad Teori. Stor inverkan på 
valet hade tillfällighetsfaktorer som identifikationsobjekt och rollmodeller 
bestående av lärare/föreläsare och andra studenter, kursinnehåll och 
kursutformning. Andra påverkansfaktorer var samhällets efterfrågan på 
särskild kompetens samt individens personlighet och vetenskapliga ideal. 
Vidare diskuteras om specialisering på grundnivå främjar eller hämmar den 
blivande psykologens utforskande efter kunskap. 

 

Inledning 
Psykologi är ett relativt ungt och komplext ämne som idag består av en mängd olika 
teoribildningar och intresseområden. Det finns flera olika professioner inom ämnet och ett av 
dessa är psykologyrket. Den legitimationsgrundande psykologutbildningen ger en bred 
kunskap i ämnet och är en så kallad generalistutbildning. Som yrkesverksam psykolog kan 
man ägna sig åt vitt skilda områden som forskning, undervisning, organisation samt kliniskt 
arbete. Det sistnämnda bedrivs främst inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, men 
även inom andra institutioner såsom arbetsliv, kriminalvård, universitet, skola och 
socialtjänst. Inom det kliniska området arbetar psykologen med att förebygga, utreda och 
behandla psykisk dysfunktion, psykiskt lidande och/eller problem i livsföringen. Ytterligare 
en annan yrkesgrupp är psykoterapeuter som återfinns inom både privat och offentlig sektor.   
Samtliga psykologutbildningar i Sverige innehåller en grundläggande psykoterapiutbildning.  
 
Frågan om en grundutbildning i första hand ska erbjuda de studerande en bred kunskap inom 
yrkesområdet eller om specialisering i en teoretisk inriktning redan på grundläggande nivå 
ska prioriteras diskuteras. Företrädare för specialisering hävdar att det är viktigt att den 
blivande psykologen under sin utbildning riktar in sig och fördjupar sig inom en viss 
psykoterapiteori och metod. Därmed främjas den blivande terapeutens effektivitet och 
kompetens i kliniska sammanhang. En specifik teoretisk inriktning att utgå ifrån i ett kliniskt 
arbete är viktig då den ligger till grund för de formuleringar av hypoteser rörande 
patientens/klientens problematik, liksom de behandlingsinterventioner som används 
(Poznanski & McLennan, 2003). Likaså anses att samstämmigheten mellan psykoterapeuters 
                                                 
∗ Vi vill tacka samtliga informanter som generöst bidragit med sin tid och som delat med sig av sina 
erfarenheter. Vidare vill vi tacka våra handledare Ulla Ek och Svante Hovmark för deras värdefulla råd och 
synpunkter. 
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terapiinriktning och det faktiska agerandet i det terapeutiska arbetet i hög grad hänger 
samman med och påverkar den terapeutiska effekten (Vasco, Garcia-Marques, & Dryden, 
1993, refererat i Poznanski & McLennan, 2003). Förespråkare för en specifik teoretisk 
inriktning menar vidare att det bättre säkerställer att det kliniska arbetet som terapeuten utför 
består av struktur och riktning (Melchert, 2007). 
 
Företrädare för ett brett och integrativt perspektiv menar att samtliga teoriorienteringar består 
av viktiga bidrag som tillsammans ger en mer komplett förståelse av människan.  Ett 
integrativt perspektiv anses förbättra och berika det psykoterapeutiska arbetet (Consoli & 
Jester, 2005) och ett integrativt perspektiv förutspås bli än mer gällande i psykologens arbete 
i framtiden (Norcross, 2005). Idag finns endast ett fåtal utbildningar som erbjuder en 
integrativ psykoterapiutbildning (Castonguay, 2005). Även Douglas (2005) menar att det 
finns en risk för att studenterna genom ett tidigt val av inriktning, kan ”stänga av” (theoretical 
forclosure) i förhållande till alternativa synsätt som framförs inom andra teoriinriktningar. Att 
rikta in sig tidigt kan resultera i att studenten inte lyckas bibehålla en öppenhet inför 
alternativa teorier och perspektiv, vilket riskerar motverka en gynnsam terapeutisk 
utveckling. Den pedagogiska modell som av tradition används när olika terapiinriktningar 
lärs ut kritiseras. Författaren hävdar att dagens pedagogik inte stimulerar till ett eget kritiskt 
reflekterande i förhållande till olika teoribildningar. Studenterna borde först och främst få 
möjlighet att upptäcka det egna individuella perspektivet på mänsklig utveckling och 
mänskligt beteende, istället för som i dagens pedagogiska modell, tidigt under utbildningen få 
kunskap om och lära sig metoderna som tillämpas i inriktningarna. I artikeln presenteras en 
modell som på ett bättre sätt främjar förutsättningarna för att valet verkligen blir kongruent i 
förhållande till individens inneboende värderingar och perspektiv när det gäller människan. 
 
Skovholt och Rönnestad (1992) har i en studie undersökt psykoterapeuters livslånga 
professionella utveckling. Professionell utveckling innebär ett ständigt växande mot 
professionell individuation. Författarna beskriver att den blivande terapeutens största 
utmaning under utbildningstiden är att bibehålla en öppenhet inför all den komplexa kunskap 
som förmedlas. Detta är en förutsättning för att en optimal professionell utveckling ska kunna 
ske. Den centrala processen i utvecklingen är förmågan till ständigt återkommande reflektion, 
samt fortsatt medvetenhet och erkännande av det komplexa i arbetssituationen. Motsatsen till 
god utveckling är stagnation och svårighet med att hantera komplexitet ökar risken för 
stagnation i utvecklingen. Stagnation präglas av ett avvärjande från, snarare än reflektion 
kring, den ångest som väcks i samband med utmaningar, påfrestningar och komplexitet. 
Under utbildningen konfronteras studenten med en mängd komplex kunskap vilket kan skapa 
förvirring och osäkerhet. Insikten om svårigheten i att omsätta teori till praktik kan upplevas 
frustrerande. Besvikelse och frustration riktas vanligtvis mot lärare och utbildningsansvariga, 
som man upplever inte utrustat dem med tillräcklig kunskap och kompetens. För att uppnå en 
känsla av lugn och kompetens är det risk att studenten försöker förenkla det 
psykoterapeutiska arbetet för att på så vis behärska det. Ett ytterligare sätt att uppnå ett sorts 
lugn är att koncentrera sig på endast en teori eller metod. De mer enkla förklaringsmodellerna 
och lätthanterliga metoderna kan under studietiden upplevas som förföriska och lugnande. 
Detta behov av ”prematur” avstängning kan påverkas av individens personlighet, men även 
av den utbildningsmiljö som studenten vistas i.  
 
Högskoleverket skriver i sin utvärdering av psykoterapeututbildningar (HSV, Rapport 
2007:30 R) att utbildningarna i hög grad är specialiserade på teori och terapeutisk metod. I 
och med det förutsätts att den grundläggande utbildningen haft en bredd avseende olika 
teorier och metoder. Vidare att det är viktigt att ”den självständigt arbetande terapeuten 
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måste vara grundligt orienterad om vilka alternativ till det egna arbetssättet som kan finnas 
för den hjälpsökande”. Man är oroad av att grundutbildningen tenderar att bli alltmer 
specialiserad. Dessutom oroas man över att vissa psykoterapeututbildningar ställer krav på 
viss inriktning på förkunskaperna för att sökanden ska kunna antas till utbildningen. Man 
menar att denna utveckling varken ligger i samhällets, vårdens eller allmänhetens intresse. 
 
Nedan ges en översiktlig och därmed förenklad presentation av de två inriktningar som 
studenterna kan välja mellan på Stockholms universitet, därefter en orientering om vilka 
påverkansfaktorer som tidigare forskning ringat in som betydelsefulla inför val av 
teorispecialisering.  
 

Psykodynamisk terapi, PDT 
Med begreppet psykodynamisk avses de psykiska krafter som samverkar till vad en människa 
upplever och hur hon handlar (Cullberg, 2000). Den psykodynamiska terapin har sin grund i 
vidareutvecklingen av den klassiska psykoanalysen. Psykoanalytisk teori och tradition bygger 
i grunden på Freuds klassiska driftsteori med dess tankar om det undermedvetnas påverkan 
på människans psyke. Under 1900-talet har en omfattande teoriutveckling skett och nya 
skolbildningar tillkommit för att bättre kunna möta patientgrupper vars behov genom åren 
alltmer uppmärksammats t.ex. borderline, narcissistiska samt psykotiska personligheter. En 
grundsyn inom psykoanalytisk och psykodynamisk teori är att människan är intentionell och 
påverkas av sin ackumulerade psykiska historia och erfarenhet. Centrala teorier är 
konfliktteorin och olika objektrelationsteorier. En bärande idé enligt psykoanalytisk teori är 
att människans handlingar inte bara har en orsak utan också har en mening. Det innebär att 
människan i hög grad själv medverkar till sina psykiska besvär och att de är ett sätt att 
försöka lösa grundläggande problem. Med det menas att det är omedvetna psykiska skeenden 
som påverkar vårt tänkande och agerande. Med hjälp av psykiska försvar som exempelvis 
bortträngning, skyddar vi vårt medvetande från material vi en gång uppfattat som smärtsamt 
och hotfullt. Ytterligare en grundidé är att alla psykiska skeenden kännetecknas av konflikter. 
Tanken är att det finns en ständig konflikt mellan att ge utryck för vissa tankar och känslor, 
och att försvara sig mot dem. Senare objektrelationsteoretiker har mer betonat de mänskliga 
relationernas betydelse och sett konflikter mellan så kallade inre objekt och självet. En 
strävan i den psykodynamiska terapin är att klienten ska bli medveten om och få tillgång till 
bortträngda tankarna och tillhörande känslor. Dessa tankar och känslor härrör främst från 
klientens tidigaste levnads historia (Sigrell, 2001).  
 
Som terapeut intar man en mer tillbakadragen neutral hållning. Detta för att förstärka 
förutsättningarna för överföring (de känslor, attityder och förväntningar från barndomen som 
patienten omedvetet riktar mot terapeuten) samt försäkra sig om att det är klienten och inte 
terapeuten som är i fokus under sessionen. Stor vikt läggs vid relationen mellan klient och 
terapeut och terapeuten har en empatisk och icke-dömande hållning. Terapeuten utforskar och 
identifierar, tillsammans med klienten, icke adaptiva mönster och försvar och kopplar dem 
till klientens tidigaste liv och relationer. I och med terapeutens tolkningar och övriga 
interventioner kan klienten nå förståelse och insikt om att mönster och försvar som en gång 
upplevts som nödvändiga och funktionella, inte längre är ändamålsenliga. Det är framförallt 
terapeutens upprepade påvisande av klientens motstånd mot att närma sig speciella 
situationer och relationsaspekter, och då främst i överföringen, som leder till så kallad 
genomarbetning av klientens problematik (Sigrell, 2001). Den psykodynamiska terapins 
varaktighet kan variera. Vanligtvis pågår terapin till dess att både terapeut och klient är 
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överens om att den ska avslutas. Icke tidsbestämd terapi brukar pågå mellan 2-4 år. Idag är 
korttidsterapier där varaktigheten är mellan 12 – 20 gånger vanliga. 

Kognitiv beteendeterapi, KBT 
KBT är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom 
inlärningspsykologin, kognitionspsykologin och socialpsykologin. Beteendeterapin började 
utvecklas på 1950-talet i USA och England. Den kognitiva terapin är en psykoterapeutisk 
behandlingsform som växt fram under ledning och psykiatrikern Aron T. Beck. Metoder och 
tekniker som används i KBT är en kombination av metoder från beteendeterapin och den 
kognitiva terapin. KBT skiljer sig på många och avgörande sätt från psykodynamisk terapi. 
Denna psykoterapiform grundar sig på antaganden om att innehållet i en människas tankar i 
hög grad påverkar hennes känsloupplevelse och leder till vissa bestämda affektiva svar. Det 
är inte händelserna i sig som är problemet utan det sätt man tolkar och tänker om dem. Inom 
kognitiv terapi utgår man från att människors sätt att uppfatta verkligheten bestäms av tidigt 
införlivade kognitiva strukturer. Problemet för människor med psykiska problem är att de gör 
”felaktiga” tolkningar av sin omgivning. En felaktig tolkning leder till ett irrationellt sätt att 
tänka om sig själv och den aktuella situationen. Underförstått i denna teori är att om man 
ändrar sitt beteende, så ändras känslan och även tankarna. Ett mål i terapin är därför att 
genom att förändra patientens beteende och tankar förändra patientens problembeteende. Med 
beteende menas här handlingar, tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. Terapin är en 
pedagogisk process där det gäller att lära klienten nya och bättre sätt att fungera. 
Terapisessionen liknar ibland en klassrumssituation med gemensamt arbete vid blädderblock 
eller svarta tavlan och med hjälpmedel som video- eller audioinspelningar (Kåver, 2004).  
 
Terapeuten intar en pedagogisk och aktiv roll. Arbetssättet är strukturerat och målinriktat och 
terapeuten har ofta en vägledande funktion. I terapin läggs fokus på här-och-nu situationen 
och på hur samspelet mellan individen och omgivningen ser ut. Tanke- och beteendemässiga 
strategier som lärts in och härrör från tidiga relationer, undersöks för att skapa förståelse för 
problemens funktion samt vidmakthållande. Problemen kan utgöras av sociala 
färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller 
andras uppmärksamhet för olika beteenden. Ett viktigt moment i terapin är den så kallade 
beteendeanalysen som ligger till grund för ett individuellt och noga anpassat 
behandlingsprogram. Klienten får tillsammans med terapeuten och med hjälp av 
hemuppgifter, exponera sig för olika situationer som genererar obehag eller ångest. Dessa så 
kallade exponeringstekniker är mycket vanliga i KBT och syftar till att bryta klientens 
undvikande beteende och på så vis eliminera rädsla. Klienten får lära sig att ångestskapande 
situationer eller föremål egentligen inte är farliga. KBT är i första hand en korttidsterapi på 
15-20 samtal (Kåver, 2004).  
 

Tidigare forskning av påverkansfaktorer 
Valet av teorispecialisering är ofta ett stort och viktigt val för studenten. Eftersom 
inriktningarna härrör från olika skolbildningar med sinsemellan olika teoretiska 
vetenskapsideal, innehåller de ofta motstridiga förklaringsmodeller av synen på människan 
och hennes beteende (Melchert, 2007). Även de behandlingsmetoder som tillämpas skiljer sig 
åt. Vad är det då som påverkar och influerar den blivande psykoterapeutens val av 
teoriinriktning? I tidigare studier som velat undersöka detta har ett flertal tänkbara 
påverkningsfaktorer tagits upp (Poznanski & McLennan, 2003). Forskningen som finns på 
området är dock fortfarande tämligen begränsad och resultaten som presenteras är motstridiga 
(Arthur, 2001).   
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Arthur (2001) har sammanställt och analyserat resultaten från ett antal tidigare studier som 
undersökt de personlighetsmässiga faktorer och kunskapsteoretiska ideal som kan tänkas 
påverka av psykoterapeuters val terapiinriktning.  Författaren fann stöd för att signifikanta 
skillnader i personlighet samt kunskapsteoretiska ideal fanns, finns mellan individer med 
olika teoriinriktningar och menade att dessa sannolikt är påverkansfaktorer i valet av 
inriktning. Vidare presenteras två karakteristiska personlighetsprofiler som representerar 
psykodynamiskt inriktade terapeuter respektive kognitivt beteendeinriktade terapeuter. Enligt 
profilen är psykodynamikerns tänkande i huvudsak fokuserat på den inre världen. Tankestilen 
är intuitiv, idérik, fantasifull, teoretiserande och experimentell. Terapeuter med kognitiv 
beteende terapeutisk inriktning är inte på samma sätt upptagna av den interna världens 
komplexitet samt de är mer fokuserade på tankar än känslor. Omgivningsfaktorer är mycket 
viktiga och de söker data som är konkreta, objektiva, observerbara och mätbara. De ser sig 
själva som rationella och empiriska. Att valet av olika terapiinriktningar påverkas av 
individens personlighet och vetenskapsteoretiska ideal stöds i flera studier (Norcross & 
Prochanska, 1983; Poznanski & McLennan, 2003).  
 
Kritik mot dessa typer av studier framfördes av Conway (1982) som själv undersökt 
psykologers val av teoretisk inriktning. Författaren fann att det finns skillnader i personlighet 
och kunskapsteoretiska ideal mellan teoriinriktningarna. Men författaren problematiserar sina 
egna och andras liknande resultat i ljuset av studiernas metodologiska begränsningar. Då 
resultaten endast utgörs av korrelationer kan de inte ge svar på om personlighet och 
vetenskapsteoretiska ideal verkligen är orsaksfaktorer i valet. Författaren menade också att 
individer med extrema personlighetsmönster kunde påverka resultaten i sådan riktning att den 
stora mellangrupp av psykologer, med liknande personlighet och vetenskapliga ideal 
oberoende av teoriinriktning, doldes. 
 
Lazarus (1978) menar att det ofta finns större personlighetsskillnader mellan terapeuter som 
bekänner sig till samma skolbildning, än mellan terapeuter som bekänner sig till olika 
skolbildningar. Vidare menar Lazarus att uppfattningen om personligheten som en 
påverkansfaktor i valet mer grundar sig i ett behov av en stereotypisering av människan där 
behavioristen och psykodynamikern representerar extrema ytterligheter utmed ett kontinuum. 
Istället hävdade Lazarus att psykoterapeuten formar eller anpassar inriktningen och dess 
tekniker så att de passar hans eller hennes personlighet. Cummings och Lucchese (1978) 
underströk tillfällighetsfaktorer som de mest viktiga i valet av teoriinriktning. Dessa kunde 
utgöras av faktorer som terapeutens tidiga kliniska erfarenheter samt tidiga rollmodeller och 
identifikationsobjekt som den blivande terapeuten möter i form av lärare och handledare. Att 
tillfällighetsfaktorer i hög grad påverkar valet kan dock medföra att det inte blir kongruent 
med personligheten. Schwartz (1978) menade att faktorer som politiska, ekonomiska, socio-
kulturella samt den egna handledarens inriktning och det initiala patientunderlaget påverkade 
valet. Schwartz valde dock att erkänna personlighetens inverkan på valet och då framförallt 
då det gäller huruvida terapeuten väljer att stanna kvar inom inriktningen. I en annan studie 
kom Steiner (1978) fram till att de primära faktorerna som påverkar valet är terapeutens 
egenterapi, kursinnehåll under utbildning, inriktningen hos övriga studenter samt kollegor.  
 

Psykologutbildningar i Sverige 
Val mellan olika terapiinriktningar är möjligt vid ett flertal psykoterapeututbildningar och vid 
de flesta psykologutbildningarna i Sverige. Det finns även psykologutbildningar där 
studenterna fördjupar sig i fler än en terapiinriktning. Psykoterapiutbildningsutredningen från 
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1977 fastställde att litteraturen skulle omfatta 3000 sidor samt innehålla 240 timmar teori, 
handledning 120 timmar i grupp eller 60 timmar individuellt, samt egenterapi 120 timmar i 
grupp eller 60 timmar individuellt (HSV, Rapport 2007:30 R). Den grundläggande 
psykoterapiutbildningen motsvarar det som tidigare kallades ”steg 1” utbildning i psykoterapi 
och är en grund inför en eventuell specialisering inom respektive terapeutiska område. För att 
bli legitimerade psykoterapeut krävs utöver en ”steg 1” utbildning en påbyggnadsutbildning i 
psykoterapi. Nedan ges en sammanfattande beskrivning av vilka teoriinriktningar som 
erbjuds psykologstudenter i Sverige, samt något om hur fördelningen ser ut mellan 
inriktningar.    
 
Vid Uppsala universitet kan studenterna välja mellan Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och 
Psykodynamisk terapi (PDT). Intresset för KBT har sedan länge varit övervägande och de 
flesta studenter väljer den inriktningen. I Lund läser studenterna båda inriktningarna och 
behandlar klienter med både KBT och PDT. Vid Umeå universitet får studenterna välja 
mellan att läsa 2/3 av en inriktning och 1/3 av en annan. De kan välja mellan KT, KBT och 
PDT. En relativt jämn fördelning har setts genom åren, men under de senaste två åren har fler 
studenter valt att arbeta med KT eller KBT än med PDT. På universitetet i Linköping läser 
studenterna KT, KBT och PDT. När de sedan väljer handledare riktar de in sig mot en av 
inriktningarna, och de flesta har på senare tid valt KBT-handledare. Vid Örebro universitet 
ges en integrativ utbildning där studenterna kan kombinera terapiinriktningarna KBT, KT och 
PDT. Utbildningen börjar med KBT behandling med en klient och därefter får man med nästa 
klient välja att behandla med PDT, KT, KBT eller humanistisk existentiell terapi. Vid 
Göteborgs universitet väljer studenterna mellan KBT och PDT inriktning. Man behandlar en 
klient i KBT och en klient i PDT och därefter väljer man inriktning (Zetterström, 2007). Vid 
Stockholms universitet väljer studenterna mellan KBT och PDT. Sedan några år tillbaka 
väljer fler studenter KBT än PDT. En tydlig tendens till att ta bort valet till förmån för att 
samtliga studenter får grundläggande kunskap om flera olika behandlingsinriktningar går att 
skönja. 
 

Psykologutbildningen Stockholms universitet 
Under den femåriga utbildningen läser psykologstudenten en mängd olika kurser inom ämnet 
psykologi. Några av dessa är utvecklingspsykologi, arbets- och organisationspsykologi samt 
neuropsykologi. Obligatoriskt moment mellan termin tre och sju är 50 timmars egenterapi. 
Studenten får då möjlighet att gå i psykoterapi hos en legitimerad psykoterapeut med valfri 
inriktning. Egenterapin syftar till att utgöra en modell för den blivande psykologen samt att 
uppmuntra studenten till att se sin egen roll i mötet med andra och att stimulera till att 
reflektera och bearbeta egna svårigheter som kan vara ett hinder i den framtida yrkesrollen. 
Studenten kan välja att genomföra hela terapin hos en och samma terapeut eller att dela upp 
terapin, exempelvis mellan kognitiv beteendeterapi 20 gånger och psykodynamisk terapi 30 
gånger (www.psychology.su.se). På termin fem får studenterna en orienterande 
introduktionskurs inom respektive terapiinriktning 2,5 poäng vardera i PDT och KBT (det 
vill säga fem veckors heltidsstudier totalt). Kursens syfte är att fungera som en förberedelse 
inför valet av terapeutisk inriktning. Studenterna möter dels institutionens företrädare och 
dels externa föreläsare från båda inriktningarna. Under den 15 veckor långa praktikperioden 
på termin sex får studenten, under handledning av legitimerad psykolog, en inblick i hur det 
är att arbeta som psykolog. Praktikplatser erbjuds inom flertalet arbetsområden där 
yrkesverksamma psykologer verkar. I mitten av praktikperioden väljer studenterna 
teoriinriktning. Valet görs mellan de två största skolbildningarna i psykoterapi, kognitiv 
beteendeterapi, KBT, och psykodynamisk terapi, PDT. Valet har varit möjligt sedan 1996, 
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innan dess erbjöds endast terapiinriktningen PDT. Antalet studenter som valde KBT 
respektive PDT inriktning var länge jämnt vid Stockholms universitet. Emellertid ses en 
ökning av antalet studenter som valt KBT de senaste åren. Nedan följer en tabell som 
beskriver fördelningen mellan antalet studenter som valt KBT respektive PDT sedan 
höstterminen 2001 till höstterminen 2007 vid Stockholms universitet. 
 
Tabell 1: Fördelning mellan antalet (och % av totalen) studenter som valt KBT respektive 
PDT åren 2001- 2007 vid Stockholms universitet. Vårterminen 2005* valde både termin 6 
och 7 inriktning på grund av omläggning av studieordning. 

År  KBT PDT År  KBT PDT 
2001 ht 14 40 % 21 2005* vt 19 53 % 17 
2002 vt 12 41 % 17  vt 15 56 % 12 

 ht 8 33 % 16  ht 24 80 % 6 
2003 vt 15 65 % 8 2006 vt 30 77 % 9 

 ht 18 69 % 8  ht 18 62 % 11 
2004 vt 13 38 % 21 2007 vt 28 93 % 2 

 ht 20 67 % 10     
Källa: Kerstin Halldin (muntlig kommunikation, juni 2007). Expeditionen, psykologiska 
institutionen, Stockholms universitet.  
 
 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som påverkat studenterna i valet av 
psykoterapiinriktning på psykologlinjen vid Stockholms universitet. Vidare undersöks 
eventuella skillnader mellan studenter som väljer KBT respektive PDT i vad man upplever 
som betydelsefullt inför valet av inriktning.  
 
Frågeställningarna är:  
 
- Upplever informanterna att det finns specifika påverkansfaktorer som har varit viktiga 

inför valet av terapiinriktning? 
 

- Och i så fall; är det skillnad mellan informanter som valt KBT respektive PDT i vilka 
påverkansfaktorer de finner viktiga?  
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Metod 
 
För att besvara våra forskningsfrågor valdes en kvalitativ ansats. Enligt Kvale (1997) är 
kvalitativ metod särskilt användbar när det gäller att få fram människors föreställningar om, 
och syn på, ett visst fenomen. Ett antal kvalitativa intervjuer har genomförts. Med kvalitativa 
intervjuer avses här fokuserade intervjuer där respondenten ges ett stort utrymme att fritt 
uttrycka sig under intervjun. Som intervjuare behöver man dock alltid vara medveten om att 
den kvalitativa forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter och ett samspel mellan två 
människor där båda parter reagerar på varandra och påverkar varandra. Kvaliteten på den 
information som erhålls beror på intervjuarens förmåga att fånga det efterforskade områdets 
alla nyanser och dimensioner (Kvale, 1997).  
 
Författarna till föreliggande uppsats är båda studenter vid den psykologutbildning vid 
Stockholms universitet där samtliga intervjuer har skett. Vidare har vi själva sedan ett antal 
terminer tillbaka, valt terapiinriktningen PDT, vilket gör förkunskapen på området stor. Det 
gör att medvetenhet om det subjektiva perspektivet och på vilket sätt det kan ha haft 
inflytande på dels intervjuerna och dels resultatet måste vara stort. Kvale (1997) hävdar dock 
att ett erkänt subjektivt perspektiv och god sakkunskap om det som studeras, kan göra det 
möjligt att nya dimensioner förs fram och bidra till ett mångperspektivistiskt skapande av 
kunskap.  
 

Urval, rekrytering och deltagare 
Ett slumpmässigt urval av studenter som vårterminen 2007 gick i termin 7, 8 och 9 på 
psykologlinjen, Stockholms universitet, har deltagit i studien. Informanterna togs ur 
respektive terminslista. Ur varje terminsgrupp har 6 personer, tre som valt KBT och tre som 
valt PDT intervjuats. Tio kvinnor och åtta män deltog i studien, sammanlagt 18 studenter. 
Deltagarnas ålder varierade mellan tjugofem till fyrtiofem år. Urvalsmetoden valdes för dels 
att få en jämn fördelning av informanter som valt KBT och PDT, dels att få lika många 
informanter från varje terminsgrupp. Olika skäl kan väga olika tungt i olika terminsgrupper. 
 
Ett introduktionsbrev (BILAGA A) skickades ut till de sex personer ur varje terminsgrupp 
som slumpats till studien, med en förfrågan om deltagande. De upplystes om att de senare 
samma vecka skulle kontaktas per telefon för eventuell inbokning av intervjutid. Samtliga 
kontaktade informanter gav sitt samtycke till att delta i undersökningen. Förfrågan om 
deltagande i studien gick först ut till termin 7 och därefter till termin 8 och 9 i nämnd ordning 
och intervjuerna genomfördes i terminsordning 7, 8 och 9 under januari och februari, 2007. 
Författarna till uppsatsen intervjuade nio studenter som var jämnt fördelade över 
terminsgrupperna och inriktningarna KBT/PDT. 
 

Genomförande  
En intervjuguide konstruerades med ett antal frågeområden som kunde tänkas ha betydelse 
för valet av terapiinriktning (BILAGA B). Följdfrågorna anpassades efter informantens 
individuella berättelse. Ett antal stödord var kopplade till varje frågeområde som stöd eller 
inspiration vid behov. När ett informerat samtycke om att delta i studien gavs per telefon, 
bokades tid för intervju.  Samtliga intervjuer ägde rum i grupprum på Psykologiska 
institutionen på Stockholms universitet.  
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Pilotintervjuer 
För att få en uppfattning om frågeområdenas relevans genomfördes först pilotintervjuer med 
två personer från författarnas egen terminsgrupp där den ena informanten hade valt KBT och 
den andre PDT. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning men transkriberades inte. 
Pilotintervjuerna genomförde av författarna tillsammans. Dessa intervjuer inkluderades inte i 
studien. 

Intervjuerna 
I samband med intervjutillfället informerades informanterna återigen om studiens syfte och 
om konfidentialitet samt tillfrågades om intresse av att ta del av den färdigskrivna uppsatsen. 
Samtliga intervjuer utgick från frågan: Kan du berätta om hur det kommer sig att du valde 
som du gjorde? De individuella intervjuerna genomfördes under januari och februari 2007. 
Intervjuerna pågick mellan 30 – 60 min, spelades in med ljudupptagning och transkriberades 
sedan ordagrant. Transkriberingarna skedde fortlöpande, parallellt med att nya intervjuer 
genomfördes. Författarna transkriberade sina egna intervjuer i ett Word dokument som sedan 
lämnades över för genomläsning till medförfattaren.  
 
De citat som presenteras i studien har ibland modifierats, dels i syfte att göra talspråket mer 
läsvänligt, dels för att utesluta material som riskerar att identifiera informanterna. För att 
förtydliga en del citat finns det ord inom klammer [ ], som informanten syftar tillbaka till.  
 

Analys 
För att så långt som möjligt säkerställa att det var respondentens subjektiva perspektiv som 
lyftes fram, valdes analystekniken Grundad Teori. Metoden gör det möjligt att bibehålla en 
stor öppenhet till den information som samlas in. Kategorier och begrepp får växa fram och 
bli giltiga under analysprocessens gång. Då denna studie inte har som mål att generera nya 
teorier inom området utan snarare att ge en aktuell bild av vad studenterna upplever som 
viktiga upplevelser inför att välja inriktning, har bearbetning av data skett enligt principerna 
för Grundad Teori. Då analysen av materialet var slutförd och resultatet nedskrivet 
genomfördes en litteratursökning av relevant teori och empiri.  

Koda enligt Grundad teori 
Att koda enligt Grundad Teori innebär att ställa frågor till sitt material (Guvå & Hylander, 
2003). Vad är det som berättas? Vilka händelser beskrivs? Utifrån materialet benämner man 
det som ses med en lämplig kod som ger en hänvisning till innehållet i det som berättas. En 
indikator är en utsaga som kan utgöras av ett ord eller en eller flera meningar i materialet. 
Genom att ständigt jämföra koder och se om dessa utsagor är indikatorer om samma skeende 
kan fler koder föras samman i en kategori som blir meningsfull. En kategori är överordnad 
indikatorerna genom att flera indikatorer ses relaterade till varandra samt kan sammanföras 
till en kategori. På så vis läggs nya koder till, ses tillhöra en kategori eller bildar nya 
kategorier. Vartefter kodningen fortskrider träder en kärnkategori fram. En kärnkategori är 
ett begrepp som de flesta indikatorer och kategorier kan länkas till och som förklarar det 
mesta av variationen i data (Gustavsson, 1998). 

Kodning 
En innehållsrik och variationsrik intervju valdes ut som var och en av författarna kodade. Allt 
material i intervjun kodades, även sådant som inte verkade vara relevant för frågeställningen. 
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Kodningen var materialnära i betydelsen att det som informanterna uttryckte konkret 
kodades.  

Öppen kodning 
Materialet delades in i meningsbärande enheter som gavs olika rubriker. Syftet var att senare 
använda samma kod på liknande meningsbärande enheter i kommande material. Materialet 
kodades mening för mening samt stycke för stycke. Ibland delades meningar upp och 
kodades för sig. Betydelsen av varje kod definierades tydligt och skrevs in i en kodnyckel. 
Denna del av analysen kallas öppen kodning därför att den bygger på att försöka hålla sig 
öppen inför det material man analyserar (Gustavsson, 1998). Därför är det viktigt att koda allt 
material så att ingen information, även om den inte verkar vara relevant, går förlorad. 
 
När första kodningen av den första intervjun var genomförd jämfördes de två separata 
kodningarna. Där likartade fenomen eller händelser hade kodats och namngetts på liknande 
sätt skrevs de in i kodnyckeln. När kodningen av en indikator eller dess betydelse skiljde sig 
åt diskuterades och omarbetades koden till en överensstämmande kod. Då ytterligare separata 
kodningar av två intervjuer genomförts, stämdes materialet återigen av och ytterligare koder 
lades till. Början till en gemensam kodnyckel växte fram och som slutligen kom att innehålla 
cirka 100 definierade koder. Resterande 15 intervjuer kodades endast av en författare.  

Selektiv kodning 
Efter cirka fem kodningar vardera påbörjades en mer selektiv kodning av materialet 
(Gustavsson, 1998). Mer centrala indikatorer som betonade studiens forskningsfråga (vilket 
växte fram till vår kärnkategori – påverkansfaktorer), kodades och stämdes fortlöpande av. 
Flera av indikatorerna relaterade till varandra och började bilda olika kategorier. Material 
som inte var relevant benämndes övrigt. Vartefter arbetet framskred skrevs färre nya koder in 
i kodnyckeln och i arbetet med de sista intervjuerna tillkom få eller inga nya koder.  

Teoretisk kodning 
Steg tre i processen är en mer teoretisk kodning (Gustavsson, 1998). Samband och mönster 
mellan kategorierna trädde fram och en hierarkisk modell som innehöll en kärnkategori samt 
fyra huvudkategorier med tillhörande underkategorier arbetades fram. Kategorierna började 
framträda sedan flera indikatorer kunde knytas till ett och samma enhetsbegrepp och bilda en 
helhet. I detta arbete spelade de memos som skrivits under hela processen en betydande roll. 

Memos  
Parallellt med genomläsningen av intervjuerna och kodningsarbetet av dem skrevs memos, t 
ex funderingar om samband som tycktes ses i materialet eller om en eventuell kärnkategori. 
De memos som skrevs fungerade som inspirationskälla inför arbetet med de framväxande 
kategorierna och som påminnelse om viktiga funderingar om samband i materialet.  

Bearbetning av data i Word 
Med hjälp av datorprogrammet Word sorterades indikatorerna i grupper efter hur de 
namngetts. Indikatorerna sorterades i varje intervju och kopierades in i ett nytt dokument där 
alla intervjuer samlades. Där sorterades alla indikatorer för samtliga intervjuer ihop vilket 
underlättade jämförelsen mellan olika indikatorer.  
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Etiska överväganden 
Denna undersökning har genomförts enligt HSFR:s forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 1999). Stor hänsyn till konfidentialitetskravet har tagits genom att allt 
material har hanterats på ett sådant sätt att informanternas identitet har värnats, liksom att 
inspelat och transkriberat material förvarats på tillbörligt sätt. Med nyttjandekravet avses att 
uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften och detta kommer inte heller att ske. 
 

Resultat 
 
Resultatet har organiserats i kategorier i syfte att belysa centrala fenomen i förhållande till 
studiens fokus och förståelseram. Med centrala fenomen avses ibland sådant som kan 
återfinnas i en majoritet av berättelserna, men inte alltid. Det är framförallt kvaliteten och 
tydligheten i ett fenomen som skapar en kategori. 
 
För att åskådliggöra resultatet har det organiserats i en hierarkisk ordning med en 
kärnkategori samt fyra huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Nedan följer en kort 
orientering av dessa.  

Modell 
 
 

Påverkans
faktorer 

Påverkan 
av 

omgivning 

Arbete 
& 

framtid 

Passar 
mig 

Erfarenheter 
från 

utbildningen 

 

Egen 
terapi 

 

Psyko- 
dynamiskt 

präglad 
institution 

Introduktions 
kurs 

KBT/PDT 
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i 

samhället 

Termins- 
gruppens 
påverkan 

 

Praktik 
 

Inriktningens 
använd- 
barhet 

Arbets- 
utsikter 

 

 

Passande 
tankesätt 

Passande 
arbetssätt 

 
Figur: Översikt av hur resultatet är organiserat. 
 
Kärnkategorin är vilka påverkansfaktorer som informanterna upplever har haft betydelse för 
valet av terapiinriktning.  
 
Huvudkategorierna är: 
Erfarenheter från utbildningen med underkategorierna; Egenterapi, Psykodynamiskt präglad 
institution, där även hur det psykodynamiska perspektivet förmedlats och uppfattats ingår, 
samt Introduktionskursen till inriktningarna KBT/PDT, där också polariseringen mellan 
inriktningarna tas upp. 
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Påverkan av omgivningen med underkategorierna; Trender i samhället, Terminsgruppens 
påverkan samt Praktik.  
 
Arbete och framtid med underkategorierna; Inriktningens användbarhet och Arbetsutsikter.  
 
Passar mig med underkategorierna; Passande tankesättsätt och Passande arbetssätt.   
 
De terminsgrupper som ingått i denna undersökning har varit ojämnt fördelade med fler 
studenter som valt KBT än PDT (se tabell ovan för fördelning). Informanterna uttrycker att 
vägen fram till valet har varit en process och många har upplevt valet som svårt och inte alls 
självklart. De flesta var inte medvetna om att de skulle välja mellan två terapeutiska 
inriktningar när de började på utbildningen, utan har bestämt sig för vilken terapiinriktning de 
skulle välja under utbildningens gång. Endast ett fåtal anser sig haft djupare förkunskaper om 
någon av terapiinriktningarna och många informanter utgick från att utbildningen skulle 
bygga på en psykodynamisk grund.  
 

Erfarenheter från utbildningen 
De erfarenheter och upplevelser informanterna har fått under utbildningen har på olika sätt 
influerat och påverkat dem i valet av inriktning. De underkategorier som växt fram som 
viktiga inför valet av terapiinriktning är egenterapi, upplevelsen av institutionen som 
psykodynamiskt präglad, samt introduktionskursen i KBT och PDT på termin 5.  

Egenterapin  
Majoriteten av informanterna har gått i psykodynamisk egenterapi, endast ett fåtal har gått i 
kognitiv terapi eller kognitiv beteendeterapi. En övervägande del av de informanter som valt 
KBT inriktning hade önskat gå i en kognitiv beteendeterapi eller i en kognitiv terapi, men 
valde psykodynamisk terapi av kostnadsskäl. Flera av dem som av kostnadsskäl valt en 
psykodynamisk egenterapi uttrycker viss tveksamhet om hur värdefull den har varit. Vissa 
upplever de 50 timmarna i terapi som onödigt långt. 
 

Femtio gånger kändes lite mastigt faktiskt. Jag hade ingen separationsångest när det var över, jag var 
ganska glad över att det var över, att ”då var det här avklarat”. 

 
Ibland tas den psykodynamiska terapeutens arbets- och förhållningssätt upp som ett problem 
av de informanter som har valt KBT inriktning. Informanterna uttrycker att de inte känt sig 
bekväma med terapeutens sätt att arbeta och att det bidragit till att de känt sig osäkra på 
terapeutens kompetens. En del upplever att det man som student fått kunskaper om och lärt 
sig under utbildningen inte stämmer med upplevelsen i egenterapin.  
 

Men det var väldigt mycket saker som hon [terapeuten] gjorde, tyckte och tänkte under de gångerna, som 
jag som psykologstuderande och som läst för Bo Sigrell, kände inte var ok. Och jag tänker att det säkert 
finns många psykoterapeuter därute, som jobbar som min terapeut jobbar. 

 
Även terapeutens passiva förhållningssätt har ibland upplevts som ett problem och bekräftat 
vissa mer negativa föreställningar man haft angående psykodynamiska terapier och 
terapeuter.  
 

/…/ min terapeut var mycket så där, att han satte sig ner och ”ja, nu får du prata”. Det hände visserligen 
aldrig, men om jag hade varit tyst i en timme så hade han också varit tyst. Och jag tyckte det var lite så 
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där…jag hade tyckt det var bättre om han varit lite mer aktiv. Det blev lite väl mycket ansvar som låg på 
mig. Så det hände ganska ofta, när jag var på väg till terapin, att jag tänkte ”åh, nu måste jag komma på 
något att prata om”.  

 
Det finns också informanter som valt KBT-inriktning och som själva gått i psykodynamisk 
terapi som är nöjda med den. En del av dem hänvisar till att deras terapeut även arbetat med 
kognitiva metoder.  
 

Ja, den var ganska bra. Hon som jag hade var duktig och så där. Hon hade nog, som jag kan se nu i 
efterhand även lite kognitiva influenser. Kanske inte med scheman, men med kanske mönster och så där. 
Det är klart det har man ju inom psykodynamiken också ser mönster och så. Jag vet inte… det var ju 
absolut inte KBT.  

 
De informanter som valt PDT-inriktningen uttrycker att de är nöjda med sina erfarenheter 
från psykodynamisk egenterapi. Detta gäller även de informanter som valt KBT och som gått 
i en kognitiv- eller kognitiv beteendeterapi. Upplevelsen av egenterapin har givit dem en bra 
modell och en realistisk bild av hur terapi fungerar. 
  

Så tror jag också att jag har gått i egenterapi har påverkat mig jättemycket i det psykodynamiska. Dels får 
man en större självinsikt och dels får man ett inifrån perspektiv om hur man arbetar i det 
psykodynamiska.  

 
Det är vanligt att informanterna har sin första erfarenhet av terapi i och med utbildningen, 
men det finns även de som har erfarenhet av egenterapi innan påbörjad utbildning. Dessa 
tidigare erfarenheter upplever man har påverkat vad man väljer för inriktning och 
informanterna förklarar det som att de fått en förförståelse av inriktningen. 

Psykodynamiskt präglad institution 
Oberoende av vald inriktning upplever informanterna psykologiska institutionen som 
psykodynamiskt präglad. Nedan redovisas hur man upplevt detta samt hur man uppfattat 
förmedlingen det psykodynamiska under de första fyra terminerna. 

Upplevelsen av institutionen som psykodynamiskt präglad 
Många informanter upplever institutionen som psykodynamiskt präglad, även om fler 
informanter som valt KBT än PDT uttrycker sådana åsikter. Tankar och egna förklaringar till 
detta förmedlas som att man från institutionens sida valt att lägga upp utbildningen efter ett 
psykodynamiskt perspektiv då kollegiet i huvudsak består av psykodynamiker. Flera 
informanter delar uppfattningen att det är det psykodynamiska perspektivet som dominerar 
innehållet de första två åren på utbildningen oberoende av vilka kurser man läser. Det 
varierar mellan informanterna på vilket sätt detta har påverkat dem i deras val. En del 
informanter som valt KBT uttrycker att man i och med institutionens inriktning och tradition 
redan har psykodynamiska grundkunskaper och därför har känt sig bekväma i att välja KBT.  
 

Och då tänkte man att det berodde på institutionen. Att man valt att lägga upp det enligt psykodynamisk 
inriktning och att det släpade efter, då många av lärarna och professorerna var psykodynamiskt inriktade 
och det påverkar också.  

 
Med det som jag kände var att jag har en stabil psykodynamisk grund att stå på för jag tycker att mycket 
av grundutbildningen är väldigt psykodynamisk här plus att jag har gått i psykodynamisk terapi också. Så 
jag kände att jag hade ganska mycket koll på det, så klart inte så mycket koll som man får om man går en 
steg 1 utbildning, men jag kände ändå att jag kände mig rätt trygg med det och skulle liksom vilja lägga 
på något annat helt enkelt. 
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Redan tidigt i utbildningen upplever en del informanter en obalans i förmedlingen av de båda 
perspektiven. Även om fler informanter som valt KBT uttrycker detta, saknar många ett 
kognitivt eller ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv i undervisningen. Många har känt 
sig nyfikna på det perspektiv som man upplever inte har förmedlats. 
 

Men det kan jag väl konstatera, att det är ett litet störande moment, att man förmedlas… att det 
perspektivet… ja det är egentligen det enda perspektivet som förmedlas ända fram till termin 5. Innan 
dess nämner man knappt KBT. Och det tycker jag är störande. Sen kan man ju spekulera i vad det… och 
hur man hanterar det.  
 
Och det har det ju varit varje gång tycker jag. Att ”åh, vad häftigt och åh, vad användbart”! Men för lite i 
så fall. Om Stockholm nu ska profilera sig som två inriktningar, så får de säkert fundera på det också. 
Med upplägg av kurserna från start till slut, eller även innan man gör sitt val. 
 

En del lyfter det faktum att de studenter som väljer KBT inriktning är sämre rustade inför 
arbetet med egna klienter. 

 
Vi hade gärna kunnat få lära oss lite mer KBT innan också, det finns ingenting som hindrar tycker jag att 
man har det i utvecklingspsykologin, den där allmänna kunskapen, så att när vi väl ska börja arbeta med 
klienter har lite mer på fötterna. Det var tufft i början där. 

Hur det psykodynamiska perspektivet har förmedlats och uppfattats 
Det varierar hur man uppfattar förmedlingen av det psykodynamiska perspektivet. Många 
tycker att det som presenterats under utbildningen har varit utifrån ett föråldrat och 
verklighetsfrämmande perspektiv. Vidare har man saknat inslag och information om nyare 
influenser i den psykodynamiska teoribildningen.  
 

Jag vet inte riktigt. Jag tycker att man här i alla fall mycket väl skulle kunna ha en självklar respekt för 
vad som skrivits tidigare för länge sedan, för att få lite ”impact” för det äldre och så. Och det tycker jag 
är helt ok. Men jag tycker samtidigt att det måste varvas på något sätt. Man måste ändå visa att något 
händer idag, tydligt. Genom att visa nya saker. Och det tycker jag inte man har lyckats med. 

 
En del av det psykodynamiska tänket och de representanterna som finns på institutionen och det de 
förmedlar, alltså jag känner inte igen mig. 

 
Man måste visa på modern psykodynamisk terapi, visa på hur många faktiskt jobbar. Och hur man 
resonerar på en mottagning om olika problem /…/. Att man kopplar det mer till verkligheten. Hur gör 
man, hur kan man göra med det här? Hur kan man tänka kring det här mer praktiskt? 

 
En del tar också upp ett bristande genusperspektiv i förhållande till den föråldrade 
förmedlingen av perspektivet som presenteras av en del föreläsare.  
 

Och det här ålderdomliga att om man talar om penisavund men om man sen drar det till, ja jag tänker på 
jämställdhet mellan kvinnor och män och vad som är sociala konstruktioner, och det har jag ibland känt 
att vissa föreläsare inte har varit så medvetna om. Att det är så här: ”för att man är flicka så blir det så 
här”. Och sedan har jag känt av, men det har aldrig varit uttalat, men det här med att hur man förklarar 
homosexualitet och så. Men det är så dubbelt för mig att prata om det här för det här handlar ju om några 
få verkligen, medan många andra är så väldigt bra. 
 
Nästan all psykodynamisk litteratur vi har läst, har gjort mig irriterad bl a för att jag tycker det har ett 
anskrämligt genusperspektiv… ofta. Och om man ska tro på de här teoretikerna, så finns i princip inte 
pappor.  
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Introduktionskursen till inriktningarna KBT/PDT  
Här presenteras viktiga erfarenheter från introduktionskursen. Vidare belyses intrycket av den 
polarisering som informanterna upplevde mellan inriktningarna. 

Upplevelsen av presentationen av KBT- och PDT-inriktningarna 
Överlag beskrivs en positiv upplevelse av presentationen av KBT-perspektivet. De flesta 
informanter upplevde KBT-undervisningen som genomtänkt, logisk och följande en ”röd 
tråd”, medan man upplevde PDT-undervisningen som oplanerad, diffus och svårbegriplig. 
Företrädarna för KBT gav ett positivt intryck och det som presenterades upplevdes som nytt 
och fräscht. Vare sig man senare valde KBT eller PDT upplevde man många gånger KBT-
kursen som inspirerande och intressant. 
 

Paradoxalt nog tycker jag nog nästan att KBT-delen där var bättre än PDT-delen. Men det tror jag var för 
att lektionerna var mer strukturerade och de verkade mer genomarbetat än vad PDT-delen var. Jag var 
ganska besviken på PDT-delen, men jag tror att det främst beror på föreläsarna, att de inte var så bra som 
jag hade hoppats på och det är svårt att komma ihåg, men jag tror att det inte fanns någon bra röd tråd i 
PDT-undervisningen, men det fanns i KBT-undervisningen. Jag kommer ihåg att den 
examinationsuppgiften vi fick i KBT-delen var roligare och jag lyckades ganska bra på den medan jag 
kände mig ganska oinspirerad inför PDT-examinationen som jag inte tyckte gav så mycket. Så det är det 
jag kommer ihåg. 

 
I kontrast till det nya och intressanta som presenterades av KBT-företrädarna framstod det 
som presenterades av PDT-företrädarna ofta som osammanhängande och som en upprepning 
av sådant som redan tagits upp under tidigare kurser (”gammal skåpmat”).  

 
Det verkade som att de [företrädarna från KBT] hade satsat mycket mer, det var mer externa föreläsare 
och det var mer information. På PDT så kom det tillbaka föreläsare som vi haft i någon barnkurs och så 
där. Det blev lite upprepning. Det var där under den kursen på något sätt som jag… som det började luta 
åt KBT. 
 
Mer att PDT delen kändes mer som seg, man fick lite öar under de föreläsningarna, det var inte 
sammanhängande samtidigt som det var mycket som vi hade läst om förut och hört om förut. Det blev 
ingenting nytt man fick, det var mycket gammalt samt att vi till exempel skulle titta på en film som vi 
redan hade sett på tidigare terminer och… ja. 

 
Flera informanter lyfter fram KBT som något nytt och fräscht samt inte så teori- och 
traditionstyngt som PDT-inriktningen framstår. Man tilltalades av den öppna hållning som 
företrädarna för KBT-inriktningen förmedlade och man fann det uppfriskande med det mer 
pragmatiska förhållningssättet.  
 

Man har en väldigt öppen inställning med mindfulness och ACT och massa olika grenar på ett träd som 
går att förena. Man är inte så låst vid en skolbildning som jag upplever att PDT kan vara väldigt låst vid 
Freud. Här är det inte alls samma sak, det är ett mycket mer pragmatiskt förhållningssätt. Att man tar in 
saker som funkar som interpersonell, som påminner mycket om en sorts objektrelationsteori, men det 
funkar jättebra och då tar man in det och det är det som jag gillar, öppenheten, toleransen. Sen vet jag 
inte om det är så egentligen, men jag fick i alla fall det intrycket då så. 

 
Många talar om att KBT-kursen slog hål på föreställningar de hade om KBT som en strikt 
manualstyrd metod och istället visade på en levande och humanistisk sida. Informanterna 
beskriver att de upplevt KBT:s arbetsstruktur, och dess konkreta tekniker och verktyg som 
tryggt.  
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Det var väl lite det som de lyfte fram väldigt tydligt, och jag tror att de gick in för att ta bort de fördomar 
som finns om KBT, och som jag också hade, som en väldigt strikt metod som ingenjörstyper går in i och 
gör. De gjorde den levande och mer humanistisk.  

 
Och inom PDT så är det klart att man har massa verktyg där också, men inte på samma strukturerade sätt. 
Men det handlar om en självförtroende grej som jag tycker att man kanske bör reflektera kring. Kommer 
jag att bli en bra psykolog? Jag tycker att det är lite läskigt om man inte tänker på det. För egen del tycker 
jag att det känns rätt skönt att veta, jo men jag kommer ha de här verktygen att luta mig tillbaka på. 
 
Det är nog att jag… här på den här utbildningen vill ha något mera konkret… mera konkreta verktyg och 
en, vad ska jag säga, en välbefäst kunskap och som jag egentligen bara tycker att beteendeterapin har.  
 

Flera av informanterna som valde PDT berättar att introduktionskursen medförde att valet av 
PDT inte kändes lika självklart längre eftersom de upplevde att kvaliteten på undervisningen 
var så olika mellan de båda inriktningarna. Företrädarna för de båda perspektiven skiljde sig 
också åt i framtoning och tydlighet  
 

Det var snygga människor som var duktiga och klatschiga som hade KBT inriktningsföreläsningarna. 
Och det var klart och tydligt alltihop. Jätteintressant och roligt och spexigt, och så. Och så var ju inte 
PDT:arna. Det var gamla uvar i manchesterbyxor, för det mesta. Vilka jag numera finner väldigt 
charmiga och tilltalande (fniss). Men jag tror inte att de kanske hjälpte andra i klassen, andra som stod 
och vägde lite mittemellan. De blev nog inte övertalade i PDT inriktningen under den kursen.  

 
/…/och sedan kom PDT introduktionen och var precis tvärtom. Då var det så att föreläsarna… ja, 
antingen kom de försent och det var någon som inte alls kom. Och de hade kanske en gammal overhead. 
Väldigt tvärtemot det där effektiva KBT föreläsarna, som hade Power Point presentationer.  
 
Dels så uppfyllde de många av de här fördomarna som man har om psykodynamiken. Att det är 
ostrukturerat, vilket jag inte tror egentligen är sant när det gäller riktningen som helhet. Men de var lite åt 
det hållet. 
 

Informanterna, något fler som valt KBT än PDT, uttrycker en önskan om större tydlighet 
från PDT-företrädarnas sida i förmedlingen av perspektivet. De upplever att de saknat en 
tydlig och konkret beskrivning av hur den psykodynamiska terapin fungerar, vilket bidragit 
till att man uppfattat inriktningen som diffus. Frågor som ”Hur gör man egentligen?” och 
”Hur ser den terapeutiska effekten ut?” fick man inte svar på.  

 
/…/ men där var det liksom att beskriva en klients svårigheter och sen två år senare, mådde de mycket 
bättre och ” ja, det var ju bra då, men hur då. Vad hände däremellan?”  

 
Att jag tyckte att ”ja, det här verkar lite taffligt, svårt att förstå”, de hade svårt att förmedla vad det 
psykodynamiska handlade om. Så jag var väldigt vacklande där. 

 
Informanter som uttrycker en positiv upplevelse av PDT-kursen och dess innehåll tar som 
exempel upp en språklig förståelse som ger en annan kvalitet till upplevelsen. De få 
informanter som tar upp att de fått svårare att välja KBT efter att ha tagit del av PDT-kursen, 
hänvisar till att de fick en bättre bild av PDT än de tidigare fått under utbildningen. 
 

PDT:arnas föreläsningar har jag verkligen kunnat känna genuint för. En känsla av mer substans i språket. 
 
Så när jag läste PDT under de här 2,5 poängen, då fick jag en helt annan bild [av PDT] mot det som 
presenterats för mig under de första fem terminerna. Och det var det som försvårade mitt val. 

  
Flera av de informanter som valde PDT upplevde KBT-perspektivet som begränsande och i 
avsaknad av en helhetssyn på människan, även om de uppskattade kvaliteten på 
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undervisningen liksom kursupplägget. Perspektivet har uppfattats som för snävt för att 
rymma hela förklaringen och förståelsen av människan.  
 

Alltså att någonstans tror jag att människan kanske inte är så rationell som KBT vill hävda och då är det 
svårt att välja en terapiinriktning som har det som grundtanke, eller som finns implicit i alla fall, men 
som inte finns inom den psykodynamiska teorin där man talar om andra drivkrafter än de rationella. 

Upplevelsen av polarisering mellan inriktningarna 
Nästan alla informanter tar upp polariseringen mellan de båda inriktningarna som något som 
accentuerades under introduktionskurserna. De upplever den som barnslig och olycklig och 
inget som vare sig PDT- eller KBT-perspektiven tjänar på i längden. Flera av informanterna 
uttrycker i stället en önskan om ett närmande av de båda perspektiven och tror att ett sådant 
kan vara berikande i framtiden.  

 
Vi hade ju en KBT- och PDT-kurs i termin 5 och den tyckte jag var förskräcklig, något av det sämsta den 
här institutionen har presterat. Första dagen så pratade de om att det här skulle minska polariseringen. 
Sedan var samtliga föreläsare… antingen så var de hätska mot varandra eller så var de lite diskret 
dissonanta mot varandra. Men helt klart avståndstagande. /…/ Jag tycker att kursansvariga, om de nu 
verkligen vill minska polariseringen, skulle sitta med på åtminstone en föreläsning från varje föreläsare, 
och se vad som ges. 
 

Sammanfattning av huvudkategorin Erfarenheter från institutionen 
Sammanfattningsvis ses att informanter, oberoende av inriktning på den egna terapin, 
upplever att erfarenheten från den fungerat som en viktig referens för hur de vill eller inte vill 
arbeta med terapier i framtiden. Erfarenheten kan i goda fall erbjuda en bra modell för hur ett 
framtida terapeutiskt arbete kan gestalta sig. De informanter som av olika skäl gått i en 
psykodynamisk terapi i stället för sitt förstahandsval, kognitiv terapi eller kognitiv 
beteendeterapi, är i högre grad tveksamma till om terapin givit dem något av värde. Ibland 
för att de inte har trivts med terapeutens arbetssätt, ibland för att de tvekat om terapeutens 
kompetens. 
 
Många informanter upplever att institutionen förmedlar en psykodynamiskt präglad 
psykologi de första terminerna på utbildningen och att de saknat ett kognitivt eller kognitivt 
beteendeteoretiskt perspektiv. Den psykodynamiska psykologin som förmedlats har upplevts 
som ålderdomlig och verklighetsfrämmande och därmed som svår att identifiera sig med. En 
del informanter som valt KBT inriktning upplever att de i och med den psykodynamiska 
präglingen på institutionen har en psykodynamisk grund att stå på och vill därför lägga till 
något nytt.  
 
Viktiga upplevelser från introduktionskursen är hur inriktningarna förmedlats och hur 
företrädarna för respektive inriktning framträtt och uppfattats. Informanterna lägger vikt vid 
om de själva kan identifiera sig, dels med det som förmedlas, dels med respektive inriktnings 
företrädare. Erfarenheter från detta moment bidrar till att informanterna antingen upplever sig 
stärkta i en spirande övertygelse om val av inriktning eller att de känner sig mer osäkra om 
vad de ska välja för inriktning. Man upplever inte förmedlingen av de båda perspektiven som 
jämbördig. Flertalet, även om fler som valt KBT lyfter den frågan, önskar en mer tydlig 
beskrivning av PDT-perspektivet. Många informanter menar att intrycket av polariseringen 
mellan inriktningarna bekräftades och förstärktes under introduktionskursen. 
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Påverkan av omgivningen 
Här belyses upplevelsen av de trender som råder i samhället, hur stämningen i 
terminsgrupperna var inför valet samt hur praktiken har haft betydelse inför valet.  

Trender i samhället 
Informanterna tycker att omgivningens påverkan i form av media och de signaler som 
samhället sänder ut om efterfrågan på KBT-kompetens har haft betydelse för valet av 
inriktning. En del informanter menar att påverkan från omgivningen i form av rapportering i 
olika tidningar är stor och att man från institutionens sida mer borde stödja studenterna i att 
göra ett informerat val. 
 

/…/ men det såklart att man har läst artiklar och så där. I tidningarna är det ju mycket… KBT:n är den 
nya frälsningen, och så där. Så det är klart att man påverkas av det. Hur mycket är ju svårt att säga.  
 
Jag tror att man från institutionens sida skulle kunna stärka studenternas självkänsla eller roll, för nu är 
det så många som är påverkade av strömningar ute i samhället. Att stärka studenterna här på 
institutionen, så man inte är så lättpåverkad av det som skrivs i DN. För det känns som att det är där 
många hämtar information om hur man ska göra sitt val… inte härifrån. Det är så diffust här. Det är 
verkligen så här ”det är ert val, vi måste ha respekt för er”. Men om man inte har information, då är det 
svårt att känna efter vad som är bäst för en själv. 

 
I och med att informationen om KBT är framträdande både i böcker, tidskrifter och i 
samhället ses valet av KBT som ett positivt och framåtblickande val. Man talar om PDT som 
det ”gamla” och KBT som det ”nya” och menar att de begreppen genomsyrar den 
information de tar del av. Samtidigt ifrågasätts detta synsätt. 
 

Nu tänkte jag mer på i samhället generellt. En som inte har hört talas om psykodynamisk terapi vet vad 
KBT är. Och att det är något positivt. Det kommer ut mycket böcker, självhjälpsböcker. Det slår igenom 
på så många olika områden. Så det gör att det är lätt att välja för många. Det är ett positivt val. 

 
Ja, det känns som att institutionen är ganska psykodynamisk… men ute i samhället är det ju bara KBT… 
absolut. Det finns kommentarer i klassen också då man refererar till det ”nya” och det gamla som det 
psykodynamiska, grodor som kommer. I samhället är det ju KBT som efterfrågas. Det är det nya, har 
någon fått för sig. Men det psykodynamiska är inte heller så gammalt faktiskt, det tillhör ju ändå 
modernismen. 

Terminsgruppens påverkan  
Vissa beskriver att man har haft en öppen inställning och ”högt i tak” i klassen i förhållande 
till de båda inriktningarna. Andra beskriver att det tidigt under utbildningen fanns en 
uppdelning mellan förespråkare för de olika inriktningarna, vilket skapade ett visst klimat i 
terminsgruppen.  
 

Det är ungefär som att det går rykten om folk, man stämplar folk. Det har varit väldigt så där uppdelat i 
min klass, sedan termin 1 alltså. Jag kommer ihåg första lektionen till och med, när vi började här, så var 
det någon från dåvarande T10 som pratade, och då var det redan polariserat, redan då. Och jag var ju inte 
beredd på det, jag visste ju inte ens att de här inriktningarna fanns. Så det har påverkat mig mycket.  
 

Denna uppdelning upplever många informanter blir ännu mer tydlig inför valet av inriktning. 
Om en större del av klasskamraterna vet vad de ska välja för inriktning kan de få en 
tongivande roll i klassen inför valet, men även enskilda tongivande personer kan ha en stark 
genomslagskraft. 

 
Jag tror det är svårt att inte säga att jag inte blivit påverkad av övriga i min terminsgrupp. Vi är ju en 
jättestor terminsgrupp och så är det en jätteojämn fördelning. Ja, så det är ju väldigt ojämnt. Och det vore 
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ju synd att säga att man inte blivit påverkad av det. Det tror jag liksom, när större delen av klassen pratar 
om KBT och om sitt val och hur viktigt det är. Så det tror jag har påverkat. 
 
Och de som var osäkra gick runt och frågade ”varför ska man och hur ska man resonera?”. Jag tycker att 
det var lite nyfiken stämning. Det var inte något hätskt eller aggressivt, eller så. De som hade bestämt sig 
tidigt eller var klara, kunde förstås argumentera för sin sak. Och det är klart att man rättfärdigar sitt val.  
 

Informanterna berättar att de hört rykten om terminsgrupper före dem som blivit tydligt 
uppdelade efter valet och att detta bidragit till att göra valet än mer laddat. Flera beskriver en 
stor osäkerhet och förvirring inför valet och att en pressad situation kunde uppstå när det 
fanns starka företrädare inom terminsgruppen för någon av inriktningarna. 
 

Nu är det ju lite efterkonstruktioner. Men jag tror att jag redan från början, när jag visste att vi skulle 
välja… alla var väldigt nervösa och man fick höra om dikotomiseringen, och att efter valet, så var det 
nästan som att klassen blev lite ovänner med varandra. Så det fanns en spänning redan från start. Då tror 
jag att jag tänkte så, att ”Nej, men jag ska inte bestämma mig med detsamma. Jag ska fundera och inte bli 
aggressiv åt något håll” 
 
Och vi hade, i klassen, några väldigt starka företrädare för KBT. Det blev hätska diskussioner. Men 
kanske att de var så… att det fanns så lite utrymme för att se olika perspektiv. Det var väldigt låst för de 
företrädarna som hade bestämt sig. 
 

Man menar att flera klasskamrater tidigt varit klara över hur de ska välja, men att de som 
ännu inte bestämt sig, de som tvekade mellan KBT och PDT, också har varit många.  
 

Jag tror att många har varit ganska osäkra. Men så finns det de som inte kan tänka sig att plugga KBT 
och de som absolut inte kan tänka sig att plugga PDT. Men jag tror att mittenfåran har varit i valet och 
kvalet. Och det är ju där jag på något vis har befunnit mig. 

 
I och med valet och början av fördjupningskurserna inom den valda inriktningen sker en 
naturlig uppdelning av terminsgruppen som en konsekvens av att man läser kurser separerade 
från varandra. Det som framträder är att de som valt PDT upplever att de får ett förminskat 
utrymme då den övervägande delen av klassen har valt KBT som inriktning. Det blir en 
märkbar ojämn fördelning.  
 

Det är svårt att säga men vi är så få som är PDT:are så att det känns lite som att vi står utanför klassen för 
att alla de är med när de har sina föreläsningar. Det betyder att vi som läser PDT får en ganska fin 
gemenskap, men man saknar ju sina vänner som man har i andra delen av klassen. Liksom de sociala 
händelser som sker på rasterna och så, det kan man sakna. Men det finns även en tendens i klassen att 
KBT-perspektivet är det förhärskande eftersom de är så många. Det är KBT som gäller, det är det som 
används. /…/ Vilket jag tycker att jag kan känna på institutionen också. Att det fenomenet ekar i klassen. 
 
Och då blir det liksom att vi sitter… vi sitter i U 14 i en liten skrubb… där har de motat in oss liksom. 
Och där sitter vi… (skratt). Det är ju ett maktspråk. Man påverkas ju så mycket av det där… man ska inte 
göra det. 

Praktik 
Den femton veckor långa praktiken har för en del informanter varit en viktig påverkansfaktor 
i valet. Både handledare och övriga arbetskollegor man under praktiken har haft kontakt med, 
har ibland fungerat som vägledare och bollplank. Många gånger lyfts handledaren fram som 
en viktig rollmodell och identifikationsobjekt under praktiken.  
 

Men jag hade nog varit där med mina frågor och lyssnat på hur han tänkt och hur han resonerar och så. 
Absolut att han kom att bli en förebild. Jag gillade hans stil och personlighet som människa. Och när han 
berättade om sin verksamhet inom psykiatrin. Jag tror att det var bidragande.  
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En del har haft förmånen att handledas av två handledare med olika inriktningar. Det har 
möjliggjort att informanterna fått en inblick i och en praktisk erfarenhet av de båda 
inriktningarnas arbetssätt och på så sätt kunnat bedöma vilken inriktning som känts mest 
intressant. 
 

Men jag hade två handledare en var KBT och en var PDT, så jag fick handledning i båda perspektiven. 
Och där prövade jag också båda olika sätt att behandla en person också. Så jag fick både och, och det 
gjorde väl att jag också märkte att jag kanske kände mig mer hemma i PDT behandlingen än vad jag 
gjorde i KBT behandlingen. 

 
Några berättar att de har fått bekräftelse på att den inriktning man funderar på att välja eller 
redan valt är användbar och/eller att den efterfrågas inom området.  
 

Jag gjorde min praktik inom organisation och då kände jag att jag nog skulle ha nytta av KBT. Ja, från 
flera håll fick jag höra det. 

 
För en del kom praktiken att avdramatisera valet av inriktning. På praktikplatsen fick de 
bekräftelse på att personer med olika inriktningar berikar samarbetet om patienten.  
 

Det var väldigt varierat. De flesta var psykodynamiker, någon kognitiv som gick kognitiv steg 2, 
någon KBT och det var varierat. [Och alla hade synen om att det inte är så allvarligt?] Ja det var 
faktiskt skönt. 

 
Sammanfattning av huvudkategorin Påverkan av omgivningen 
Sammanfattningsvis upplever informanterna att de påverkas av den information, om 
framförallt KBT, de tar del av i sina dagliga liv. Genom olika rapporteringar i media ses KBT 
som ett positivt val. Man har också tagit intryck av och påverkats av sin terminsgrupp. 
Informanterna upplevde en tidig uppdelning i klassen mellan anhängare till de båda 
inriktningarna, samtidigt som många som ännu inte vetat vilken inriktning som ska väljas. 
För en del blev det svårt att välja inriktning och klassklimatet upplevdes av flera som laddat.  
 
Om man upplevt praktikperioden som en hjälp i att välja inriktning varierar med vad man har 
haft för arbetsuppgifter. En del informanter menar att praktiken möjliggjort en direkt insyn i 
hur man kan arbeta kliniskt med en eller båda inriktningarna, vilket tydliggjort vilken av 
inriktningarna som intresserar och passar dem. Praktikperioden har också fungerat 
orienterade omkring framtida efterfrågan av KBT eller PDT inom det område man vill arbeta 
inom. För en del avdramatiserades valet genom de erfarenheter de fick under praktiken. 
 

Arbete och framtid 
Här uttrycker informanterna sina tankar om den valda inriktningens användbarhet inom 
kommande arbeten. De beskriver även hur de ser på sina arbetsutsikter utifrån den valda 
inriktningen. 

Inriktningens användbarhet 
Många informanter som har valt KBT-inriktning har en relativt tydlig uppfattning om vad de 
vill eller inte vill arbeta med i framtiden. Flera informanter framhåller att det inom det 
tilltänkta arbetsområdet är mer ändamålsenligt med de kortare insatser som man kan erbjuda 
inom KBT. En del utrycker att valet av inriktning även påverkats av det faktum att man inte 
är så intresserad av att arbeta med svårt sjuka patienter.  
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Och så tänker jag att man kanske kan välja patient. Fobier, till exempel, har väldigt bra effekt av KBT. 
Och de är inte direkt jättesvårt sjuka. Jag har svårt att tänka mig jobba med svårt sjuka patienter. Så jag 
tänker att man kanske kan välja lite där och ta de med fobier till exempel. 

 
Oberoende av vald inriktning uttrycker informanterna en önskan om att arbeta kliniskt efter 
utbildningen och flera vill också vidareutbilda sig till terapeuter. Informanter som vill arbeta 
med terapier menar att KBT:s evidensbasering har bidragit till att de har valt KBT. Förutom 
att man upplever det som tryggt att veta att teknikerna inom inriktningen är testade och 
beprövade, menar man att inriktningens evidensbasering visar på ett ansvarstagande inom 
inriktningen. 
  

Ja, det har det, för jag vill gärna arbeta terapeutiskt och som terapeut, så det har påverkat i och med 
evidensbaseringen. Nu ska ju inte det missbrukas, men vad som är skönt med det är att man vet att det 
man gör fungerar. Och på det sättet känns det väldigt bra, tycker jag. 
 
Det är viktigt för mig och det känns som att det enda etiskt riktiga sättet att jobba i det läget är faktiskt 
KBT-synsättet att söka validitet. Sen om man jobbar med människor som inte är sjuka som inte mår 
dåligt utan som väljer fritt själva och som vill utforska någonting, då tycker jag att det är något helt annat. 
Då kan man lägga ett mycket större ansvar i den personen.  

 
De som vill arbeta som organisationskonsulter i framtiden menar att KBT är mer användbart 
och mer efterfrågat inom organisationer än vad PDT är. KBT:s strukturerade arbetsform lyfts 
fram som lätt att förmedla och beskriva för en organisation. 
 

Sen insåg jag, att det började ju komma mer och mer KBT, också inom organisation eftersom det är så 
beteendeinriktat. Och då tänkte jag att det är nog lättare att sälja in och presentera och kanske även jobba 
med, mot människor. I den världen som är så… det ska gå så snabbt.  

 
De informanter som valt PDT ser att den är bred och ger ett grundperspektiv på människan 
som gör den tillämpbar inom många olika områden.  
 

Jag ser det som jätte användbar, jag ser det som… det ger de psykologiska kunskaperna som jag kommer 
att gå härifrån med liksom. Jag tycker det psykodynamiska är så applicerbar på individer och på grupper, 
vuxna och på barn, den är bred. 

Arbetsutsikter 
Informanter som valt KBT beskriver ofta att de informerat sig om vilka arbetsmöjligheter 
som finns innan valet av inriktning. De tror att efterfrågan om deras kompetens kommer att 
öka i samhället och den vetskapen gör dem trygga i sitt val.  
 

/…/och på en sådan arbetsplats var jag intresserad av att veta hur det ser ut med PDT- och KBT- 
psykologer som jobbar. Och det visade sig att det var mer och mer KBT som efterfrågades eftersom det 
ofta är korta terapier. Så jag tänkte också rent praktiskt, hur ska det gå sedan? Det hade betydelse för 
valet, i framtiden kommer mer och mer KBT behövas så det betydde något. 
 
Och jag tror att om man ska se det så där krasst, så verkar det ändå vara det som är på väg [KBT]. Och 
jag tror att oavsett vad man säger om det här med evidens, att det bara är ett paradigm och sånt, så har jag 
mycket svårt att se att det här med evidens inte skulle öka, eftersom det är politiker och andra som har 
pengarna, vad man än tycker om det. Det gör att det kan vara lättare att vara KBT-terapeut.  
 

Det är vanligt att informanter som valt PDT uttrycker viss oro inför framtida 
arbetsmöjligheter. En oro som de försökt bortse ifrån när de valde inriktning. Ibland 
framkommer även tankar om tvivel angående PDT:s framtid, då efterfrågan om KBT och 
dess evidiensbasering ökar.  
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Samtidigt som jag kan se, som alla andra, att KBT är det som efterfrågas. Det är det som liksom är i ropet 
och så. Men jag har nog medvetet försökt ta bort det, men det är klart man blir påverkad av det… att det 
finns där. 

 
Men det är klart att rädslan hela tiden har funnits där att: ”Hjälp! Tänk om vi inte kan bevisa att vi 
fungerar? Och tänk om man blir utan jobb? Och varför ska man vara traditionalist, om det visar sig att 
det inte fungerar? Eller är man bakåtsträvande?” Så det har absolut funnits en rädsla med. 
 

Sammanfattning av huvudkategorin Arbete och framtid 
Sammanfattningsvis är det framförallt informanter som valt inriktningen KBT som diskuterar 
om arbete och framtid i termer av tillämpbarhet och användbarhet inom ett tänkt 
intresseområde. Flera av de informanter som valt KBT inriktning vet, till skillnad från dem 
som valt PDT, oftare vad de vill arbeta med i framtiden. Detta gör att de har valt KBT utifrån 
en tänkt arbetssituation i högre utsträckning än de som har valt PDT, och de är därmed mer 
säkra på KBT-inriktningens tillämpbarhet inom det området. Informanter som valt PDT 
uttrycker mer oro kring framtida arbetsmöjligheter liksom oro när det gäller samhällets 
efterfrågan på inriktningen 

 

Passar mig  
Denna kategori är uppdelad i två underkategorier, Passande tankesätt och Passande 
arbetssätt. Informanterna beskriver vad det är som bidragit till att den valda inriktningen 
känts rätt och tilltalande. Det är informanternas ordval samt det som de hänvisar till som gjort 
att två separata underkategorier skapats, men gränsen mellan kategorierna är inte alltid skarp.  

Passande tankesätt 
Informanterna beskriver att det perspektiv den valda inriktningen representerar, stämmer 
överens med och passar deras egna sätt att tänka. Även det språk som används inom den 
valda inriktningen känns naturligt och ”nära”. Det gör att de känner sig bekväma med eller 
”hemma” i det som förmedlas inom inriktningen. Informanterna förklarar ofta detta med att 
det hänger samman med en sorts personlig läggning.  
 

Jag tycker att det psykodynamiska tänket tilltalar mig, det är så jag tänker själv. Det är lättsmält för mig 
helt enkelt, det är ett språk som känns naturligt för mig. Ett tänk som jag tror jag har helt enkelt och alltid 
har haft. Det är bara det att jag inte gjort kopplingen med det psykodynamiska. 
 

Informanter som valt PDT berättar att man tilltalas av synen på människans komplexitet samt 
det helhetsperspektiv på människan som förmedlas inom PDT.  
 

Att det finns så mycket processer bakom det man inte ser och där man inte kan sätta ord på med språket, 
det finns så mycket, jag tänker på det omedvetna, det finns i och för sig liknande i KBT inriktningen 
också, men det väger inte lika tungt. Processer som kan påverka oss på ett sätt vi inte förstår, lite mer 
mystiskt och det gillar jag. Man kan nästan gräva hur djupt man vill, man kommer aldrig nå botten. Jag 
gillar den tanken. Människan är mer komplex på det sättet.  

 
Informanter som har valt PDT lyfter fram upplevelsen av ett redan internaliserat tankesätt 
som man tror kan medföra en ökad trygghet i mötet med olika klienter.  

 
Och i och med att jag kände mig väldigt bekväm med den här inriktningen, med det här tankesättet så 
tänkte jag att det är bra om jag har det i mötet med klienten, om jag står på något som jag litar på. Det här 
är i alla fall något som jag, delvis i alla fall, känner är något som jag kan behärska. Som finns 
internaliserat i mig. 
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Oberoende av vald inriktning uppfattar en del informanter att det vetenskapliga ideal som 
inriktningen representerar stämmer överens med deras egna tankesätt. 
 

Ja, jag kände det någonstans att det var det som gav avgörandet faktiskt för det gick inte, hur mycket jag 
än argumenterade för eller emot, så fanns det ändå den här känslan kvar att det här passar bättre ihop med 
mig och med jag har läst tidigare. /…/  och där är också lite samma typ av analys som man håller på med, 
det här hermeneutiska tankesättet, att det finns, det ligger närmare mig kan man säga. 
 
Då tror jag att det är någon sorts personlig läggning egentligen… alltså jag har ju läst en massa saker 
tidigare som fysik och matematik, ja naturvetenskapliga saker. Att just det här behavioristiska känns 
närmare mig. 

 
Informanter som har valt KBT berättar att de tilltalas av det mer konkreta angreppssättet som 
KBT perspektivet medför. Det beskrivs som ett sätt att tänka som är naturligt för dem. 

 
Jag tycker om det, jag tycker om det sättet att jobba på. Jag gillar att lösa problem och jag har alltid haft 
det sättet att tänka på, att jobba på. Att försöka vara så rakt på sak som möjligt. Att försöka hitta det 
viktigaste och utgå från det. En struktur, en ordning på något sätt. 

Passande arbetssätt 
Informanterna berättar att det arbetssätt som tillämpas i den valda inriktning både tilltalar och 
passar dem som personer. Det är vanligare att informanter som valt KBT hänvisar till ett 
passande arbetssätt. De beskriver att det öppna och aktiva förhållningssätt man har som KBT- 
terapeut upplevs som positivt och att det många gånger stämmer överrens med hur de är som 
personer. Även inriktningens kortare insatser samt dess strukturerade, logiska, och 
resultatinriktade form tilltalar dem eller känns igen.  
 

Och jag tror att det passar mig, det här med tidsramarna. Ja, inte bara tidsramarna, utan också att det finns 
en ram. Det finns en tidsplan och det finns en agenda och en plan. Och att man är väldigt öppen med 
klienten att ” nu gör jag det här och det är för att det är så här, och då tänker vi att det blir så”. Och jag 
gillar det liksom, att det är en öppen dialog.  
 

De studenter som valt KBT tycker att det är en stor fördel, och en del anser det avgörande, att 
de metoder man använder i sitt arbete med klienter är evidensbaserade.  
 

Och det [evidensbaseringen] är något som verkligen har imponerat och det är verkligen, för mig, den 
stora svagheten i det psykodynamiska. Hade det gjorts ordentliga randomiserade studier så skulle jag på 
ett annat sätt kunna köpa den inriktningen, faktiskt. 
 

Evidensbaseringen ger en stabilitet i arbetet och ger ett ökat förtroende till dem själva som 
terapeuter. Tillsammans med de konkreta verktyg som inriktningen tillhandahåller bildar det 
en trygg bas att stå på.  

 
Och det är väl på grund av att KBT är mer strukturerat. Att man kan jobba med de här teorierna och lära 
sig de här interventionerna och arbeta med olika patientgrupper. Och bli jätteduktig på det, liksom. Ha 
den här efficacy känslan, att jag kan bota, inom citationstecken, vilka patienter som helst.  

 
Studenter som valt PDT-inriktning uttrycker sig inte så direkt och konkret som de studenter 
som valt KBT inriktning omkring ett passande arbetssätt.  

  
Och som sagt, jag tycker ju att det passar mig fenomenalt bra. Det här att det får ta sin tid, det utvecklas, 
det är en process.  
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Sammanfattning av huvudkategorin Passar mig 
Sammanfattningsvis finns en tendens till att de informanter som valt KBT mer hänvisar till 
ett passande arbetssätt medan de informanter som valt PDT mer hänvisar till ett passande 
tankesätt i den valda inriktningen. Informanter som valt PDT menar att den valda 
inriktningen förmedlar ett tankesätt omkring människan som känns igen. Det som förmedlas 
blir då lätt att förstå och ger en trygghet i mötet med andra människor. Informanter som valt 
KBT hänvisar mer till ett konkret angreppssätt som både passar dem som individer och som 
känns naturligt för dem i att tänka kring problem. Informanter som valt KBT upplever att 
inriktningens tydliga struktur och evidensbaserade kunskap ger en stabil och trygg grund att 
stå på. Oberoende av vald inriktning hänvisar en del till ett vetenskapsteoretiskt ideal som 
man erkänner som riktigt.  
 

Likheter och skillnader mellan informanter som valt KBT och PDT 
De flesta informanter, oberoende av inriktning, beskriver att den andra inriktningens 
perspektiv innehåller företeelser och fenomen som de anser vara betydelsefulla och viktiga. 
Innan valet uttrycker många informanter att det fanns ett motstånd mot att välja inriktning 
eftersom man var orolig för att gå miste om viktiga kunskapsområden. Efter valet ser flera 
informanter fördelar med att specialisera sig inom en av inriktningarna, då de menar att det 
känns tryggt att få fördjupade kunskaper inom en inriktning. Men ändå uttrycks en oro över 
att man förlorar viktiga bidrag som finns i den inriktning man inte valde. Informanter från 
båda inriktningarna uttrycker i det sammanhanget att de vet för litet om den andra 
inriktningen för att kunna göra en adekvat jämförelse mellan dem.   Informanter som har valt 
PDT hänvisar till att de önskar få mer kunskap om KBT-tekniker, medan den andra gruppen 
mer hänvisar till en oro över att gå miste om PDT-inriktningens helhetsperspektiv på 
människan. 
  
Informanter som har valt PDT hänvisar till att inriktningens helhetsperspektiv på människan 
och hennes beteende varit viktigt i valet. Dessa informanter upplever KBT-perspektivets syn 
på människan och hennes beteende som alltför begränsat. Informanter som valt PDT upplever 
också inriktningens form med längre insatser som positivt, medan KBT-inriktningens mer 
manualiserade arbetssätt inte upplevts som tillräckligt stimulerande. Informanter som valt 
KBT uttrycker i högre grad än informanter som valt PDT, ett missnöje med upplevelsen av 
en institution som psykodynamiskt präglad och uttrycker även i större utsträckning än att de 
saknat det KBT-perspektivet i undervisningen. Informanter som valt KBT beskriver att 
inriktningens arbetssätt, tillhörande tekniker och problemlösningsstrategier passar dem som 
personer. Fler informanter som har valt KBT menar att inriktningen representerar ett 
vetenskapsideal som man delar, vilket i hög grad har påverkat valet. Att detta vetenskapsideal 
saknas i PDT betraktas som en svaghet som medför att man ifrågasätter hela perspektivets 
teorigrund. Informanter som valt KBT tenderar att i större utsträckning vara säkra på inom 
vilket område de vill arbeta och/eller vilken typ av klientproblematik de önskar ägna sig åt 
efter avslutad utbildning. De är även mer säkra på att deras tjänster kommer att vara 
eftersökta i samhället, till skillnad från informanter som har valt PDT. 
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Diskussion 
 
Denna studies syfte var att undersöka vad studenterna upplever påverkat valet av 
psykoterapiinriktning på psykologlinjen vid Stockholms universitet. Vidare undersöktes om 
det fanns skillnader mellan informanter som valt KBT respektive PDT, avseende vad man 
upplevde som betydelsefullt inför valet av inriktning. 
 
Utifrån informanternas beskrivningar har ett flertal upplevelser och erfarenheter på olika sätt 
varit viktiga i valet. Dessa har resulterat i de fyra huvudkategorierna, erfarenheter från 
utbildningen, trender i samhället, arbete och framtid samt hur den valda inriktningen 
passade dem som individer. Dessa kategorier överlappar delvis varandra vilket signalerar att 
det många gånger är komplexa skeenden som beskrivs och medför att det inte går att isolera 
de olika områdena ifrån varandra.  

Upplevelser och erfarenheter från utbildningen 

Egenterapins påverkan 
Informanter som valt PDT är nöjda med sin egenterapi och upplever att den positiva 
erfarenheten påverkat deras val av PDT.  De beskriver att den givit dem en bättre förståelse 
av inriktningens innehåll och dessutom en erfarenhet av att terapiformen har goda effekter. 
Informanter som valt KBT och som varit nöjda med sin psykodynamiska terapi tenderade i 
högre utsträckning att uttrycka ett intresse och en öppenhet gentemot PDT-perspektivet. 
Informanter som inte uttryckte sig lika positivt angående erfarenheterna från egenterapin och 
hellre hade önskat gå i KBT kan tänkas redan ha bestämt sig för val av inriktning. För dessa 
fungerade erfarenheten mer som förstärkare i valet av KBT. En del av dem som valt KBT och 
är nöjda med sin psykodynamiska egenterapi tar i sammanhanget upp att deras terapeut även 
arbetar med kognitiva tekniker, vilket man i en del fall aktivt eftersökt. Norcross (2005) 
skriver i sin artikel att majoriteten av psykoterapeuters egenterapi, oberoende av egen 
terapiinriktning, genomförs i en psykodynamisk eller psykoanalytisk terapi. Vidare att 
majoriteten av dessa är nöjda med erfarenheterna genom att terapin har stimulerat terapeutens 
personliga utveckling, empatiförmåga samt ökat förståelsen för upplevelsen att vara 
hjälpsökande. Norcross problematiserar även föreställningen om att det skulle vara en fördel 
att terapeutens egenterapi motsvarade den egna inriktningen. Istället menar han att terapeuten 
bör välja terapiform utifrån sina personliga behov, annars finns det en risk för professionell 
indoktrinering och att öppenheten inför skolbildningar med olika perspektiv begränsas.  
 
Det är rimligt att tänka sig att informanterna har ett behov av att få insyn i hur den tilltänkta 
inriktningen fungerar i praktiken och det är beklagligt att denna erfarenhet ibland hindras av 
kostnadsskäl. Om valet styrs av ekonomiska faktorer riskerar även individens öppenhet och 
motivation inför eventuella goda och gynnsamma terapierfarenheter att påverkas. På samma 
sätt riskerar egenterapins gynnsamma effekter att hindras av informantens 
vetenskapsteoretiska ideal där ett annat perspektiv upplevs som ovetenskapligt och därför 
spekulativt. För dessa informanter som av kostnadsskäl tvingats välja inriktning har sannolikt 
inte erfarenheten stimulerat till öppenhet och man kan undra om terapin överhuvudtaget 
används som en möjlighet till personlig integration och utveckling. Norcross (2005) menar att 
det är viktigt att studenten under utbildningen får ta del av forskning som visar på de 
gynnsamma effekter egenterapin har på den blivande terapeutens professionella kompetens. 
Om man innan egenterapin har fått möjlighet till diskutera och reflektera omkring varför 
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egenterapin finns som ett obligatoriskt moment kan studenten själv ta ställning till hur den 
ska användas. Diskussionen möjliggör att studenten kan göra ett medvetet val om hur 
egenterapin ska tas till vara. 

Psykodynamiskt präglad institution 
Informanterna beskriver institutionen som psykodynamiskt präglad. Tidigare forskning har 
visat att studenter i hög grad präglas av och väljer, motsvarande terapiinriktning som den 
institution och de lärare man möter representerar (Cummings och Lucchese, 1978; Schwartz, 
1978; Skovholt & Rönnestad, 2003; Steiner, 1978). Våra resultat visar inte lika tydligt detta 
samband, studenterna väljer en annan terapiinriktning än den de upplever att institutionen och 
dess lärare representerar. Många informanter som väljer KBT menar att det som förmedlats 
från institutionen är ett verklighetsfrämmande och icke igenkännbart perspektiv av PDT. De 
har haft svårt att identifiera sig med dels det som förmedlas, dels med de företrädare som 
presenterar perspektivet. För somliga informanter kan lösningen på diskrepansen mellan det 
som förmedlas och samhällsklimatet bli att man ser institutionen som bakåtsträvande och 
därmed väljer en inriktning som känns mer förenlig med det samhällsideal som råder. Har då 
uppdelningen i olika terapiinriktningar fått till följd att informanterna ser den kunskap som 
förmedlas i termer av bokstäverna KBT och PDT? En stor del av kunskapsförmedlingen 
under utbildningen borde rimligen bli befriad från en sådan kategorisering till förmån för en 
öppenhet till olika teoriers förklaringsmodeller. 

Introduktionskursen KBT/PDT 
Informanternas beskrivningar av de två introduktionskurserna fokuserar på upplevelser och 
intryck som kontrasteras mot varandra. De flesta informanter har inte upplevt kurserna som 
jämbördiga vare sig till kvalitet eller till innehåll. Om KBT-inriktningen slagit hål på 
eventuella föreställningar om inriktningen som manualstyrd och tråkig har PDT-inriktningen 
i högre grad bekräftat eventuella föreställningar om inriktningen som diffus och svår. 
Upplevelser av den ena kursen karakteriseras av begrepp som tydlighet, engagemang, 
följande en röd tråd, begripligt samt nytt och intressant. Upplevelsen av den andra kursen 
karakteriseras istället av begrepp som otydlighet, obegripligt, segt samt ”gammal skåpmat”. 
 
Om kurserna syftade till att möjliggöra ett informerat val mellan två jämlika inriktningar 
måste detta anses ha misslyckats. När så mycket skiljer i upplevelsen av dels kvalitet, dels 
kursupplägg, kan man tänka att det försvårar en rättvis värdering av inriktningarna. Frågan är 
om det som informanterna i nuläget jämför är det som är menat att jämföras? Det är intrycken 
av kontrasterna mellan inriktningarna som dominerar upplevelsen och som får en stor 
påverkan på hur man uppfattar de båda inriktningarna. Redan innan introduktionskurserna 
beskriver en del informanter den psykodynamiska teorin som bakåtsträvande och 
svårbegriplig. Undervisningen på introduktionskurserna resulterar i en ytterligare 
förstärkning av de intrycken. KBT-kursen har i jämförelse med PDT-kursen framstått som 
något nytt, fräscht och med ett lättbegripligt innehåll. För att belysa skillnaderna i 
upplevelsen använder informanterna motsatsord som lätt-svår, tydlig-diffus, verklighetsnära-
verklighetsfrämmande och begripligt-obegripligt. Budskapet från institutionen blir i och med 
valet att studenterna, trots begränsade kunskaper, ska kunna jämföra de två inriktningarna 
och därefter göra ett val. Detta trots att de härrör från skilda skolbildningar, med olika ideal 
och traditioner. Dessutom förväntas studenterna ta ställning utifrån en kunskapsförmedling 
som skett under endast några veckor. I förhållande till tidigare nämnda motsatsord kan man 
undra vilka ideal som fått bli förhärskande då det nya, snabba och lättbegripliga som känns 
igen ute samhället, även blir giltigt och premieras på psykologutbildningen? Vi vill hävda att 
valet innebär en ökad risk för att dessa ideal inte i tillräckligt hög grad ifrågasätts.  
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Omgivningens påverkan samt arbete och framtid 
Andra faktorer som påverkar valet av terapiinriktning är de trender som råder i samhället 
(McWilliams, 2005; Norcross, 2005; Schwartz, 1978). Steiner (1978) tar upp egenterapin 
som den kanske viktigaste påverkansfaktorn. Rollmodeller och identifikationsobjekt som 
lärare, föreläsare och kurskamrater samt lärosätets inriktning, kursinnehåll och kursupplägg 
benämns som tillfällighetsfaktorer av Cummings & Lucchese (1978). Att personligheten inte 
är den enda faktorn som påverkar valet skulle även bättre förklara den ojämna fördelningen 
mellan inriktningarna som ses på Stockholms universitet.  
 
Att samhället och den kulturella kontexten påverkat informanternas val är tydligt i resultatet 
och överensstämmer med tidigare forskning. McWilliams (2005); Norcross (2005); Schwartz 
(1978); Skovholt & Rönnestad (2003) menar att dessa aspekter i hög grad influerar den 
blivande terapeutens perspektiv och val av terapiinriktning. Informanter beskriver att de är 
medvetna om vilken kompetens samhället efterfrågar och vilken terapiform som bäst 
motsvarar det aktuella samhällsintresset. Flera informanter är också övertygade om att denna 
trend i för klinisk verksamhet kommer att bestå. Forskning visar också att samhället 
fortsättningsvis går mot ytterligare krav på ett mer effektivt utnyttjande av den kunskap som 
finns. Enligt Norcross (2002) kommer de evidensbaserade terapierna att vara de som 
efterfrågas av samhället och dess vårdapparat. Vidare att terapiformer som är utvärderade 
efter evidensbaserade principer, och då framförallt kognitiv beteendeterapi, kommer att öka 
och snart bli standard. Inte för att sådana terapiformer nödvändigtvis har bättre effekt, utan 
för att de har en bättre underbyggd evidens. Detta leder i sin tur till en minskad efterfrågan av 
terapiformer som är mindre involverade i evidensforskning.  
 
Enligt Norcross (2002) tyder detta resonemang på att hänsyn inte tas till forskning som visar 
på att en stor del av den terapeutiska effekten, oavsett inriktning, beror på relationen mellan 
terapeut och klient (allians), sammanhållningen i gruppterapi, empati samt samstämmighet 
om mål och samarbete. Likaså anses positivt bemötande, kongruens/äkthet, återkoppling, 
återställande av alliansbrott, självexponering, hantering av motöverföring, samt kvaliteten på 
relationella tolkningar som lovande och möjligen effektiva inslag i en terapi. För informanter 
som har ett vetenskapsideal motsvarande det som premieras i samhället blir valet av 
inriktning givet. För andra informanter kan samhällets signaler om efterfrågan fungera som 
en kompass, och att välja KBT blir då tryggt inför framtiden. Medvetenhet om det rådande 
samhällsklimatet är gällande också för dem som har valt PDT. Dessa informanter beskriver 
hur de försökt att bortse från det faktum att KBT är mer efterfrågat i samhället. Här tycks den 
viktigaste faktorn för valet ha varit att inriktningens tankesätt och perspektiv på människan 
varit samstämmigt med det egna sättet att tänka. Det har medfört att man trots de rådande 
samhällstrenderna, känt sig trygga med att välja PDT.  En viktig fråga för institutionen blir 
här om man vill erbjuda en utbildning som pendlar i takt med rådande samhällstrender eller 
erbjuda en utbildning där studenten får en bred kunskap och lär sig att kritiskt granska olika 
synsätt och teoribildningar? 

Passar mig 
Informanterna har beskrivit att den valda inriktningen representerar ett arbets- och tankesätt 
som passar dem som personer. Deras beskrivningar har resulterat i kategorin passar mig och 
skulle kunna ligga nära begreppet personlighetstyp vilket tidigare nämnda studier (Arthur, 
2001; Conway, 1982; Norcross & Prochanska, 1983; Poznanski & McLennan, 2003), 
kontrollerat för och baserat sina resultat på. Dessa och andra liknande undersökningar har 
påvisat samband mellan teoretisk inriktning, personlighetstyp och vetenskapsteoretiska ideal 
och menar utifrån resultaten att dessa variabler är de som mest influerar den blivande 
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terapeutens val av teoriinriktning. I denna studie understryker ett fåtal informanter att den 
valda inriktningen representerar ett vetenskapsideal som är samstämmigt med deras egna. De 
menar att det har gjort valet av inriktning lättare och mer givet.  
 
Inför ett stort och viktigt val är det rimligt att man väljer ett perspektiv som är igenkännbart 
och därmed tryggt. I detta sammanhang kan man fråga sig vilka förutsättningar institutionen 
ger studenten att ta in adekvata och grundläggande kunskaper, även om det inte passar den 
enskilda studentens arbets- och tankesätt. Vi vill påminna om Högskoleverkets utvärdering 
(HSV, Rapport 2007:30 R), där man är negativ till tendensen av en ökad specialisering i den 
grundläggande utbildningen till psykolog. Där menar man att studenten behöver en bred bas 
för att kunna specialisera sig inom ett område. Detta kan jämföras med läkarutbildningen där 
läkarkandidaten inte möjlighet till att välja eller välja bort ett ämne. Först efter en bred 
grundläggande utbildning samt legitimationsgrundande tjänstgöring kan läkaren välja att 
specialisera sig och rikta in sig inom valfritt intresseområde.  

Valet - främjande eller hämmande? 
Vi frågar oss i vilken grad informanternas medvetenhet om valet av terapiinriktning har 
påverkat upplevelser och intryck under utbildningen. De har tidigt under utbildningen fått 
vetskap om att de kommer att behöva ta ställning till och välja, en av två terapiinriktningar. 
Valet kommer även att innebära fördjupade kunskaper inom den valda inriktningen vilket 
leder till en ”specialisering”. När informanterna vet att de under utbildningen kommer att 
behöva ta ställning för en av inriktningarna kan det medföra att erfarenheter och nya 
kunskaper värderas utifrån ett jämförande perspektiv. En konsekvens kan bli att erfarenheter, 
som egenterapi och praktik, mer används som referenser till hur man vill eller inte vill arbeta 
snarare än att dessa erfarenheter präglas av ett öppet utforskande.  
 
En tydlig ambivalens uttrycks då informanterna beskriver upplevelsen av att välja och valets 
eventuella konsekvenser. Kanske kan det till och med vara så, i enlighet med klassiska teorier 
i socialpsykologi, att när individer tvingas att välja mellan två alternativ, finns en tendens till 
att rättfärdiga de beslut man har tagit, både inför sig själv och andra (Aronson, 2004). 
Kognitiv dissonans är ett välkänt fenomen och innebär att när människor har valt mellan två 
alternativ tenderar de att fokusera på de positiva aspekterna av det alternativ de valde och att 
nedvärdera och ta avstånd från det man inte valde. Att välja inriktning och att dessutom 
bibehålla en öppenhet mot det man inte valde, ställer med andra ord höga krav på den 
enskilda individen. 
 
Valet har av flera av informanterna upplevts som viktigt och laddat och de beskriver en 
frustration över att PDT-företrädarna, i motsats till KBT-företrädarna, inte kunde förmedla 
tillräcklig kunskap så att inriktningen blev mer begriplig. Informanternas strävan efter att 
välja ”rätt” inriktning kan tänkas sänka toleransen för känslor som ovisshet och komplex 
kunskap. Skovholt och Rönnestad (1992) skriver att en viktig utmaning för den blivande 
psykologen/terapeuten är att trots känslor av osäkerhet bibehålla en öppenhet inför all den 
kunskap som förmedlas och att en förenkling av det komplexa gynnar inte en professionell 
utveckling. Utifrån ovanstående resonemang kan man tänka att det är naturligt att välja en 
inriktning som framstår som begriplig och tydlig och som dessutom är efterfrågad i 
samhället. Med det inte sagt att det skulle vara ett sämre val än något annat, men finns det 
inte en risk för att valet grundas i olika tillfällighets- och omgivningsfaktorer? En 
specialisering borde istället grundas i en bred kunskap om tillgängliga behandlingsmetoder 
samt i en klinisk erfarenhet om arbetssituationens komplexitet.  
 



 31

Mot bakgrund av detta frågar vi oss vilken typ av utveckling som främjas på psykologlinjen 
vid Stockholms universitet? Främjas en öppenhet gentemot olika psykologiska perspektiv när 
studenterna, trots begränsad klinisk erfarenhet, ställs inför att välja, och välja bort en 
inriktning, som de ännu inte har haft tillräckligt med tid och kunskap att tillgodogöra sig? 
Valet och de processer som föregår det, får också andra följder som att terminsgrupperna i en 
del fall delas upp för och emot en viss inriktning. Detta kan medföra att klassklimatet inte 
upplevs som tillåtande och ”högt i tak”. Enligt Skovholt och Rönnerstad (2003) påverkas och 
influeras studenten under studietiden i hög grad av klasskamraternas feedback och respons 
därför att deras värderingar och åsikter uppfattas som mycket tillförlitliga. Även efter valet 
vittnar en del informanter om att en tydlig uppdelning har skett, som också rent fysiskt 
manifesteras i ett minskat utrymme för dem som tillhör gruppen PDT. Om flertalet i klassen 
har valt KBT blir PDT-perspektivet och de som har valt den inriktningen mindre hörda. 
Erfarenhetsutbytet blir begränsat och man upplever att man inte vet vad klasskamraterna i 
den andra inriktningen gör och får lära sig. Valet får till följd att individerna inom de olika 
inriktningarna får stora kunskapsluckor om vad det andra perspektivet står för och innebär. 
 
Det finns även en risk för att betoningen på val av inriktning kan bidra till att 
psykoterapeutrollen betonas så starkt att studenten inte ser andra yrkesområden där 
psykologer verkar och behövs. I mötet med hjälpsökande klienter/patienter måste en 
psykolog ha en så god kunskap om olika behandlingsmetoder som står till buds så att den 
hjälpsökande får den behandling som är mest lämpad. Psykologutbildningen avser att ge en 
adekvat utbildning för blivande psykologer oavsett vilka framtida arbetsområden psykologen 
sedan kommer att verka och specialisera sig inom. Vi frågar oss om utbildningsansvariga 
planerat en grundutbildning som ger den breda kunskap som krävs för att utveckla en 
gynnsam yrkesidentitet? I dagsläget ges den blivande psykologen varken tillräckliga 
kunskaper eller tillräcklig tid för att motverka risken för ”prematur avstängning” (theorethical 
forclosure). Detta gynnar i förlängningen inte den blivande psykologens professionella 
utveckling. Vidare finns det en risk för att blivande psykologer på grund av kunskapsluckor 
och/eller ”prematur avstängning”, inte besitter den kompetens som är nödvändig för att möta 
blivande patienters/klienters varierande behov.  
 

Metoddiskussion 
Intresset för denna studie har till stor del kommit till ur författarnas egna erfarenheter av att 
vara psykologstudenter och egna erfarenheter av att välja inriktningen PDT på psykologlinjen 
vid Stockholms universitet. Denna erfarenhet och förförståelse har inflytande över sättet att 
fråga och förstå berättelsernas innehåll. Det kan ha bidragit till att både informant och 
intervjuare inte upplevde behov av att fördjupa sig i vissa delar eftersom båda parter har 
utgått från en delad erfarenhet, dels att vara student på linjen, dels erfarenhet av att välja 
inriktning. Ett dolt samförstånd kan även ha präglat de intervjuer som genomförts med 
informanter som valt PDT-inriktning, vilket kan ha resulterat i att vissa saker antas gälla trots 
motsatsen. Med bakgrund av författarnas roll som studenter med en viss terapiinriktning kan 
en del svar vara präglade av socialt önskvärda svar istället för helt uppriktiga. Informanterna 
delar med sig av upplevelser som till en stor del ligger i förfluten tid. De retrospektiva 
berättelserna kan tänkas vara påverkade av att informanterna redan har gjort sina val och 
därmed kan ett behov av att försvara och rättfärdiga dem finnas. 
 
Samtidigt har författarnas erfarenheter och kunskaper genererat en nyfikenhet att studera mer 
och försöka förstå annorlunda erfarenheter och därigenom varit en förutsättning för att vidga 
perspektivet. Valet av analysmetod gjordes utifrån dessa tankar om begränsningar, då 
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metoden i sig kan främja en större öppenhet inför materialet. I analysen lades stor vikt vid att 
inte utesluta viktig information genom att vara så öppen som möjligt inför materialet. 
Skillnader mellan olika terminsgrupper i vilka faktorer de upplevde ha påverkat valet visade 
sig inte i resultatet, liksom att de olika påverkansfaktorerna återfanns i en majoritet av 
informanternas berättelser, stärker validiteten i studien. Olika faktorer har dock påverkat 
informanterna på olika sätt och i olika grad. Vi kan med den valda undersökningsmetoden 
inte uttala oss om vilka faktorer som generellt sätt haft störst betydelse för valet. Trots 
studiens begränsade deltagarantal belyses viktiga upplevelser som kan antas vara giltiga för 
flera än för de informanter som deltagit i denna studie. Därmed är studien intressant för 
utbildningsansvariga på psykologutbildningen vid Stockholms universitet.   
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BILAGA A 
 

 
 
Hej, 
 
Vi, Lotta Wolff och Cecilia Seiden, läser termin tio på psykologlinjen, Stockholms 
Universitet, och vi kontaktar Dig med anledning av att Du har valt din psykoterapiinriktning. 
Under våren 2007 kommer vi att skriva vår psykologexamensuppsats där vi vill undersöka 
vad som ligger bakom studenternas val av inriktning. Våra handledare är Ulla Ek och Svante 
Hovmark. Vi har en kvalitativ ansats och insamlandet av data kommer att ske med hjälp av 
intervjuer med 18 studenter som läser på terminerna sju, åtta och nio på psykologlinjen 
vårterminen 2007. I varje terminsgrupp har sex studenter, tre som valt KBT och tre som valt 
PDT, valts ut slumpmässigt och Du är en av dem. Vi kommer att kontakta Dig per telefon 
inom en vecka för att boka in en lämplig tid för intervju. Intervjuerna kommer bokas in i 
början av vårterminen 2007. Då ett av undersökningens syften är att belysa studenternas 
subjektiva upplevelser inom olika terminsgrupper är just Din medverkan viktig.  
 
Intervjuerna kommer äga rum i lokaler på Psykologiska Institutionen, Stockholms 
Universitet. 
Varje intervju beräknas ta ca 45 minuter och spelas in med ljudupptagning. Materialet 
analyseras med en kvalitativ metod. Allt material behandlas konfidentiellt. Vid 
rapportskrivande kommer intervjumaterialet behandlas så att deltagarnas identitet ej ska 
kunna röjas. 
 
Om Du har några frågor nu eller senare kontakta oss gärna, se kontaktuppgifter nedan.  
 
Med förhoppning om ett kommande samarbete! 
 
Med vänliga hälsningar 
Lotta Wolff   Cecilia Seiden 
 
 
Mobil:   Mobil: 
Mail:   Mail 
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BILAGA B 
Intervjuguide  

 
Information om studiens syfte och konfidentialitet. Presentation av oss undersökare. 
 
Öppningsfråga: 
Du har valt KBT/PDT, kan du berätta för mig varför du valde som du gjorde? 
 
Omgivningens påverkan 
Upplever du att din omgivning på något vis har påverkat dig i ditt val av inriktning? 

- Massmedia 
- Terminsgruppen 
- Familj 
- Attityder 
- Status 
- Arbetsmöjligheter 

 
Erfarenheter från utbildningen 
Har du några erfarenheter från utbildningen som varit viktiga för ditt val av inriktning? 

- Utbildningen som helhet 
- När visste du vad du skulle välja? 
- Litteratur 
- Lärare och föreläsare 
- Stöd, tid för att välja 
- Terminsgruppen, klimatet i terminsgruppen, hämmat eller stärkt, attityder och 

stämningar 
- Attityder och stämningar på institutionen 

 
Egna erfarenheter 
Vilken betydelse anser du att omständigheter och erfarenheter före psykologutbildningen har 
haft för ditt val av inriktning? 

- Egen terapi – vilken slags, vilken betydelse 
- Praktik 
- Egna erfarenheter av psykiatrisk vård 

 
Planer efter utbildningen 
Anser du att dina framtida yrkes/vidareutbildningsplaner har varit betydelsefulla för ditt val 
av inriktning? 

- Arbeta som terapeut 
- Arbetsmöjligheter 

 
Vem man är – egna föreställningar och attityder 
Är det något hos dig, din personlighet som har gjort att du valt KBT/PDT? 

- Passar/passar inte 
- Om du hade varit tvungen att välja det du inte valde, hur hade det blivit då? 
- Hur tänker du om inriktningen du inte valde? 

 
Upplevelsen av att välja 
Hur var det att välja inriktning? 
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- Lätt, svårt 
- När var du säker på ditt val? 
- Visste du att man skulle välja inriktning när du började på utbildningen? 

 
 

Kön, ålder, barn 
 
Kan du berätta mer? 
Vill du utveckla det? 
Hur tänker du då? 
Har jag förstått dig rätt… 
Du nämnde tidigare att… 

 
 

 
 
 
 


