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ABSTRACT 

 Syftet med föreliggande studie var att undersöka blivande 
psykologers subjektiva upplevelse av att gå i egenterapi och hur de 
påverkas av att det är ett obligatoriskt moment i utbildningen. Via 
semistrukturerade intervjuer undersöktes tolv studerande på 
psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Av dessa gick 
fem KBT inriktning på utbildningen och sju PDT inriktning. Data 
bearbetades genom en tematisk analys. Resultaten visade att 
egenterapi övervägande upplevs som positiv och betydelsefull både ur 
en personlig och en professionell synvinkel. Viktiga faktorer var 
möjligheten till utvecklande av självkännedom och självreflektion. En 
annan viktig betydelse var den didaktiska, där faktorer som 
rollinlärning och förebild blev viktiga. Resultatet visade också en 
skillnad i inställningen till egenterapi beroende på vilken inriktning 
den studerande valt på utbildningen. Alla sju PDT studenterna var 
genomgående mycket positiva till momentet. Av de fem KBT 
studenterna var tre mycket positiva, en mycket negativ och en 
tveksam. Resultatet visade en övervägande positiv inställning till att 
momentet egenterapi är obligatoriskt. 

Nyckelord: Egenterapi, psykologstuderande, självkännedom, empati, 
förebild, rollinlärning, obligatorium.    
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INLEDNING 

Bakgrund 

Psykologutbildningen är i dag en femårig akademisk utbildning som syftar till att ge en 
professionell grund inom psykologyrkets olika verksamhetsområden. Enligt 1982 års 
studieordning inkluderar den en grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande den 
grundläggande psykoterapiutbildning som krävs som förkunskap till 
legitimationsgrundande specialistutbildning i psykoterapi. Erfarenhet av att gå i egen 
terapi är således ett obligatoriskt moment i psykologutbildningen vid svenska 
universitet. Syftet är att ge den studerande ökad självkännedom, personlig medvetenhet 
och insikt inför den framtida yrkesrollen samt ge en erfarenhet av en modell för ett 
terapeutiskt förhållningssätt i arbetet med andra människor (Flordh, 2007). 

Denna studie avser att belysa kvalitativa aspekter av upplevelsen att som 
psykologstuderande gå i egenterapi. Genom intervjuer med psykologstuderande på 
Stockholms universitet vill vi undersöka psykologstuderandes upplevelse av egenterapi.  

Egenterapimomentet vid Stockholms universitet 

Vid Stockholms universitet får momentet egenterapi påbörjas tidigast i slutet av termin 
ett och minst 60% av egenterapin, d v s 30 sessioner individuellt eller 36 sessioner i 
grupp, bör vara klara inför termin sju då studenten påbörjar sitt klientarbete.  

Terapin kan ske i grupp eller individuellt hos legitimerad psykoterapeut som bör vara 
psykolog. Individualterapin skall pågå i minst 50 sessioner á 45 minuter. Gruppterapin 
skall pågå i minst 60 sessioner á 2x45 minuter hos en och samma psykoterapeut. 
Terapin skall pågå med en frekvens av minst en gång i veckan. Om den studerande 
väljer att gå fler gånger i veckan får en av gångerna tillgodoräknas i egenterapin. 

Huvudregeln är att egenterapin sker hos en och samma terapeut men kan, om den 
studerande så önskar, delas upp i maximalt två terapier. Minst 60 % ska då ske hos en 
och samma terapeut. Den studerande kan t ex välja att gå 30 sessioner i individualterapi 
och 24 sessioner i gruppterapi eller 36 sessioner i gruppterapi och 20 sessioner i 
individualterapi. Det är också möjligt att välja två typer av individualterapi, t ex 
psykodynamisk 30 timmar och KBT 20 timmar. 

Den inriktning den studerande väljer på sin egenterapi avgör inte det val han/hon senare 
gör då de ska välja terapiinriktning på termin 6. Den studerande kan alltså själv gå i en 
annan terapiform än den han/hon senare väljer att arbeta med. 

För individualterapi utgår ett bidrag från institutionen för sammanlagt 50 sessioner á 
400 kr och för gruppterapi utgår ett bidrag för sammanlagt 60 sessioner á 350 kr. 
Bidraget ges enbart till terapi som skall tillgodoräknas som utbildningsterapi och endast 
till aktivt studerande varför det krävs att den studerande är godkänd på 75% av möjliga 
kurspoäng vid utbetalningstillfället under den aktuella terminen.  

Dispens kan ges till de studenter som redan genomgått en psykoterapi som uppfyller de 
krav som institutionen kräver (Flordh, 2007). 
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Författarnas egna erfarenheter av egenterapi 

Att ha gått i egenterapi anser vi båda varit en ovärderlig källa till kunskap som varit 
nödvändig i arbetet som behandlare och terapeut. Den har gett oss självinsikt, ökad 
självkännedom och en positiv erfarenhet av att terapi är något som kan hjälpa. 

Vi har båda gått i flera terapier över tid. En av oss har erfarenhet av fyra olika 
terapiformer så som gruppterapi, individualterapi, kroppsinriktad psykoterapi och 
korttidsterapi. En har erfarenhet av flera års individualterapi.   

Vi har naturligtvis erfarenhet av utbildningsterapier båda två. Vi tycker att terapin lett 
till personlig utveckling, ökad medvetenhet och kunskap om oss själva. Den har också 
gett oss en ökad förståelse för omedvetna skeenden och en ökad uppmärksamhet på 
överföringens betydelse. 

Vi är övertygade om, att om terapeuten själv har positiva erfarenheter av egenterapi så 
är det något man förmedlar till sin patient.  

Vår övertygelse är att alla människor har upplevelser och problem som, om de inte 
bearbetas kan utgöra ett hinder i en terapiprocess. Om vi inte har insikt om våra egna 
problem kan vi bli överbeskyddande, intoleranta, aggressiva eller överdrivet 
medlidsamma. Man kan säga att våra egna ”blinda fläckar” påverkar vår upplevelse av 
patienten, vår relation till honom och vårt förhållningssätt i behandlingsarbetet (Gordan, 
1998). 

Som psykodynamiska terapeuter använder vi oss av bland annat projektiv identifikation 
och en förutsättning för detta är att vi kan urskilja vad som är våra egna problem och 
vad som hör hemma hos patienten, med andra ord att man har en bra självkännedom. 
För att uppnå en så god självkännedom som möjligt krävs det att man bearbetat sina 
neurotiska problem och vi tror att psykoterapi är den mest framkomliga vägen. 

Slutligen kan vi också nämna att utan egen psykoterapi hade det varit mycket svårare att 
tillgodo göra sig den teoretiska delen av utbildningen. Vår egenterapi har varit till stor 
hjälp då vi där själva upplevt eller fått ta del av terapeutiska processer, metoder och 
förhållningssätt som vi studerat i teorin.  

Historiskt perspektiv 

Egen analys och egenterapi har sedan psykoterapins barndom utgjort en viktig del av 
utbildningen till psykoterapeut och psykoanalytiker. Sigmund Freud nämner redan 1912 
att han anser att det är av betydelse att blivande psykoanalytiker skaffar sig en egen 
självanalys vilket han själv gjorde bl. a utifrån sin självanalys av sina drömmar. Det var 
utifrån sin drömanalys som Sigmund Freud kom fram till att det var viktigt att arbeta 
med sitt inre motstånd och försvar. Det dröjde dock till 1922, då den psykoanalytiska 
utbildningen formaliserades, innan man fastslog att egenanalys skulle vara ett 
obligatoriskt utbildningsmoment för blivande psykoanalytiker (Holm, 1998). 

David Malan som var psykiater vid Tavistockkliniken i England skriver att var och en 
som bedriver psykoterapi behöver ha kunskap om sina egna känslor och att de måste 
visas på ett objektivt sätt, under fullständig kontroll och helt i patientens tjänst. Han 
menar att det bästa sättet att lära sig det är att själv gå i psykoterapi (Malan, 1981). 
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Carlo Perris, ordförande i Svenska Föreningen för Kognitiv Psykoterapi menar att 
empati, förmågan att etablera ett förtroendefullt samarbetsförhållande och uppriktighet, 
är egenskaper som man kan träna upp och förfina, särskilt om man har egen erfarenhet 
av en psykoterapeutisk relation (Perris, 1996). 

För att bli en bra terapeut krävs en grundläggande attityd av medmänsklighet som är en 
förutsättning för egenskaper som att inte sätta sig själv i det främsta rummet, tolerans 
mot ångest och aggressiva attacker, orealistiska krav och idealisering. Bo Sigrell menar 
att detta är egenskaper som det är meningen att terapeuten ska tillägna sig i den egna 
psykoanalytiskt orienterade terapin eller i egen psykoanalys (Sigrell, 2000).  

Bo Sigrell tar upp motöverföringsbegreppet kopplat till terapeutens egenterapi. Tidigare 
uppfattades terapeutens motöverföring som ett störningsmoment hos terapeuten. Under 
1950-talet kom relationen här och nu i fokus i den terapeutiska relationen. Terapeutens 
egen historia blev viktig och också egenterapin. Genom egenterapin blir terapeuten 
medveten om tidigare omedvetna reaktioner som är användbara i det terapeutiska 
arbetet. ( Sigrell, 2000) 

Andra teoretiker, som Mc Williams (2005) och Yalom (2002) talar om den centrala 
betydelsen av egenterapi för var och en som planerar att själv arbeta kliniskt. Mc 
Williams menar att det säkraste sättet att få en känsla för diagnostiska problem är att 
själv utforska alla sina egna inre världar och skrymslen – såväl sina neurotiska som 
borderline- och psykotiska områden – och lära känna tecknen på de psykiska processer 
som kan fastna och stelna i en viss personlighetsstruktur inom oss alla. Hon skriver att i 
samma mån som man har tillgång till och accepterar sin egen personliga psykodynamik 
kan man hysa medkänsla med och respekt inför andras. Mc Williams menar att en text 
aldrig kan ersätta den personliga insiktens djup. 

Yalom (2003) skriver att om vi strävar efter att träda i djup kontakt med vår patient 
förutsätter det att vi blir mästare på att hämta kunskap ur våra egna känslor. Han menar 
att egenterapi gör det möjligt att lära känna många olika aspekter av den terapeutiska 
processen ur patientens perspektiv. Han skriver också, att utforska sig själv är ett 
livslångt projekt och han rekommenderar en så långvarig och djuplodande terapi som 
möjligt och att terapeuten går i egenterapi under många olika faser under livets gång. 

Vilken inriktning man som psykolog än väljer i framtiden kommer själreflektion, god 
kommunikativ förmåga och en förmåga att särskilja vad som är jag och du i en relation 
att vara av största vikt (Flordh, 2007). 

Kurt Gordan (1998) menar att vi måste acceptera tanken att det är terapeutens inre på 
gott och ont som markerar gränsen för hennes förmåga att hjälpa sin klient. Han skriver 
att det inte råder någon tvekan om att egna upplevelser av allvarliga konflikter och 
kriser, av sorg och lidande avsevärt kan underlätta terapeutens identifiering med 
klientens problem och därmed som bäst leda till en djupare förståelse, en konstruktiv 
empati. Han säger också att det kan bidra till en ödmjukare hållning och en större 
medvetenhet om den egna begränsningen och tillvarons bräcklighet. Egna upplevelser 
av problem kan utgöra en tillgång för att identifiera och främja en behandlingsprocess 
men att det är till gagn för patienten endast om terapeuten själv lyckats bearbeta dem. 
Om vi inte lyckats göra det blir det snarare en belastning 

Utöver syftet att öka självkännedomen, är det också viktigt att terapeuten själv får känna 
på och uppleva den terapiform som hon eller han senare skall utöva i sin verksamhet. 



8 

 

Den egna terapin utgör också en viktig inlärningssituation. Vår egen terapeut blir ofta en 
betydelsefull lärare och modell, en traditionsförmedlare av ett yrkeskunnande (Gordan, 
1998). 

I The Psychotherapist`s own Psychotherapy ( Geller, Norcross & Orlinsky, 2005) 
skriver författarna  om egenterapi utifrån terapeutens upplevelse och även från 
egenterapeutens upplevelse av att ha en terapeut i egenterapi. Man skriver även om 
egenterapins betydelse i olika terapiinriktningar.  

De tar upp både positiva och negativa aspekter på egenterapi. En svårighet är att 
utvärdera om terapiutfall beror på egenterapi eller andra faktorer som den terapeutiska 
alliansen.  

I de flesta länder i Europa är egenterapin obligatorisk för att bli legitimerad 
psykoterapeut. Det skiljer sig från U.S.A, där det är obligatoriskt enbart för blivande 
psykoanalytiker. Egenterapin är viktig inom olika terapeutiska inriktningar men har 
olika syfte och målsättning. Den inriktning som framförallt har ett annat syfte jämfört 
med psykodynamiskt inriktade terapier är den kognitiva beteendeinriktade terapin. I 
kognitiv beteendeterapi arbetar terapeuten bland annat med att lära en patient att ändra 
sitt beteende och attityder i så kallade själverfarenhetsmoment.  

Egenterapin inom KBT syftar bland annat till att öka terapeutens självinsikt och känsla 
för egna problematiska beteenden, bli medveten om interpersonella mönster. Ytterligare 
syften med egenterapin är att terapeuten lär sig olika terapeutiska tekniker. Blivande 
KBT-inriktade terapeuter kan gå enskilt i egenterapi. Det är dock vanligt att man går i 
grupp. I egenterapigruppen arbetar man bland annat med personfokuserade teman som 
”blinda fläckar” hos terapeuten och familjebakgrund. Man ”tränar” på att lära sig olika 
teknikrelaterade modeller.  Tidigare ansåg man inom KBT att egenterapins mål stod i 
motsatsförhållande till de teoretiska och metodologiska principerna inom KBT. 
Inställningen till egenterapi har förändrats under senaste 20 åren. Idag anser man inom 
KBT att egenterapin är viktigt för att det är sätt för den blivande terapeuten att uppnå 
viktig kunskap om målen med en kognitivt inriktad psykoterapi. 

Författarna Geller, Norcross och Orlinsky (2005) beskriver  ”vinsterna” av egenterapi.  

 

   Continuing therapist`s growth is vital because experiential-humanistic 
therapies require more than technical mastery. They depend on the person 
of the therapist`s being empathically attuned to the client`s experiencing ; 
prizing the client`s strengths and vulnerabilities; tolerating the client`s 
rough edges and interpersonal prickliness; and being authentically present. 
This means being self-aware, including awareness of one`s blind spots and 
special sensitivities; being in good terms with the different aspects of one`s 
self; and being able to handle conflict , inconsistency, and ambiguity-both in 
oneself and in others.(Geller, Norcross & Orlinsky, 2005) 

  

 En psykoterapeut kan inte på ett autentiskt sätt förstå vad en terapeutisk process innebär 
om man inte har egen erfarenhet av vad en terapeutisk process innebär.  
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Ett inlägg handlar om empiriskt stöd för egenterapin utifrån observatörsskattningar av 
terapeutbeteenden.  

  Dozens of studies…found the experience of personal therapy, positively 
associated with observers ratings and clinician`s self-reports of their ability 
of display warmth, empathy, genuineness, awareness of 
countertransference, and increased emphasis on the psychotherapeutic 
relationship. ( Geller, Norcross & Orlinsky, 2005) 

  

 Motivation och kravet på psykoterapi 

Då föreliggande studie berör frågor kring upplevelsen av att gå i terapi då det är ett krav 
i utbildningen kan det vara av intresse att titta på andra former av individualterapier som 
bedrivs under särartade premisser som exempelvis där klienten har dömts till 
behandling. Staffan Rislund (2006), som gjort en studie för att belysa terapeuters 
erfarenhet av hur det terapeutiska arbetet påverkas av att klienten är en psykologstudent 
som går i individualterapi som ett led i sin utbildning, skriver att Pekka Kataja; leg. 
psykolog och leg. psykoterapeut som bedriver individualterapi med både dömda 
sexbrottslingar och psykologstudenter kan se vissa paralleller. Bl.a. säger Pekka Kataja 
att han kan känna igen psykologstudenternas känsla av ett visst tvång i att gå i terapi och 
att motivationen kan vara låg åtminstone i början. Skillnaden som han ser det är att 
kvinnor och män som har begått brott är att där jobbar man med krisen och själva brottet 
även om motivationen kan vara låg. 

Staffan Rislund refererar också till Martin Lardén (2002) som skriver om 
psykoterapeutisk behandling med psykosocialt belastade tonåringar där motivationen 
ofta är låg. Han tillägger dock att motivation är en ständigt pågående process och att ett 
aktivt motivationsarbete ofta måste bedrivas under hela behandlingen. (Rislund, 2006) 

Diskussion om egenterapins ställning i psykologutbildningen 

Föreningen för Sveriges KBT-psykologer anordnade den 24 april 2009 ett 
heldagsseminarium om egenterapi på psykologutbildningen. Författarna till denna 
uppsats var där för att lyssna och ta del av diskussionerna. Komplexiteten i frågan blev 
tydlig då egenterapi kopplas till psykologyrket och inte terapeutyrket. Vad är 
psykologyrkets roll, åtagande, status och omfattning? Är det självklart att man behöver 
erfarenhet av egenterapi för att bli en bra psykolog eller finns det andra sätt att utveckla 
självkännedom och empatisk förmåga? 

Lars Ahlin, förbundsordförande, Sveriges Psykologförbund höll en kort introduktion där 
han framhöll förbundets ståndpunkt att egenterapimomentet har ett egenvärde utifrån 
själva definitionen av psykologi, d.v.s. psykologer använder sig själva som verktyg i sitt 
arbete som psykologer. Han sa också att en annan ståndpunkt är att 
psykologprogrammet bör uppfylla kraven för att ge behörighet till 
psykoterapeutprogrammet. 

Bengt Westling, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut, institutionen för psykologi, 
Uppsala universitet, konstaterade att psykologstuderande vid Sveriges samtliga 
lärosäten genomgående var positiva till momentet egenterapi. Han konstaterade också 
att det inte är momentet egenterapi som enligt Högskoleverket ger behörighet till 
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psykoterapeutprogrammen. Däremot har samtliga psykoterapeutprogram utom Uppsala, 
lokala intagningskrav på 50 timmar egenterapi eller 120 timmar gruppterapi.  

Bengt Westling som företräder KBT-inriktningen belyste olika aspekter på egenterapi 
genom en skriftlig sammanställning som han presenterade på seminariet. Han anser att 
ansvariga för de olika psykologutbildningarna behöver se över momentet egenterapi. Vi 
nämner några punkter som Bengt Westling tog upp utifrån sin sammanställning.  

Bengt Westling redovisade en undersökning som handlar om vad erfarna KBT-
terapeuter anser som den mest effektiva undervisningsmetoden för att utveckla 
kompetensen hos terapeuter. För att uppnå teoretisk kompetens var inläsning av 
kurslitteratur och föreläsningar det viktigaste. För att uppnå praktisk kompetens var 
modellinlärning/kliniska demonstrationer och egen terapi mest effektiv. För förmåga till 
självreflektion var det mest effektiva egen psykoterapi och själverfarenhetsövningar. 
När det gäller internationella KBT-utbildningar rekommenderar man egenterapi men det 
är inte obligatoriskt.  

Det finns visst empiriskt stöd för egenterapi genom skattningar gjorda av terapeuter som 
arbetar med egenterapi i grupp. Till exempel medveten närvaro 
(uppmärksamhetsträning) ingår ofta i egenterapi i grupp inom KBT. Det har visat sig ge 
positiva professionella vinster. 

Slutligen några punkter avseende momentet egenterapi som belystes under seminariet.  

Nya kursplaner är aktuella vid olika utbildningsinstitutioner vilket presenterades på 
seminariet. Vid Institutionen i Uppsala betonar man att ett av målen med egenterapin är 
att studenterna ska få möjlighet att arbeta med det professionella jaget. När man har 
utvärderat momentet egenterapi säger studenterna att det är bra att gå parallellt i 
egenterapi under tiden som man har utbildningspatienter. På institutionen i Uppsala är 
yrkesrollen fokus i egenterapin. Om man har egna problem får studenter ta itu med dem 
innan påbörjad utbildning.  

Studierektorer från landets psykologutbildningar deltog och kunde informera om att 
man har gjort förändringar och att fler förändringar planeras framöver. Två nya 
psykologutbildningar vid Karolinska Institutet och Östersund utmärkte sig mest genom 
att de tog avstånd från behandlingskomponenten av egenterapin. 

 Studierektor, Jenny Wikström på Karolinska Institutet menade att den målbeskrivning 
som finns idag, att utveckla självkännedom och empatisk förmåga är gemensam för alla 
vårdutbildningar och trots detta har inga andra program på KI egenterapi. Hon menade 
också att det är en mänsklig rättighet att vård sker på frivillig basis och att det därför blir 
märkligt att man som myndighet tvingar in studenter i terapi. Jenny Wikström sa att 
man på KI tänker utveckla moment som syftar till att uppfylla målbeskrivningen på 
annat sätt. Hon menade att momentet i dess nuvarande form inte är lämplig för en 
utbildningsmiljö där kurser ska examineras och utvärderas. 

Andreas Karlsson, studierektor från Östersund, ville utveckla professionella färdigheter 
och kommunikativa färdigheter bl. a genom att utbilda studenterna i motiverande 
samtal. Han sa också att Östersunds psykologutbildning vill att man tidigt i utbildningen 
får klinisk erfarenhet genom att studenten deltar som co-terapeut och får göra 
interventioner vilket skulle kunna fungera som en bas för frågeställningar och 
reflektioner som sedan utvecklas till professionella/kommunikativa färdigheter.  
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På de andra 8 orterna vill man behålla individualterapi även om man kan tänka sig olika 
utsträckning. 

Sammanfattningen av dagen blev att man kan fortsätta fundera kring, hur moment som 
syftar till utvecklandet av självreflektion och empatisk förmåga ska se ut. Det man 
också kan fundera kring är att genomgående var studenterna positiva till och valde 
individualterapi framför andra terapiformer trots att de fick all terapi betald om de valt 
gruppegenterapi. 

 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka blivande psykologers subjektiva upplevelse 
av att gå i egenterapi.  

 

 

Frågeställningar  

 1. Vilka är de positiva och negativa upplevelser av att gå i egenterap       

2. Vad har det betytt för den blivande psykologen att egenterapi är ett obligatoriskt 
moment i utbildningen?                                                                                                                                                                                                                                            

 

METOD 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie utifrån en förhoppning om att kunna erhålla 
nyanserade beskrivningar av olika aspekter av de intervjuades subjektiva upplevelser av 
egenterapi. Det är också relevant med en kvalitativ ansats då vi söker beskriva specifika 
situationer och handlingsförlopp ur den intervjuades värld och inte efterfrågar allmänna 
åsikter ( Kvale, 1997).  

De intervjuade beskriver så exakt som möjligt vad hon/han upplever, känner och hur 
hon/han handlar. Det centrala är mer att erhålla nyanserade beskrivningar som återger 
den kvalitativa mångfalden, skillnader och variationer än att komma fram till en i förväg 
fast kategorisering (Kvale, 1997). 

 

Undersökningsdeltagare 

Vi har valt att intervjua 12 psykologstuderande vid Stockholms universitet, 
Psykologiska institutionen eftersom vi är intresserade av just psykologstuderandes 
upplevelse av egenterapi. Vi höll dock möjligheten öppen att vi om så skulle behövas 
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kunde kontakta fler studenter för att göra ytterligare intervjuer. Då vi tyckte att vi 
uppnådde en mättnad i det material vi fick i de tolv intervjuerna blev detta aldrig 
aktuellt. 

Stockholms universitet valdes eftersom det för oss var mest lättillgängligt. Samtliga 
intervjupersoner skulle helst ha avslutat sin egenterapi. Därför vände vi oss till 
psykologstuderande som gick termin 9 eller 10. Dessa kom att kontaktas via brev där 
uppsatsidén presenterades och de tillfrågades om de var intresserade av att delta i 
undersökningen. Vi fick ett fåtal svar från dessa studenter och fick därför även kontakta 
studenter på termin 7 och 8. Man kan fundera över varför så många inte svarade men vi 
har valt att inte fördjupa oss i det eftersom vi valt att göra en kvalitativ studie där vi 
intresserar oss för de svarandes subjektiva upplevelse. Resultatet blev 2 studenter på 
termin 7, 6 studenter på termin 8, 2 studenter på termin 9 och 2 studenter som var klara 
med sin utbildning. Av dessa 12 var 7 män och 5 kvinnor.  

7 studenter hade valt PDT inriktning på utbildningen och 5 studenter hade valt KBT 
inriktning. Av dessa hade 10 valt psykodynamiskt inriktad individualterapi och 2 hade 
valt att gå kognitiv beteendeterapi. 

Datainsamling  

Data kom att samlas in genom semistrukturerade intervjuer som spelades in på band. Vi 
genomförde intervjuerna enligt en intervjuguide och med ett reflekterande 
förhållningssätt till den kunskap vi eftersökte och till den mellanmänskliga relationen i 
intervjusituationen. Intervjuguiden beskriver i stort de ämnen som skulle täckas och 
förslag till frågor. De flesta av intervjuerna gjordes på psykoterapimottagningen på 
psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. En intervju gjordes i den 
intervjuades hem och en i ett avskilt samtalsrum på ett bibliotek. Tre intervjuades på sin 
arbetsplats. Vi delade upp intervjuerna så att vi intervjuade hälften var. Intervjuerna 
inleddes med information kring syftet med uppsatsen samt dess konfidentialitet.   

Analys 

Vi valde att bearbeta data genom att göra en tematisk analys. Detta gjorde vi genom att 
intervjuerna transkriberades enligt Kvale (1997) för att sedan markera all text som 
berörde de frågeställningar vi hade. De markerade textavsnitten gicks igenom och 
sorterades efter vissa utvalda teman. De teman vi valde utgick från frågeställningarna 
och intervjuguiden. 
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RESULTAT 

 

Vi har valt att presentera resultatet utifrån de två frågeställningar som presenterades i 
inledningen av uppsatsen. Varje frågeställning har analyserats och sorterats i ett antal 
huvudteman och underteman 

 

1.Positiva och negativa upplevelser av att gå i egenterapi 

 

1.1 Självkännedom  

10 av 12 respondenter var mycket positiva till egenterapi och gav uttryck för en 
nyfikenhet och längtan efter att utforska sig själv. Det fanns en förhoppning om att 
utvecklas och bli säkrare på sig själv. Många upplevde att de blivit mer accepterande 
mot sig själva och att självkänslan vuxit.  

  Klockrent, ett måste för alla! Självkänslan växer, man utvecklas, blir 
säkrare och mer accepterande mot sig själv. Man vågar visa mer av sitt 
genuina jag och blir mer förlåtande mot egna brister. 

Terapin hjälpte också till att medvetandegöra fenomen som man tidigare inte varit 
medveten om, att få syn på sina ”blinda fläckar”. Egenterapin blev en möjlighet till 
själviakttagelse, att observera sig själv och känna igen sina känslor, att utveckla en 
vokabulär för känslor och få möjlighet att förstå sambandet mellan tankar, känslor och 
handlingar.  

  Man blir mer medveten om – varför säger jag så här, varför fastnar just 
den här grejen? Ja, sätta ord på mina känslor det var j-vligt bra. 

Den gav också insikt om mönster i det egna känslolivet och om egna reaktioner. Tre av 
respondenterna som valt KBT- inriktningen på utbildningen valde psykodynamisk 
inriktning på sin egenterapi i syfte att få ökad självkännedom och därmed bli en bättre 
psykolog.   

En av respondenterna som var negativ till egenterapin tyckte inte att han fick någon 
insikt i sina egna tankar och känslor. Han hade velat få bättre förståelse för hur han 
fungerar och varför han agerar som han gör men tyckte inte att terapin gav honom detta.  

  Det gav mig inte så mycket. Jag hade hoppats på mer. Så här i efterhand 
tror jag att KBT kanske funkat bättre på mig.  

 

En respondent fick ökad självkännedom med hjälp av sin egenterapi.  

  … min egen process… det kan ge nån slags ödmjukhet, nån slags känsla av 
respekt för andras svårigheter… 
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1.2 Den terapeutiska situationen 

Att gå in i en terapi upplevde de flesta respondenterna som en möjlighet till förändring 
och ansåg därför att den terapeutiska situationen bör ge nya erfarenheter både personligt 
och professionellt. Det var viktigt att egenterapin kändes stimulerande.  

  Jag är väldigt positiv till egenterapi. Jag ser det som en möjlighet både för 
mig som privatperson och i min kommande yrkesroll.  

 

1.2.1 Relationen 

För flera var valet av terapeut mycket viktigt och man hade prövat två till tre terapeuter 
innan man bestämde sig för vilken terapeut man ville gå till.  

  Jag gick faktiskt till tre olika för att testa. Två gånger till varje. Den jag 
fastnade för kändes mest trygg. Just då kände jag att jag ville ha någon som 
kändes trygg. 

Viktiga faktorer i valet av terapeut var värme, lyhördhet, humor och ett tillmötesgående 
när det gällde tider. Ytterligare några viktiga faktorer var priset och att terapeuten hade 
ett ”mysigt” rum. Viktigast var att man upplevde ett intresse och engagemang från 
terapeutens sida. Flera av respondenterna kände en tacksamhet gentemot terapeuten som 
lyssnade och var omtänksam. 

  Hon var bra på att lyssna. Det kändes som hon brydde sig. Hon blev en 
trygghet, en ventil, någon att diskutera sina akuta problem med. 

 Det kändes tryggt och skönt att kunna prata om saker som man inte hade någon annan 
att prata med om. De flesta upplevde terapeuten som någon som försöker förstå utan att 
döma. Tryggheten och tilliten växte vart efter. Några menade att utan tillräckligt goda 
egna erfarenheter av att själv få hjälp genom psykoterapi kan det bli svårt att känna 
tilltro och investera känslor till det egna arbetet på ett sätt som gynnar relationen och 
behandlingsprocessen.  

Några kunde dock uppleva att terapeuten var för tillbakahållen i sitt förhållningssätt och 
önskade att terapeuten frågat mer och kommit med fler tolkningar.  

En respondent tyckte att terapeuten inte pratade så mycket om det som hände i rummet 
vilket han önskade att hon gjort. Framför allt hade respondenterna velat att terapeuten 
var mer aktiv i början av processen. 

  Jag hade väl önskat att han hade frågat mig mer, att han kom med fler 
tolkningar och pratade mer om det som hände i rummet, speciellt i början. 

En av de som var negativ till egenterapi blev irriterad på sin terapeut som talade om 
förnekande när han undrade varför han egentligen var där.  

  Jag blev ganska arg i början, ”va’ fan säger du så för!? Var har du fått det 
ifrån!? 
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Men även denna relation utvecklades och respondenten kunde tycka att det var 
intressant med alla tolkningar och sina egna reaktioner på dem.  

En respondent uttryckte att det kändes svårt att gå i egenterapi eftersom hon inte hade 
några egna problem som hon behövde hjälp med. Hon önskade att genom egenterapin 
och den terapeutiska relationen få ökad självkännedom. Respondentens förväntningar 
uppfylldes inte men hon tyckte att.. 

  …bra att få ett omdöme av en terapeut att man inte är ”knäpp” eller har 
en tidiga störning… 

En annan respondent uttryckte en viss oro inför att börja i egenterapin.  

  Nu ska jag synas i sömmarna och bli godkänd av den här terapeuten om 
jag klarar av att bli terapeut… 

 

1.2.2. Fokus 

Flera respondenter ansåg att fokus borde ligga på personligt växande. Någon tyckte att 
fokus borde ligga på de akuta problem som dyker upp i vardagen. En annan ansåg att 
egenterapin borde vara mer kopplad till själva utbildningen och att de terapeuter som 
arbetar med utbildningsterapier borde generera mer praktiska verktyg till sina klienter.  

  Terapeuter som jobbar med utbildningsterapier borde generera lite mer 
praktiska verktyg. Jag tycker att det ska finnas någon form av riktlinjer från 
någon studienämnd att det här kan man kräva i en utbildningsterapi. 

Han tyckte också att det borde finnas någon form av riktlinjer från institutionen kring 
vad man kan kräva av en utbildningsterapi. Något annat han saknat var mer tydlighet 
kring vad han faktiskt höll på med i terapin.  

  Generellt sett så är det en positiv upplevelse, så är det ju för mig med. Jag 
tycker det är jättelyxigt men jag ser inte kopplingen så solklar, den skulle 
kunna bli klarare tror jag.  

En annan av respondenterna tyckte det var svårt att finna en fokus. Han menade att 
psykoterapi är en medicinsk behandling och därför bara bör genomgås av dem som har 
en psykiatrisk diagnos. Möjligtvis skulle ett par gånger kunna vara ett alternativ bara för 
att prova på.   

 

1.2.3 Terapeuten som modell 

De flesta tyckte att egenterapin kan ses som en viktig del av en rollinlärning. De ansåg 
att de har lärt sig mycket av både bra och dåliga erfarenheter som de har stor 
användning av i arbetet med egna klienter. De bra erfarenheterna tog respondenterna 
med sig in i det egna arbetet som terapeut medan de sämre erfarenheterna gav dem en 
bild av hur de inte vill arbeta. Flertalet upplevde den egna terapeuten som en god 
förebild som någon som gav dem en idé kring hur de själva kan arbeta som terapeuter.  
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  Så här i efterhand märker jag att jag lärt mig mycket av min egen terapeut. 
Jag tänkte inte på det då men nu tänker jag ofta på det som jag tyckte att 
min terapeut gjorde bra och försöker använda mig av det. Hon var en bra 
förebild. 

För några av respondenterna som gick eller hade gått psykodynamiskt inriktad 
psykoterapi var det svårt att se hur terapeuten kunde bli en modell för deras eget 
framtida yrke som terapeut eller psykolog. Det var svårt att se någon direkt koppling 
eftersom de själva valt KBT-inriktning på utbildningen och i framtiden tänkt att gå en 
KBT-inriktad psykoterapiutbildning.  

  Det är svårt att se… Jag har svårt att se någon direkt koppling så. Jag har 
säkert fått någon sorts modell för hur man kan vara men samtidigt har jag 
svårt att se det eftersom jag gick i psykodynamisk terapi. Han var ju mycket 
tystare än vad jag är nu i terapin. Så där kan jag väl känna att det hade 
varit jätt spännande att gå till en KBT:are också eller överhuvudtaget gå till 
någon annan för att få fler olika modeller 

De upplevde terapeuten som alldeles för tyst och tillbakahållen. Som tidigare nämnts 
rådde det stor enighet om att ett mer aktivt förhållningssätt från terapeuten var att 
föredra.  

Flera ansåg också att om man ska arbeta som terapeut är det viktigt att ha prövat på att 
sitta i ”klientstolen”. En av dem som inte ansåg att terapeuten hade varit någon bra 
förebild menade att just det att sitta i” klientstolen” var den viktigaste erfarenheten men 
att för det behövs inte 50 gånger egenterapi utan att det hade räckt med ett par gånger.  

  Man får ju lära sig att sitta i den stolen och så där och det är ju bra. Fast 
det lär man ju sig ganska fort. Det är inget det behövs 50 veckor för! 

 

1.3 Syftet med egenterapi 

Några av respondenterna upplevde syftet med egenterapi som väldigt oklart och hade 
önskat få mer information från kursledningen. En uppfattning var att syftet borde vara 
att man skulle lära sig terapeutiska färdigheter och tekniker ur en praktisk synvinkel för 
att sedan kunna koppla det till sina teoretiska kunskaper men att man inte fick ut det av 
sin egenterapi. 

   Om man ska gå i terapi för sin egen skull, då tycker jag att man kan göra 
det för egna pengar. Här måste det liksom vara kopplat på något sätt till 
själva utbildningen, att man ska lära sig färdigheter och så. 

För flera andra var syftet självklart att det handlade om att ge möjlighet till ökad 
personlig medvetenhet och självkännedom samt att man skulle få möjlighet att lära 
känna olika aspekter av den terapeutiska processen ur klientens perspektiv.  

  Kan vara bra att veta vad man har för känsliga områden, vad man 
reagerar på. Man förstår lite mer hur man kan jobba. 

Ett annat syfte som flera av respondenterna ansåg att egenterapin har är att få möjlighet 
att koppla ihop teori och praktik. En av respondenterna tyckte att egenterapin hade gett 
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mer kunskap och insikt om psykologyrket än vad hela den teoretiska delen av 
utbildningen gjort. Någon uttryckte en besvikelse över att egenterapimomentet inte 
genererar några högskolepoäng. 

  Det är ju allmänt känt att man använder sig själv som instrument och då 
är det ju viktigt att ha koll på sina egna issues. 

En respondent sade att genom sin erfarenhet av egenterapin förstod han vad olika 
teoretiska begrepp innebär som överföring/motöverföring och projektiv identifikation.  

Flera av respondenterna berättade om sina utbildningspatienter. En respondent beskrev 
att under ett patientsamtal blev han irriterad på patienten, men istället för att ”agera ut” 
sin egen irritation tänkte respondenten att det här handlar om motöverföring eller 
projektiv identifikation och kunde på det sättet medvetet arbeta med sina reaktioner 
tillsammans med patienten.  

En annan respondent upptäckte att han reagerade kraftfullt på sin patient vid ett tillfälle. 
I mötet med patienten kom respondenten i kontakt med sårbara sidor hos sig själv både i 
utbildningens handledning och i egenterapin. Genom den erfarenheten kom 
respondenten vidare med sig själv och fick en ökad förståelse för vad som hände mellan 
honom och patienten.  

 

     1.4 Val av inriktning på terapin 

Alla utom en av respondenterna hade valt psykodynamisk terapi i sin egenterapi. Den 
som inte gått i psykodynamisk terapi hade valt att gå i kognitiv beteendeterapi. Valet 
var inte alltid självklart och för en del var det ett krasst ekonomiskt beslut. Det påstods 
vara svårare att få studentrabatt hos en KBT-terapeut. Priset var alltså en viktig faktor.  

  Ekonomin har styrt valet av terapeut. KBT:are har ingen studierabatt. 
Bidraget gjorde att jag klarade av det i alla fall.  

Flertalet av respondenterna hade ändå gjort ett aktivt val utifrån att man ville gå just den 
inriktning man valt. Några av dem som valt KBT-inriktning på den teoretiska delen av 
utbildningen valde att gå psykodynamisk terapi därför att de tänkte att om man inte 
direkt har något problem så kanske det är det bästa. 

  Jag valde väl psykodynamiskt därför att just då när jag skulle välja var det 
så mycket som hade hänt i mitt liv. Just då kändes det så självklart. Jag 
hade väl tänkt att jag skulle pröva lite KBT också för att kolla vad det är. 

En respondent sade så här om valet av egenterapins inriktning:  

  …om jag till exempel hade haft nåt ”tvångssyndrom” så hade jag valt 
KBT-inriktningen i egenterapi…jag kunde inte generera en lista på 
problem, har inga egna problem, därför valde jag PDT med förhoppning 
om att få insikt om mig själv… 
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1.5 Val av terapeut 

De flesta hade prövat två eller tre terapeuter innan de bestämde sig för den terapeut som 
de sedan gick sina 50 timmar hos. Flera hade vänt sig till Riksförbundet Psykoterapi 
Centrum, några hade ringt dit. Andra hade varit inne på deras hemsida. Där kan man bl. 
a se vilka terapeuter som har studentrabatt. 

 Trygghet var en viktig faktor. Det var viktigt att man fick förtroende för terapeuten, att 
hon/han kändes lugn och säker i sin roll. Engagemang och intresse hos terapeuten var 
också viktiga egenskaper. Några önskade att terapeuten skulle vara mer aktiv och det 
framför allt i början av processen. För några av respondenterna var kön en viktig fråga.  

En av respondenterna hade varit några gånger på studenthälsan och där blivit 
rekommenderad en terapeut. En av de kvinnliga respondenterna visste att hon ville ha 
en man. Hon ville närmare undersöka och titta närmare på sin relation till sin pappa som 
hon upplevde hade varit problematisk under uppväxten. 

  Min familjebakgrund har varit lite speciell, speciellt min relation till pappa 
och då tänkte jag att det kan vara bra att gå till en man. 

En annan viktig faktor var det geografiska läget. Det fick inte vara för svårt eller ta för 
lång tid att ta sig till terapeuten. 

  När jag började så bodde jag i ……… , så då letade jag i närheten där och 
hittade en i …….. och då kollade jag inte upp någon annan utan tyckte att 
det var bra. Det var ett bra pris också. 

 

2. Utbildningsobligatoriet 

 

2.1 Motivation 

De flesta kände sig mycket motiverade till egenterapin och såg inte kravet på terapi som 
någonting negativt utan snarare något som gjorde att motivationen ökade. Flera såg det 
som en möjlighet att ta tag i något som de tänkt länge på men inte haft möjlighet till rent 
ekonomiskt. Eftersom några redan tänkt att de ska vidareutbilda sig till legitimerade 
terapeuter tyckte de att detta var en självklarhet och kände sig mycket motiverade till att 
gå i terapi. 

  Jag var väldigt motiverad. Det som var bra var ju att överhuvudtaget ha 
den möjligheten att bara sitta och prata om sig själv. Det var väldigt skönt. 
Det blev som ett stöd. Sen tror jag att jag började tänka lite annorlunda 
kring mig själv. 

En av respondenterna menade att han gick enbart på grund av att momentet egenterapi 
var ett obligatorium i utbildningen. Han var också den som tyckte att han fått ut minst 
av terapin. En annan berättar att han inte var så motiverad i början av terapin men att 
motivationen ökade vartefter. Han tror inte det att terapin var ett obligatorium var det 
som minskade motivationen utan snarare hans personliga inställning till egenterapi. 
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  Innan tyckte jag inte att jag hade så mycket att jobba med utan tänkte att 
jag är j-vligt bra som jag är. Sen kände jag tydligt att det hände något. Jag 
blev mer fri att vara öppen med vad mina brister är. 

En respondent tyckte att det är mycket viktigt att det är ett krav i utbildningen. Han 
förstod inte hur man kan tänka sig att arbeta som psykolog utan den erfarenheten även 
om man inte tänker vidareutbilda sig till psykoterapeut. Dels därför att det är så viktigt 
att ha koll på sig själv och dels därför att det är viktigt att ha prövat på att vara klient. 
Han menade att psykologer kommer att möta människor med problem vad de än arbetar 
med inom ramen för psykologyrket. 

  Jag kan inte förstå de som tänker att man kan jobba som psykolog utan att 
ha gått i egenterapi. Det säger sig självt, det ligger i psykologyrkets natur. 
Vi kommer alla att stöta på människor med problem och då gäller det att ha 
koll på sig själv. 

Även om de som själva var positiva till kravet på egenterapi hade en idé om att andra 
kunde påverkas negativt av det faktum att det är obligatoriskt, speciellt om man inte 
tyckte att man har några problem.  

  Jag kan förstå de som tycker att det är konstigt att man ska tvingas gå i 
terapi. Samtidigt tycker jag att det är jättekonstigt med folk som inte har 
någon nytta av terapi överhuvudtaget, vad är det för supermänniskor! 

 

2.2 Antalet sessioner. 

De flesta av respondenterna tyckte att 50 timmar behövs för att kunna bygga upp den 
tillit till terapeuten som krävs för att man ska våga lätta på försvaren och börja titta 
närmare på sig själv.  

  Jag kan tänka mig att 50 gånger behövs för att man ska få tid att komma 
lite in i sig själv, för att få fram saker som man faktiskt behöver jobba på 
men inte är medveten om. 

Några hade fortsatt efter de obligatoriska 50 timmarna. De ansåg att 50 timmar var för 
lite. Några hade insett det under processens gång, andra hade det klart för sig redan när 
de gick in i terapin. Visserligen blev det kostsamt men någon hade löst det genom att gå 
varannan vecka istället för varje vecka. En annan som tyckte att han inte hade råd just 
nu hade planer på att fortsätta i terapi efter utbildningen slutat.  

 Jag har fortsatt att gå, fast varannan vecka, Har inte råd att gå varje vecka. 

De två respondenter som var mer negativa till egenterapi var förstås också de två som 
ansåg att 50 timmar var för mycket. En av dessa tyckte att det räcker med 10 gånger om 
man alls ska gå i egenterapi och den andra tyckte inte att det behövs alls om man själv 
känner att man är nöjd med sig själv och sin situation. 

  Man skulle kunna köra 10 gånger där man arbetar strikt patient och 
terapeut och sedan ta en gång där men pratar om det man gjort, varför man 
gjort det och utifrån sin problematik. 
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Det fanns också de respondenter som trots att de själva tyckte att 50 timmar var bra eller 
otillräckligt, hade förståelse för att andra kunde tycka att det var för mycket med 50 
timmar när det är ett krav. 

  Det är bra att det är 50 timmar. För mig skulle det gärna få vara mer. Jag 
tror säkert att man kan få ut någonting av att gå kortare tid men det känns 
som en förmån och det är en bra förmån, tycker jag.  

 

2.3 Tidsramen. 

Institutionens krav på att studenterna måste vara klara med 60% av sin egenterapi då de 
börjar med eget klientarbete under termin 7  menade flertalet av respondenterna var ett 
rimligt krav och det gav de också den extra motivation som man behövde för att komma 
igång med något som flera av dem funderat på länge.  

  Det blev som en spark i baken. Jag hade länge tänkt att jag skulle gå i 
terapi men det har liksom aldrig blivit av. 

Andra tyckte att det hade varit bättre att vänta till man var klar över vilken inriktning på 
utbildningen man tänkte välja.  

  Om man väntat hade man haft lite bättre koll på vilken inriktning man ville 
gå. Nu hade jag nog valt PDT i alla fall men just då visste jag inte riktigt 
vad jag valde. 

 

2.4 Skillnader mellan utbildningsterapi och terapi utifrån egna behov. 

Flera respondenter som hade erfarenhet av psykoterapi innan de påbörjade utbildningen 
tyckte att den terapin gav mer än egenterapin på utbildningen. De tyckte att den tidigare 
terapin hade givit mer därför att man hade ett eget starkt upplevt behov av terapi. 

  Jag tror psykoterapi fungerar bäst när man har ett behov, behöver det 
liksom. 

Några av respondenterna menade att det var just därför att de inte hade något specifikt 
problem eller eget behov som gjorde att de valde psykodynamisk inriktad terapi i 
utbildningen. De menade att för att tillgodogöra sig kognitiv beteendeterapi måste man 
ha problem eller specifika behov.  

  Eftersom jag inte upplevde att jag hade något direkt problem tänkte jag att 
psykodynamisk terapi var det bästa. Jag tänkte att det var en möjlighet att 
jobba mer med existentiella frågor. 

Respondenterna menade också att en stor skillnad var det didaktiska inslaget som blir 
mer påtagligt i en utbildningsterapi. Flera av respondenterna såg sin terapeut som en 
modell och använde sig av interventioner och andra erfarenheter i sitt eget arbete med 
klienter. 

  Det är egentligen den enda referens man har, hur man rent praktiskt 
jobbar som terapeut. Det får man inte erfarenhet av på annat sätt riktigt. … 
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och hur det känns som klient, jätteviktigt att veta. Jag tycker det skulle vara 
jättekonstigt att inte ha gått i egenterapi och sedan utöva terapi med någon 
annan liksom hur det skulle kännas i den sitsen. 

 

2.5. Kursledning. 

Flertalet av de intervjuade respondenterna var nöjda med den information de fått från 
kursledningens sida om momentet egenterapi.  

Tre respondenter var mindre nöjda. Av dessa tre hade två valt KBT på terapikursen, och 
en PDT. Två respondenter gick i PDT-inriktad egenterapi och en i KBT-inriktad 
egenterapi.  

En utav de respondenter som valt KBT-inriktning på utbildningen och i egenterapin 
ansåg att det var oklart från kursledningens sida med syftet med egenterapin. 
Respondenten menade att egenterapin är en nedbantad variant av psykoanalysens 
egenanalys från Freuds tid. Respondenten tyckte att man kan börja ifrågasätta momentet 
från kursledningens sida, och inte enbart säga   

   … såhär brukar vi göra, egenterapi måste alla ha… 

En respondent saknade mer stöd från kursledningen kring hur man skulle kunna dela 
upp terapin, en möjlighet som införts sedan de studenter som ingår i denna studie gick 
sin egenterapi.  

En respondent tyckte att kursledningen kunde varit tydligare med att inriktningen på 
egenterapin har betydelse. Respondenten önskade mer vägledning kring detta. Dessa tre 
respondenter önskade alla fler seminarier och möjlighet till diskussion om momentet 
egenterapi.  

 Även om respondenterna fått tydlig information av kursledningen om att egenterapin är 
helt frikopplad från institutionen fanns hos några respondenter en viss oro över att inte 
bli godkända. De sade att i början av egenterapin kunde de uppleva att det kändes som 
en slags ”kontrollstation”. Denna känsla släpptes under terapins gång. Några 
respondenter uttryckte att de kände sig granskade av terapeuten, de var oroliga att de 
inte skulle ”hålla måttet” och bli ”godkända” som psykologer.  

 

DISKUSSION 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka blivande psykologers subjektiva upplevelse 
av att gå i egenterapi. Genom semistrukturerade intervjuer undersöktes tolv blivande 
psykologers erfarenhet av att gå i egenterapi under de speciella premisser som det 
innebär att inte gå i terapi utifrån egna behov utan som ett obligatoriskt moment i 
utbildningen.   
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Metoddiskussion 

I den metodologiska diskussionen valde vi att utgå från begreppen validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet.  

Validitet 

Validitet kommer av det senlatinska ordet validitas, som betyder sanning, trovärdighet, 
giltighet och styrka. Enligt Platon går det inte att definiera sanning, utan man måste nöja 
sig med det som i en given situation är mest sannolikt. (E. Kruuse, 1998). Validiteten är 
alltså beroende av vad vi mäter och om detta är utklarat i frågeställningen. (Holme & 
Solvang, 1997).  

I vilken utsträckning har författarna studerat de fenomen de har avsett att studera? 

Vi har genomfört intervjuerna så att deras mening har kunnat analyseras på ett 
sammanhängande och kreativt sätt genom att fokusera på bestämda teman. Vi 
genomförde intervjuerna enligt en intervjuguide med frågor som tematiskt relaterade till 
ämnet för intervjun och som låg till grund för den följande analysen.  

Vi transkriberade all data själva och valde att använda rikligt med intervjucitat i 
resultatredovisningen vilket underlättar för läsaren att på egen hand värdera de slutsatser 
som dragits. 

Vi upplevde att vi fick god kontakt med samtliga respondenter och att de var 
intresserade och nyfikna på ämnet. De var mycket villiga att resonera kring ämnet och 
uppfattades som tillförlitliga då de beskrev sin upplevelse av att gå i egenterapi inom 
ramen för psykologutbildningen.  

En viktig fråga som måste ställas är hur författarnas förförståelse av ämnet har påverkat 
validiteten av denna undersökning. Författarnas egna positiva erfarenhet av att gå i 
egenterapi och den inriktningen av psykoterapeututbildning vi själva valt kan ha haft 
betydelse och påverkat intervjusituationen (Holme & Solvang, 1997). Ett försök att 
begränsa förförståelsens inflytande har gjorts genom att vi på förhand formulerade 
frågeställningar och intervjufrågor för att sedan under analysarbetet genomföra 
tematiseringen av intervjuerna. 

Reliabilitet 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten och noggrannheten i de observationer som har 
gjorts, d.v.s. huruvida resultaten skulle varit de samma oberoende av vem som utfört 
observationerna. Kravet på metod kan leda till en tyngdpunktsförskjutning från kunskap 
och validitet till teknik och reliabilitet (Kvale, 1997). Risken kan då vara att tolkningen 
av meningen kan ”externaliseras” till fasta regler och kriterier i stället för att gå utöver 
metoden och bygga på forskarens kunskaper, hantverksskicklighet och tolkande 
färdigheter. 

Det faktum att vi var två intervjuare och endast transkriberade våra egna intervjuer kan 
ha påverkat reliabiliteten. För att säkerställa reliabiliteten kunde vi, oberoende av 
varandra ha skrivit ut samma bandade intervju och sedan genom ett dataprogram 
förteckna de ord som skiljer sig mellan de två utskrifterna. Men även om vi hade gjort 
detta kan det vara svårt för två personer att nå full enighet om vad som sagts. Utskrifter 
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är inte kopior eller representationer av någon ursprunglig verklighet. Det finns ingen 
sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. ( Kvale, 1997) 

Något som kan ha haft en negativ effekt på reliabiliteten är att intervjuerna inte 
genomfördes i samma typ av miljö. Sju av intervjuerna genomfördes på 
psykologmottagningen på Stockholms universitet, en genomfördes i respondentens 
hem, två genomfördes på respektive respondents arbetsplats och en i enskilt samtalsrum 
på bibliotek. Intervjuaren kände sig mer obekväm i intervjusituationen vid de tillfällena 
vilket kan ha påverkat intervjun. 

Generaliserbarhet 

En vanlig kritik av intervjuundersökningar är att resultatet inte är generaliserbart 
eftersom intervjupersonerna är för få. Kvale (1997) skriver att ett paradoxalt svar på 
detta ur psykologins historia är att man bör koncentrera sig på ett fåtal intensiva 
fallstudier om syftet är att erhålla generell kunskap. Ett exempel som han lyfter fram är 
att Freud med sina fallstudier bidragit till det allmänna vetandet om patologi och 
personlighet. 

Det som kan försämra generaliserbarheten i föreliggande studie är att respondenterna 
enbart består av psykologstuderande från Stockholms universitet samt att alla utom en 
hade valt att gå i psykodynamiskt inriktad egenterapi. Detta faktum kan göra det 
vanskligt att jämföra denna respondentgrupp med psykologstuderande från andra 
lärosäten. 

 

Resultatdiskussion 

Vilka är de positiva respektive de negativa upplevelserna av att gå i egenterapi? 

10 av 12 respondenter var mycket positiva till momentet egenterapi i utbildningen och 
framhöll att det fanns ett stort värde i egenterapin för att tillgodogöra sig utbildningen 
och bli en bra psykolog Dessa respondenters subjektiva upplevelse av egenterapin var 
genomgående positiv. Egenterapin hade ökat deras självkännedom genom att främja en 
bättre förståelse för den egna personlighetsdynamiken vilket bl. a bidrog till att få syn 
på s.k. ”blinda fläckar”. De var övertygade om att egenterapi har en stark betydelse för 
deras framtida yrkesutövning. Denna positiva inställning till egenterapi delas som 
tidigare nämnts av flera författare och psykoterapeuter (Sigrell, 2000; Yalom, 2002; Mc 
Williams, 2004) 

Den respondent som var mindre positiv och den som tyckte att egenterapi var ett 
onödigt moment i utbildningen hade båda valt KBT-inriktning på själva utbildningen. 
Samtidigt ska påpekas att de andra tre som valt KBT-inriktning på sin utbildning var 
positiva till egenterapi och hade valt att gå psykodynamiskt inriktad egenterapi. Vi drar 
ändå den slutsatsen både utifrån denna studie samt seminariedagen som ordnades av 
Sveriges KBT psykologer att synsättet på egenterapins betydelse starkt skiljer sig åt 
mellan företrädare för olika terapiinriktningar. En av respondenterna ansåg också att 
psykoterapi är en medicinsk behandling och därför bara bör genomgås av dem som har 
en psykiatrisk diagnos. Även om de andra respondenterna var av en annan åsikt var det 
några som hade förståelse för att andra som inte upplever egna psykiska problem kan 
känna sig mindre motiverade till egenterapi.  
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Det didaktiska syftet med egenterapi hade en central betydelse. Alla respondenter kunde 
se denna betydelse även om den respondent som var mest negativ till egenterapin tyckte 
att det didaktiska syftet kunde uppnås genom andra former t.ex. i gruppövningar. 
Egenterapin sågs som en viktig del av rollinlärningen. Uppfattningen var att man lärt sig 
av både bra och dåliga erfarenheter som respondenterna hade användning av i arbetet 
med de egna klienterna. Tre av respondenterna som gick KBT-inriktning på 
utbildningen och PDT inriktning på sin egenterapi hade svårt att se någon direkt 
koppling men tyckte ändå att det var bra att ha prövat på att sitta i ”klientstolen”. De 
respondenter som gick PDT inriktning på utbildningen och PDT inriktning på sin 
egenterapi tyckte att egenterapin ökade deras övertygelse kring värdet av de tekniker 
som används. De tyckte att de fick möjlighet att koppla ihop teori och praktik.  

Dessa resultat stämmer också bra överens med (Geller, Norcross & Orlinsky, 2005, 
s.47) som hänvisar till undersökningar som har gjorts som visar att KBT-terapeuter är 
mer benägna att gå i egenterapi som fokuserar på teknik och teoretisk orientering än 
egenterapi som fokuserar på personlig utveckling och självkännedom.   

Resultatet visar också att valet av terapiinriktning var självklart för dem som valt PDT 
inriktning på utbildningen medan det inte var lika självklart för dem som valt KBT- 
inriktning. Av de 5 respondenter som valt KBT på utbildningen var det bara en som valt 
KBT i sin egenterapi. Två hade valt PDT inriktning på egenterapin därför att man inte 
tyckte att man hade något konkret problem och därför trodde att PDT passade bättre. 
Dessa två tänkte att det var en möjlighet till ökad självkännedom och ett tillfälle till 
självreflektion. För de andra två respondenterna som valt KBT på utbildningen var det 
en ekonomisk fråga. Alla var överens om att det inte går att få tag i en KBT-terapeut 
med studentrabatt vilket flera PDT terapeuter har. Dessa två hade hellre gått i KBT-
inriktad egenterapi om de hade haft den ekonomiska möjligheten. 

Resultatet visade också att respondenterna var noggranna med sitt val av terapeut. 
Majoriteten hade prövat två eller tre terapeuter innan man bestämde sig för vem man 
ville gå till. Terapeutens värme, lyhördhet och humor var egenskaper som värderades 
högt. Några andra viktiga faktorer var att terapeuten skulle ha ett ”mysigt rum”, att det 
geografiska läget var bra och som nämnts tidigare, att priset inte var för högt. Alla 
respondenter, utom den som inte upplevde att han fick ut något av sin egenterapi, talade 
om relationens betydelse. Den utvecklades och växte vartefter. Respondenterna beskrev 
att de blev friare och tryggare under terapiprocessens gång. 

 

 Utbildningsobligatoriet 

En viktig aspekt på momentet är den studerandes egna motiv. Man kan ställa sig frågan 
om en student inte förstår syftet med egenterapi eller upplever att han/hon inte har något 
”eget” att undersöka närmare, om det är någon mening med egenterapi då?  

Resultatet visar att de flesta inte såg kravet på egenterapi som ett hinder utan snarare 
som någonting positivt. De var klara över syftet och såg det som en möjlighet att ta tag i 
något som de velat göra länge men inte haft ekonomisk möjlighet till. Även de som 
initialt i egenterapin inte upplevt något eget behov tyckte att de fått syn på ”blinda 
fläckar” och att egenterapin givit dem nya insikter som de haft glädje av både i arbetet 
med egna klienter och också i deras privata liv. Alla respondenter utom en tyckte att 
kravet gjorde att motivationen ökade. Vilket är motsatsen till det som står att läsa under 
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rubriken, motivation och tvång i psykoterapi, i inledningen. För de flesta var det en 
självklarhet med egenterapi och de förstod inte hur man kan tänka sig att det inte är 
nödvändigt i arbetet som psykolog även om man inte specialiserar sig till psykoterapeut. 
En annan faktor som några respondenter tyckte påverkade motivationen positivt var att 
studenterna måste vara klara med 60 % av sin egenterapi då de börjar med eget 
klientarbete. Medan andra tyckte att det hade varit bättre att vänta till man var klar över 
vilken inriktning på utbildningen man tänkte välja. 

Majoriteten av respondenterna tyckte att 50 timmar behövs för att man ska kunna bygga 
upp förtroende och tillit till terapeuten. Några fortsatte terapin efter de 50 obligatoriska 
gångerna då de tyckte att de under terapiprocessens gång insett att behovet var större än 
vad de trott från början. De två respondenter som var mer negativa till egenterapi tyckte 
att 50 gånger var alldeles för mycket. En av dem ansåg att det skulle räcka med ett par 
gånger för att känna på hur det är att sitta i ”klientstolen” medan den andra undrade om 
det behövdes alls. 

De flesta av respondenterna var nöjda med undervisningen från kursledningens sida om 
momentet egenterapi. Några uttryckte att de hade önskat få mer vägledning och 
diskussion om mål och syfte med momentet. Vi har uppfattat av respondenterna att 
målet med egenterapin skiljer sig utifrån de två inriktningarna, KBT och PDT. Flera 
respondenter uttryckte en önskan om en diskussion från kursledningens sida om olika 
alternativ till egenterapin. En respondent föreslog att istället för egenterapi skulle den 
studerande kunna erbjudas mer av handledning och vägledning utifrån sin blivande 
yrkesroll som psykolog. En respondent som valt KBT-linjen och KBT i egenterapin 
föreslog 15 timmar egenterapi istället för 50 timmar.  Respondenten föreslog en 
uppdelning av terapitimmarna på olika terapeuter med olika mål för terapin. 
Respondenten tyckte att det skulle vara lärorikt i utbildningssyfte. Respondenten 
föreslog att man skulle kunna jobba med prestationsskräck i 10 sessioner hos en 
terapeut och jobba med relationssvårigheter i 10 sessioner hos ytterligare en terapeut. 
Ytterligare ett förslag från respondenten var att den studerande skulle kunna göra en 
”beställning” till egenterapeuten, att i egenterapin få möjlighet att prata om saker som är 
relevanta för att bli psykolog.   

Sammanfattande diskussion 

Rubriken på seminariedagen som ordnades av Sveriges KBT psykologer var ”Behöver 
psykologer egenterapi?” Resultatet i den här studien tycker vi visar sitt tydliga svar. Ja, 
psykologer har stor nytta av att gå i egenterapi. Alla lärosäten på seminariet var 
genomgående positiva till syftet med momentet egenterapi. Det vissa ifrågasatte var 
formen och antalet sessioner. Några ansåg att kravet på ökad självkännedom och ökad 
förmåga till empati också finns som ett krav i andra vårdande utbildningar, men att man 
där får utveckla det i andra former t. ex gruppsamtal, tillämpad avslappning och rollspel.  

Utifrån resultatet i denna studie tycker vi att man istället borde fråga sig om inte 
egenterapi också borde vara ett krav i andra utbildningar där man arbetar med 
människor som har det svårt och där självkännedom och empati är nödvändigt för att 
man ska kunna göra ett bra jobb. Vi har kunnat läsa i media och andra undersökningar 
hur de som arbetar inom vården ofta blir ”utbrända” och har flest sjukskrivningar. Det 
som också var intressant utifrån resultatet är att så många tyckte att 50 sessioner var 
nödvändigt och att några faktiskt fortsatte efter de obligatoriska 50 gångerna.  
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Vi tycker att det är märkligt hur man kan ifrågasätta ett så viktigt moment som 
egenterapi. Historiskt sett har det varit ett självklart och mycket omfattande antagande 
att det finns ett värde med att gå i egenterapi för att bli en bra psykolog.  

Kanske är det så att de två olika inriktningarna som vi fokuserat på i den här studien, i 
grunden är mer olika både teoretiskt och praktiskt än vi vill erkänna och att det också 
innebär att vi även fortsättningsvis kommer att ha olika inställning till betydelsen av 
egenterapi. Om vi inom PDT och som förespråkare för egenterapins värde inte höjer 
rösten och visar på forskning som kan bekräfta våra tankar kommer KBT:s starka 
ställning inom psykoterapiforskningen och deras syn på vad en psykolog behöver för att 
göra ett bra arbete förmodligen göra att kraven på egenterapi förändras. 

 I vår studie har flera av respondenterna uttryckt att det önskar fler seminarier och 
möjligheter att diskutera syftet med egenterapi. Även om respondenterna förstår syftet 
med egenterapin har vi uppfattat att det finns behov av att diskutera olika delar i 
egenterapin.  Det avser både den personliga och den yrkesförberedande delen. Några har 
till exempel uttryckt en oro över att de inte blir godkända av sina egenterapeuter. Några 
av respondenterna funderar över om det finns andra alternativ till egenterapin när det till 
exempel gäller att skaffa sig självinsikt och självkännedom. Det är viktigt att betona för 
studenterna värdet av att få enskilda samtal med kursledningen för att diskutera tankar 
om egenterapi. Flera respondenter upplevde från början ett motstånd till att gå i 
egenterapi men upplevde efter att de gått i egenterapi att det var en positiv och lärorik 
erfarenhet. Det är säkert bra att beröra det vid seminarier om momentet. 

I litteraturen och i olika forskningsstudier finns mycket skrivet om egenterapi utifrån 
olika perspektiv. Perspektiven handlar bland annat om terapeutens själv eller inre värld. 
Det är tydligt utifrån det terapeutiska arbetet hur terapeutens inre värld påverkas av 
relationen till patienten framförallt inom PDT. Det andra perspektivet handlar om 
egenterapin med fokus på det professionella ”självet”. Detta framgår framförallt inom 
KBT, där man fokuserar på att lära sig olika tekniker.  

I olika studier av egenterapi har man undersökt om egenterapi ger bättre resultat för 
patientutfall. Resultaten är motsägelsefulla, dvs både negativa och positiva, vilket  har 
att göra med att en mängd andra faktorer också påverkar utfallet.  

Vi menar att det finns mycket att forska vidare på när det gäller värdet av egenterapin. 
Några tänkvärda slutord (Geller, Norcross & Orlinsky, 2007) 

 If you trust what you do with your client`s, why not do it with yourself? 
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 Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

1. Kan du beskriva vad egenterapi betytt för dig utifrån både positiva och negativa 
aspekter.  

2. Vad upplever du som psykologstuderande som viktigt i egenterapin? 

3. Vad har det betytt för dig att egenterapin är ett obligatoriskt moment i 
utbildningen?  

4. Hur upplevde du relationen mellan dig och din terapeut? 

5. Vad har du som psykologstuderande saknat vägledning kring momentet 
egenterapi från kursledningen? Om du har saknat vägledning vilken slags 
vägledning skulle du behövt? 

6. Vilken terapiinriktning har du valt?  

7. Hur gick det till när du skulle välja terapeut? 

8. Vad var viktigt för dig i ditt val av terapi? 

9. Vad tycker du om omfattningen 50 timmar? 
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  Bilaga 2     

Introduktionsbrev. 

 

Hej, 

Vi heter Christina Lundmark och Louise Montgomery och vi går fjärde terminen 
på psykoterapiutbildningen vid Stockholms universitet. I vår C-uppsats (10 
poäng) vill vi undersöka psykologstuderandes upplevelse av att gå i egenterapi. 
Några av de frågor vi vill diskutera är positiva och negativa upplevelser av att gå i 
egenterapi, vad du som psykologstudent upplever som viktigt i egenterapi och vad 
det har betytt för dig att egenterapin är ett obligatoriskt moment i utbildningen. 

Via Kerstin Halldin på psykologiska institutionen har vi fått namn på 
psykologstudenter som går termin 9 och 10.  Ett av dessa namn var ditt. Det skulle 
vara mycket betydelsefullt för oss om vi kunde få möjlighet att intervjua dig kring 
detta ämne, gärna nu någon gång under våren. Intervjun kommer att ta ca 1 timme 
och kommer att genomföras på institutionen. Samtalet kommer att spelas in på 
band som kommer att hanteras konfidentiellt och förstöras efter att vårt arbete 
med uppsatsen är färdigt. Du kommer att vara anonym. Vill du ta del av den 
färdiga uppsatsen går det bra. 

Vi kontaktar dig per telefon inom en vecka för att höra om du har möjlighet att 
delta. Undrar du över något kan du nå oss på telefon. Christina 0739-171358 och 
Louise 0704-934908 eller på mail montgomerylouise@msn.com  
christina.lundmark@jarfalla.se  

 

Vänliga hälsningar 

Christina Lundmark och Louise Montgomery 

 

 


