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Förord 
 
Ett stort tack riktas till samtliga respondenter som så generöst har delat med sig av 
personliga upplevelser och erfarenheter och utan vars hjälp studien inte hade varit 
möjlig att genomföra. Varmt tack också till handledare Rolf Sandell, som med 
stort engagemang bidragit med uppmuntran, inspiration och ovärderlig 
återkoppling under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
 
Inledning: Syftet med föreliggande studie var att undersöka psykoterapeuters 
personliga upplevelse av egenterapins påverkan på professionell utveckling under 
psykodynamiskt inriktad psykoterapeututbildning. 
 
Frågeställningar: Vilken roll spelar egenterapin för kunskapsinhämtandet under 
psykoterapeututbildningen? På vilket sätt påverkar egenterapin under utbildningen 
utvecklandet av psykoterapeutisk kompetens?   
 
Metod: En kvalitativ, explorativ ansats med vetenskapsteoretisk grund 
i hermeneutiken användes. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer och 
analyserades med induktiv, tematisk analys. 
 
Resultat: Egenterapi visade sig ha en positiv effekt på lärande och professionell 
utveckling genom att främja framväxten av en teori- och kunskapsbaserad 
professionell subjektivitet, en personligt grundad, professionell hållning. 
Det handlade om ett sätt att förhålla sig till och integrera teori i det kliniska 
arbetet och att på ett djupare plan kunna relatera till sina patienter. Viktiga delar i 
denna utveckling var delad erfarenhet, personlig påverkan och kunskapsintegration. 
 
Diskussion: Framväxt av professionell subjektivitet var en avgörande faktor när det 
gällde yrkesmässig utveckling för blivande psykoterapeuter. Att hitta och förhålla 
sig till sin egen subjektivitet var avgörande i processen att utveckla en personligt 
grundad, professionell hållning i det kliniska arbetet. 
 
Nyckelord: Egenterapi, psykoterapeututbildning, lärande, professionell 
utveckling, psykoterapeutisk kompetens, professionell subjektivitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate psychodynamic psychotherapists' 
experiences of the influence of personal therapy on professional development 
during training with a focus on acquisition of knowledge and development of 
psychotherapeutic skills. Semi structured interviews were conducted with eight 
former students at two training institutes for psychodynamic psychotherapy. 
Thematic analysis was conducted on the material. Personal therapy was found to 
have a positive effect on learning and professional development by promoting the 
emergence of a theory and knowledge based professional subjectivity, a personally 
founded, professional attitude. Important elements of this development were 
shared experience, personal influence and knowledge integration. The emergence of 
professional subjectivity proved to be a vital factor in terms of professional 
advancement for future psychotherapists. Finding and relating to their own 
subjectivity was crucial in the process of developing a personally founded, 
professional attitude in the clinical work.  

Key words: Personal therapy, psychotherapy training, learning, professional 
development, psychotherapeutic skills, professional subjectivity 
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1 Inledning 
Egen erfarenhet av att gå i terapi (egenterapi) är idag en obligatorisk del av såväl 
den grundläggande som den legitimationsgrundande 
psykoterapeututbildningen på de flesta lärosäten i Sverige. Som psykodynamiskt 
inriktad psykoterapeut ingår det i den professionella kompetensen att använda sig 
av sig själv som person (Rønnestad & Skovholt, 2012). En diskussion förs för 
närvarande om huruvida egenterapi är det bästa och enda sättet att uppnå 
efterfrågad kompetens. Egenterapimomentet syftar till att underlätta både 
professionell och personlig utveckling och på så sätt öka det kliniska arbetets 
kvalitet i ett yrke där det professionella och det personliga är nära sammanvävt 
(Mackey & Mackey, 1994). Egenterapin stöder lärande och utveckling och hjälper 
terapeuten att nå den mognad och självinsikt som krävs för att kunna hjälpa en 
annan människa att göra samma sak (Norcross, 2005).  
 
Ett flertal studier har undersökt psykoterapeuters personliga erfarenheter av 
egenterapi (Orlinsky et al., 2005), kopplingen mellan egenterapi och 
behandlingsutfall (Atkinson, 2006; Sandell et al., 2006) och yrkesmässiga och 
personliga vinster av egenterapi (Bike, Norcross & Schatz, 2009). Även blivande 
psykoterapeuters upplevelse av egenterapi under utbildningen har studerats, men 
få studier har inriktats på egenterapins inverkan på den professionella 
utvecklingen under psykoterapeututbildningen. Internationellt sett har relativt 
mycket forskning gjorts inom området egenterapi, men få studier är gjorda i 
Sverige. Forskningsunderlaget vad gäller kopplingen mellan egenterapi och 
professionell utveckling är begränsat även internationellt sett och eftersom 
utbildningsvägarna för att bli psykoterapeut ser olika ut i olika länder är 
forskningsresultat svåra att generalisera.  
    
Syftet med föreliggande studie är att undersöka kvalitativa aspekter av 
egenterapins utbildningsvärde med avseende på inlärning och utveckling av 
psykoterapeutisk kompetens och på så sätt bidra till fördjupad förståelse inom 
forskningsområdet. 
 

2 Teoretisk bakgrund 
Psykoterapeutisk kompetens 
Under den klassiska psykoanalysens framväxt kom neutralitet och objektivitet 
tidigt att framstå som viktiga begrepp. Analytikerns uppgift var att fungera som en 
blank projektionsskärm för patientens inre och därför i så stor utsträckning som 
möjligt hålla tillbaka sitt eget personliga inflytande i processen (Freud, 
1912/2008). Analysen skulle handla om objektiv granskning, tolkning och 
medvetandegörande av patientens omedvetna. Själva relationen mellan analytiker 
och patient tillmättes inte någon större betydelse för utfallet av processen. 
Överföringen, att terapeuten tillskrivs känslor och förhållningssätt som egentligen 
har sitt ursprung i patientens tidigare relationer, sågs som ett uttryck för patientens 
problematik och överföringsneurosen som skapades utgjorde utgångspunkt för 
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det psykoanalytiska arbetet. Motöverföringen, analytikerns omedvetna eller 
förmedvetna bidrag till den analytiska relationen, sågs av Freud som ett hinder för 
det analytiska arbetet (1910/2008). Egna olösta inre konflikter och blinda fläckar 
hos analytikern kunde innebära ett hinder för den analytiska processen. Om 
analytikern inte kunde se vad som kom från patienten och vad som var eget 
material kunde en negativ motöverföring uppstå.  
    
Inom psykodynamisk terapi läggs alltmer fokus på terapeutens bidrag till 
processen och terapeutens egen subjektivitet. Den verkliga relationen mellan 
terapeut och patient lyfts fram vid sidan av överförings- och 
motöverföringsrelationen (Gelso & Hayes, 1998; Gelso, 2014). Norcross och 
Grunebaum (2005) har visat att interpersonella egenskaper som öppenhet, 
flexibilitet, respekt och omsorg utgör en stor del av den psykoterapeutiska 
kompetensen och professionaliteten.  
    
Det finns skillnader i behandlingsresultat mellan olika psykoterapeuter, men att 
mäta vad psykoterapeutisk kompetens egentligen innebär är problematiskt 
(Tracey, Wampold, Lichtenberg & Goodyear, 2014). Psykoterapi är en process, 
där terapeuten sällan får tydlig feedback om vilka åtgärder och insatser som 
påverkar behandlingsutfallet positivt och därför tenderar att bli alltför beroende av 
bristfälliga informationsprocesstrategier. För att utveckla kompetens och 
skicklighet som terapeut är det därför viktigt att använda sig av återkoppling från 
patienterna tillsammans med en vetenskaplig och hypotestestande attityd till det 
kliniska arbetet (Tracey et al., 2014). Bennett-Levy (2006) föreslår en modell för 
utvecklande av terapeutisk skicklighet, som bygger på informationsprocessteori 
och innehåller tre huvudsakliga system: det deklarativa, det procedurala och det 
reflektiva. Den reflekterande förmågan är central när det gäller utveckling av 
terapeutisk kompetens och det reflektiva systemet möjliggör för terapeuten att 
reflektera över och bygga vidare på sina deklarativa (teoretiska) kunskaper och 
procedurala (praktiska) färdigheter. Ett mått för mätning av psykoterapeutisk 
skicklighet är CCAT, som härrör från kognitiv analytisk terapi, och som mäter 
kompetensen inom tio områden av terapeutiska metoder (Bennett & Parry, 2004). 
Resultaten visar sig vara signifikant associerade med kvaliteten på den terapeutiska 
alliansen.  
    
Riktlinjer för terapeutisk kompetens har upprättats av European Association of 
Psychotherapy (2013). Föreskrifterna är tänkta att implementeras och fungera som 
generell utbildningsnorm för psykoterapeututbildningar runt om i Europa. 
 
Egenterapi 
Under hela psykoanalysens historia har egenanalys varit en självklar del av 
praktiserande psykoanalytikers verksamhet. Freud (1919/2008) insåg redan från 
början att för att kunna analysera andra måste en analytiker ha kunskap om sitt 
eget omedvetna. Blivande psykoanalytiker uppmuntrades att gå i egenanalys för att 
få ökad självinsikt, en personlig förankring av den teoretiska kunskapen och en 
värdefull erfarenhet av själslig kontakt (Freud, 1937/2008). 1922 infördes 
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egenanalys som ett obligatoriskt moment för blivande psykoanalytiker och 1927 
inleddes arbetet med att fastställa institutionella parametrar som skulle gälla för 
psykoanalytisk utbildning. Arbetet resulterade i framtagandet av den så kallade 
Eitingon-modellen, uppkallad efter den man som ledde arbetsgruppen. Modellen 
förespråkar en psykoanalytisk utbildning som vilar på tre ben: teoretiska studier, 
egenanalys och psykoanalytiskt arbete under handledning (Benedek, 1969). Än 
idag används denna modell för psykoanalytikerutbildningar världen över och den 
ligger också till grund för många psykoterapeututbildningar.   
    
Egenterapins betydelse för att kunna utföra ett gott psykoterapeutiskt arbete 
betonas även av moderna teoretiker. Skälen som lyfts fram är bland annat att den 
fungerar som modellinlärning, bidrar till ökad självkännedom, fördjupar den 
teoretiska förståelsen, ökar tilltron till psykoterapis effektivitet, ger större empati 
med framtida patienter och förbättrar den egna psykiska hälsan (Geller, Norcross 
& Orlinsky, 2005; Malan, 1990; Nathanson, 1992).   

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Artikelsökningar gjordes i databaserna PubMed och PsycINFO med sökorden 
”personal therapy”, ”psychotherapy training” ”professional development”, 
”learning” och psychotherapeutic skills” i olika kombinationer. Empiriska studier 
som var relevanta för studiens syfte inkluderades. 

Mycket av forskningen inom psykoterapiområdet har genom åren fokuserat på 
teoretisk inriktning eller metod. Olika terapeutiska metoder och deras 
behandlingsutfall har studerats. Terapeuterna som ingår i studierna har ofta setts 
som anonyma utförare av terapeutiska interventioner och mer eller mindre 
utbytbara (Orlinsky, Rønnestad, Gerin et al., 2005). Trots det visar 
forskningsresultaten att skillnaden i behandlingseffekt ofta har att göra med 
personliga egenskaper hos terapeuten (Sandell et al., 2000).  
    
På senare år har forskningen inom egenterapiområdet tagit fart. Generellt är 
terapeuter mycket nöjda med sin egenterapi och rapporterar få negativa effekter 
(Bike et al. 2009). Ett flertal studier pekar på att egenterapi är en viktig del i 
utvecklandet av psykoterapeutisk kompetens (Geller, 2013; Norcross, 2005; 
Orlinsky et al., 2011; Wilson, Weatherhead & Davies, 2015). Egenterapin 
underlättar internalisering av ett psykoterapeutiskt förhållningssätt, ger möjlighet 
att ta del av patientperspektivet, stärker tilltron till effekten av psykoterapeutisk 
behandling, fördjupar teoretisk förförståelse och möjliggör ökad personlig 
medvetenhet och insikt, vilket ger förbättrade förutsättningar att hantera de 
utmaningar psykoterapeutrollen innebär (Geller et al., 2005). Orlinsky et al. (2005) 
fann att egenterapi gjorde det lättare för terapeuterna att hantera negativa känslor 
från patienterna. Geller (2013) visade att egenterapin medverkar till utveckling av 
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interpersonell och kommunikativ skicklighet, vilka är kärnkomponenter i den 
terapeutiska kompetensen.  
    
Det övergripande målet med egenterapin är att förbättra kvaliteten i det kliniska 
arbetet i ett yrke där äkthet hos terapeuten är en nödvändig förutsättning (Geller 
et al., 2005).) Studier har visat ett samband mellan psykoterapeuters 
behandlingsresultat och deras allians under egenterapin (Gold, Hilsenroth, 
Kuutmann & Owen, 2015; Rizq & Target, 2008). Den starka relation som skapas 
till terapeuten i egenterapin lägger hos respondenterna grunden för en autentisk 
känslomässig kontakt både med sig själva och med sina patienter och hjälper dem 
att uppnå känslomässig och professionell stabilitet i det kliniska arbetet. Att bli 
sedd av sin egen terapeut möjliggör en identifikation med patienterna och en 
förmåga att skilja mellan patienternas och egna problem, vilket leder till att arbetet 
blir mer effektivt och mindre stressande (Rizq & Target, 2008).  
    
Studier har visat en positiv koppling mellan egenterapi och såväl personlig som 
professionell utveckling (Sheikh, Milne & MacGregor, 2007). Det personliga och 
professionella är sammanlänkade och svåra att skilja åt, men självkännedom har 
visat sig vara ett gemensamt tema (Grimmer & Tribe, 2001). Att som patient 
uppleva hur det känns att vara mottagare av terapeutiska interventioner hjälper 
studenten att kalibrera sina egna instrument och modulera den terapeutiska 
dialogen (Brenner, 2006). Norcross (2005) fann att egenterapi är en viktig faktor 
för känslomässig, interpersonell och professionell utveckling. Enligt Grimmer och 
Tribe (2001) bidrar egenterapi till professionell utveckling genom stärkt 
professionell identitet, rollmodellering, personlig utveckling och ökad tilltro till 
psykoterapins effekt. Mackey och Mackey (1994) menar att en gräns mellan 
personlig och professionell utveckling när det gäller egenterapi är konstlad, 
eftersom båda dessa dimensioner av självutveckling är så fundamentalt viktiga för 
en psykoterapeut. 
    
Studier har visat att egenterapi bland annat bidrar till ökad självkännedom och 
fördjupad teoretisk förståelse, ger större tilltro till psykoterapins effektivitet, ökar 
empatin med patienterna och ger en möjlighet att genom att själv vara patient få 
en personlig upplevelse av vad psykoterapeutisk metod innebär (Geller, Norcross 
& Orlinsky, 2005). Egenterapi under psykoterapeututbildningen upplevs förbättra 
effektiviteten i framtida psykoterapeutiskt arbete (Orlinsky, Schofield, Schroder & 
Kazantzis, 2011). Psykoterapeuter som gått i egenterapi under utbildningen visar 
sig däremot inte nödvändigtvis effektivare i sitt arbete (Atkinson, 2006). Det 
faktum att egenterapi är ett obligatoriskt utbildningsmoment är inte helt 
oproblematiskt. En av grundpelarna för psykoterapi är att den ska vara frivillig, 
eftersom motivation anses vara en avgörande faktor för ett framgångsrikt 
terapeutiskt arbete. Kumari (2011) fann att egenterapi visserligen är en värdefull 
erfarenhet för professionell och personlig utveckling under utbildningen, men 
också innebär en stress för studenterna och att upplägget därför kan behöva 
förändras. Den ekonomiska kostnaden beskrivs som ett orosmoment för den 
enskilde studenten (Moller, Timms & Alilovic, 2009). Egenterapin kan också 
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påverka övriga utbildningsmoment negativt genom fokusförskjutning och ökad 
distraktion (Moller et al., 2009). Studenterna riskerar att bli så upptagna av egna 
känslomässiga processer som väcks i egenterapin att de har svårt att vara 
tillräckligt uppmärksamma på sina patienter (Brenner, 2006; Grimmer & Tribe, 
2001). Terapeuter kan känna en förväntan på sig att vara personer som inte 
behöver hjälp med sitt psykiska mående och uppleva det hotande när så är fallet 
(Geller et al., 2005). Det kan gälla i än högre grad för terapeuter under utbildning, 
eftersom de ständigt blir bedömda (Wilson et al., 2015).  
    
Flera litteraturgenomgångar inom området har gjorts. Wigg, Cushway och Neal 
(2011) kunde inte hitta någon övergripande förklaringsmodell för egenterapins 
påverkan på kliniskt arbete. Macran och Shapiro (1998) fann att det empiriska 
stödet för egenterapins effekt på behandlingsresultatet var litet, trots att en 
majoritet av respondenterna ansåg att de har haft professionell nytta av sin 
egenterapi. Egenterapi visade sig dock ha positiv påverkan på terapeutens empati, 
värme och äkthet, faktorer som anses bidra till en konstruktiv förändring hos 
patienten. Orlinsky et al. (2011) fann ett växande stöd i forskningen för att 
egenterapi gynnar professionell utveckling genom ökad sensitivitet och empati, 
förbättrad terapeutisk kompetens och större förståelse för egna problem, 
konflikter och värderingar.  
    
Forskningen är som synes inte entydig och det visar på svårigheten att mäta 
effekten av egenterapi isolerat från andra variabler (Mackey & Mackey, 1994). Att 
på ett reliabelt sätt mäta betydelsen av egenterapi är en utmaning (Orlinsky et al., 
2005). Eftersom tidigare studier till viss del varit motsägelsefulla är den 
vetenskapliga grunden för egenterapins potentiella effekt fortfarande svag. Med 
tanke på att egenterapins ställning som obligatoriskt utbildningsmoment idag 
diskuteras, är det av värde att ytterligare fördjupa förståelsen för dess betydelse för 
kunskapsinhämtande och utveckling av psykoterapeutisk kompetens hos blivande 
svenska psykoterapeuter.  
 

4 Frågeställningar 
- Vilken roll spelar egenterapin för kunskapsinhämtandet under 
psykoterapeututbildningen? 
- På vilket sätt påverkar egenterapin utvecklandet av psykoterapeutisk 
kompetens?  
 

5 Metod 
Föreliggande studie syftade till att undersöka psykoterapeuters personliga 
erfarenheter av vad egenterapin under utbildningen har inneburit för inhämtande 
av kunskap och utvecklande av psykoterapeutisk kompetens. Eftersom 
respondenternas subjektiva upplevelser skulle undersökas användes en kvalitativ, 
explorativ ansats med vetenskapsteoretisk grund i hermeneutiken. Den kvalitativa 
analysens giltighet beror på hur väl den lyckats fånga de fenomen som avsetts att 
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studeras (Kvale & Brinkmann 2014). Som ett mått på kvaliteten i en 
studie används termerna validitet och reliabilitet.   
    
Validitet handlar om relevansen i mätningen, dvs. att metoden undersöker det den 
är avsedd att undersöka och att resultatet är förankrat i data (Kvale & Brinkmann, 
2014). Validering utgör inte en separat del av en studie, utan går som en röd tråd 
genom hela forskningsprocessen och innebär ständig kontroll, ifrågasättande och 
teoretisk tolkning av resultaten (Kvale & Brinkmann, 2014). Som vid all kvalitativ 
forskning påverkas validiteten av författarens förförståelse i ämnet (Langemar, 
2008). Intern validitet handlar om överensstämmelse mellan teoretisk och 
empirisk nivå. Val av metod, urval av studiedeltagare och intervjufrågornas 
koppling till studiens syfte och frågeställningar är exempel på frågor som har med 
intern validitet att göra. Extern validitet förutsätter intern validitet. Extern validitet 
eller generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan överföras 
till andra situationer. Inom kvalitativ forskning, som är beroende av sammanhang, 
används ofta termerna överförbarhet eller transferabilitet, som kan definieras som 
likhet mellan olika sammanhang. Det begränsade antalet deltagare i föreliggande 
studie gör att resultaten inte med säkerhet går att generalisera. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar dock att kunskap inte nödvändigtvis måste vara 
generaliserbar för att vara giltig, utan kan ses som ”socialt och historiskt 
kontextualiserade former av förståelse”.  
    
Reliabilitet handlar om forskningsprocessens noggrannhet och 
forskningsresultatens tillförlitlighet och reproducerbarhet (Kvale & Brinkmann, 
2014). Strävan efter reliabilitet bör, precis som när det gäller validitet, genomsyra 
varje steg i forskningsprocessen. Inom kvalitativ forskning, där det unika 
eftersöks, kan dock alltför stort fokus på reliabilitet påverka validiteten negativt 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet, men hög 
validitet förutsätter hög reliabilitet. 
 
5.1 Undersökningsdeltagare 
Studiedeltagare var åtta psykodynamiskt inriktade legitimerade psykoterapeuter. 
Urvalskriterier för respondenterna var att de skulle ha genomgått psykodynamiskt 
inriktad psykoterapeututbildning vid Göteborgs universitet eller S:t Lukas 
utbildningsinstitut i Göteborg och vara verksamma som psykoterapeuter. För att 
respondenterna skulle ha fått ett visst perspektiv på utbildningen men ändå ha 
relativt färska minnen av sin egenterapi, valdes en grupp som hade varit kliniskt 
verksamma några år efter examen. Samtliga studenter som utexaminerats från 
ovan nämnda utbildningar 2014 kontaktades via brev eller mejl 
och tillfrågades, efter att ha fått studiens upplägg och syfte presenterat för sig, om 
deltagande. Intresset för deltagande i studien var stort och det önskade 
respondentantalet på åtta personer erhölls snabbt. Respondenterna var samtliga 
verksamma med psykoterapeutiskt arbete inom offentlig och/eller privat 
verksamhet. För att skydda anonymiteten hos såväl studiedeltagarna som de 
terapeuter de gått i egenterapi hos, används i uppsatsen genomgående en 
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könsneutral personbeteckning. Eftersom urvalsgruppen är begränsad redovisas av 
samma anledning inte heller respondenternas ålder och kön. 
 
5.2 Datainsamlingsmetoder 
Empiriska data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Genom att 
respondenterna gavs möjlighet att berätta om personliga upplevelser och utveckla 
sina resonemang i ämnet fördjupades förståelsen för det aktuella fenomenet. För 
att säkerställa att relevanta teman skulle tas upp utformades en intervjuguide 
(Bilaga 2). De ämnesområden som skulle täckas in var kopplingen mellan 
respondenternas egenterapi, inhämtande av kunskap och utvecklande av 
psykoterapeutisk kompetens.  
 
5.3 Bearbetningsmetoder 
Som analysmetod valdes empiristyrd tematisk analys (Langemar, 2008), som 
fungerar väl för kvalitativa studier med semistrukturerade intervjuer och som 
antogs kunna besvara studiens frågeställningar. Det transkriberade materialet gicks 
igenom, meningsbärande enheter identifierades och kodades. Närliggande koder 
grupperades i underkategorier, vilka i sin tur kunde sammanföras till kategorier. 
Databearbetningen utmynnade slutligen i ett övergripande och sammanfattande 
tema, en röd tråd som löper genom samtliga intervjuer och som fångar upp 
materialets latenta innehåll.  
 
5.4 Genomförande 
En intervjuguide med semistrukturerade frågor sammanställdes. Därefter 
genomfördes en pilotintervju för att bedöma relevans och omfattning i 
frågematerialet i relation till studiens syfte och frågeställningar och på så sätt 
kontrollera den interna validiteten. Intervjun resulterade i vissa förändringar av 
intervjufrågorna, men materialet från intervjun har utelämnats i studien. 
Respondenterna kontaktades via brev eller mejl och informerades skriftligt om 
studiens upplägg och syfte. Vid intresse ombads de höra av sig via telefon eller 
mejl. Intervjuerna genomfördes under sommaren 2016 på en tid och plats som 
valdes av respektive studiedeltagare. Fem respondenter intervjuades på sin 
arbetsplats och tre i sin bostad. Varje intervju tog cirka 45 - 60 minuter att 
genomföra. Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna återigen 
om studiens syfte och upplägg. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
därefter i sin helhet. Det inspelade materialet raderades efter transkription. För att 
inte riskera att röja intervjupersonernas identitet genom personliga uttryckssätt 
omformulerades intervjuernas talspråk i samband med transkriptionen till 
skriftspråk. Allt skriftligt datamaterial makulerades efter färdigställd uppsats.  
 

6 Forskningsetiska frågeställningar 
Forskningskravet innebär att allmänheten har rätt att förvänta sig att 
samhällsnyttig forskning bedrivs (Langemar, 2008). För att en god avvägning 
mellan forskningskravet och individskyddskravet ska kunna ske har 
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forskningsetiska riktlinjer upprättats. Föreliggande studie följer fastlagda 
forskningsetiska principer om informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna 
informerades skriftligt om studiens syfte och upplägg, att materialet skulle 
avkodas, behandlas med största möjliga konfidentialitet och endast användas i den 
aktuella undersökningens syfte samt att deltagandet var helt frivilligt och när som 
helt och utan närmare förklaring kunde avbrytas. Respondenterna försågs med 
kontaktuppgifter till intervjuaren och uppmanades att vid behov höra av sig för 
kompletteringar, frågor eller kommentarer. Det skriftliga materialet 
avidentifierades och inspelat material raderades sedan det hade transkriberats. 
 

7 Resultat 
Analysen av materialet visade att egenterapin på ett övergripande plan gynnat 
inlärning och framväxt av psykoterapeutisk kompetens hos respondenterna på ett 
sätt som kunde sammanfattas i temat Utveckling av professionell subjektivitet. Temat 
byggs upp av tre kategorier, Delad erfarenhet, Personlig påverkan och Kunskapsintegration. 
Varje kategori innehåller subkategorier, sammanlagt 13 stycken, vilka i sin tur 
bygger på ett stort antal innehållskoder, Figur 1. 

  
Figur 1. Övergripande tema och de kategorier och subkategorier som den byggs 
upp av. 
 
I det följande presenteras kategorierna med tillhörande subkategorier. Rubrikerna 
på de olika subkategorierna följs av citat, som är hämtade från undersökningen 
och som har till syfte att ge en konkret illustration av innehållet i respektive 
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subkategori och på vilken typ av observationer den grundar sig. Den personliga 
upplevelsen av egenterapi har varit i fokus för studien och att ge utrymme åt 
deltagarna att komma till tals med egna ord och individuella beskrivningar ger 
förhoppningsvis ytterligare tydlighet åt innebörden av de olika subkategorierna. 
Även om varje respondent är unik och i många avseenden skiljer sig från de 
andra, representerar deras svar i resultatredovisningen tillsammans ett slags 
kollektiv erfarenhet av utvecklingsprocessen - samtidigt som de, var för sig, också 
ger utryck för den mångfald och de individuella nyanser som kan finnas i de 
personliga upplevelserna. Resultaten kommer därför att redovisas som en 
berättelse, ett narrativ, med nyanser som speglar denna mångfald. I 
resultatredovisningen inleds varje kategori med en formulering och 
sammanfattning av de erfarenheter och upplevelser som har varit allmänna och 
gemensamma och därefter följer mer specifika synpunkter. Resultatdelen avslutas 
med en övergripande sammanfattning. 
 
7.1 Delad erfarenhet 
 
7.1.1 Att själv ha varit patient/”… så viktig erfarenhet att ha med sig… av 
att sitta på andra sidan.” 
 
Egenterapin innebar en unik möjlighet att vidga perspektivet och dela patienternas 
upplevelse, något som respondenterna menade vore svårt att tillskansa sig på 
annat sätt. 
 

”Det finns ett oerhört värde i att ha känt själv, att veta hur det känns.”  
”Alltså hur ska jag veta hur det är för patienten om jag inte själv har varit i situationen? Jag ser det 
som absolut nödvändigt … du kan inte veta det på något annat sätt.”  

 
Den personliga erfarenheten av att själv vara ”patient” gav en känsla av 
ömsesidighet i mötet med de egna patienterna. Terapeutens personliga erfarenhet 
förs på ett mer eller mindre omedvetet plan över till patientarbetet och främjar 
terapiprocessen. 
 

”När jag möter patienter idag, så kan jag tänka, utifrån mina egna erfarenheter, hur det möjligen kan 
vara för den som sitter där. Det är lite häftigt, men fortfarande än idag tänker jag på det.”  

 
7.1.2 Empati och förståelse/”Att känna igen och förstå… Jag tycker att 
det… är en del i den empatiska utvecklingen.” 
 
Egenterapin ökade respondenternas inlevelseförmåga och förståelse. Att själv ha 
gått i terapi gav en slags igenkänning i det de mötte hos sina patienter.  
 

”För att kunna förstå någonting av den här personen, så behöver man ju också kunna ha en slags bild 
av hur det är att vara den här människan som man har framför sig. Man måste försöka sätta sig in i 
vad det är att vara den här personen. Egenterapin har väl präglat mig på det viset att jag tänker så.”  
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Det blev en förståelse genom det självupplevda, en förståelse såväl för patientens 
problematik som för den utsatthet man som patient kan uppleva i en psykoterapi. 
Att själv erfara vad som kan ta emot och vara svårt och vad som kan vara 
hjälpsamt var viktiga lärdomar för den egna yrkesutövningen. 
 

”Det blir ju en hjälp … för en själv då. Upplevelsen av att gå i terapi, att det är både jättebra, det 
bästa man gör, men jättesvårt och jättejobbigt ibland.”  

 
7.1.3 Trygghet och ansvar/”… det blir en trygghet att du har upplevt det 
själv.” 
 
Den egna terapierfarenheten var till hjälp och stöd och gjorde att respondenterna 
upplevde större trygghet i sitt patientarbete. När det gällde att hantera osäkerheten 
som de blivande terapeuterna kunde uppleva i patientarbetet, var den egna 
terapierfarenheten värdefull. Den hjälpte dem att vila mer i stunden och stå ut 
med att inte veta. Tilliten till den egna förmågan ökade och de jämförde sig inte i 
lika hög grad med hur de uppfattade att man som terapeut ”borde vara”. Det 
handlar också om ansvar gentemot patienten att man som terapeut själv vet vad 
det innebär att gå i psykoterapi. 
 

”Det var en trygghet i det. Jag kunde luta mig lite grand åt mina erfarenheter, att vara patient.” 
”Hur vågar du sätta dig där och vara psykoterapeut när du inte vet vad det innebär att sitta i den andra 
stolen? Det skulle jag aldrig våga, jag tycker att man har ett ansvar.”  

 
7.1.4 Respekt och ödmjukhet/ ”Att ha upplevt det själv ger ödmjukhet, 
respekt, öppenhet…” 
 
Egenterapin gav respondenterna större förståelse för hur stora likheterna är 
mellan oss människor när det gäller det vi brottas med i våra liv. Det som 
patienterna söker hjälp för handlar ofta om allmänmänskliga problem, som de 
flesta kan känna igen sig i.  
 

”Det är ändå någon slags gemensamma processer som vi människor behöver ta oss igenom i terapin för 
att liksom komma till insikt och må lite bättre.”  

 
Att kunna känna igen sig i patienten minskade risken hos respondenterna för ett 
vi-och-de-tänkande och en omnipotent hållning i det terapeutiska arbetet. Det 
blev tydligt för dem att roller och förutsättningar inte alltid är så givna som man 
först kan tro och att det ofta är tillfälligheter som styr var man hamnar i livet och 
vilka utmaningar man ställs inför. Att kunna tänka sig att dela patientens 
upplevelse är en fråga om respekt. 
 

”Det är viktigt att förstå att det är en tillfällighet att det är jag som sitter i terapeutstolen här och det är 
du som sitter i patientstolen. Om man inte förstår det, så har man identifierat sig med sin egen konkreta 
position i livet. Och det är farligt. I vilket fall om man ska vara en förstående människa och en 
människa som kan hjälpa andra.” 
”Jag känner att om man inte kan tänka sig att utsätta sig för någonting som man själv ska bedriva, så 
har man inte förstått situationen.” 
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Genom egenterapin kom respondenterna till insikt om att vi aldrig blir färdiga 
med att utforska oss själva, att vi alltid har saker vi behöver arbeta vidare med. 
Förståelsen för det gav en ödmjuk inställning till patientarbetet.   
”Om man tänker att jag kan och vet allt och jag har inget mer att lära, jag behöver inte gå i terapi … då har man 
ju problem med det. Då vill man ju inte på något vis bli analyserad. Om man tänker att jag vet precis vad jag har 
här inne och jag kan allting och det är ingen annan som kan se igenom mig. Det blir väldigt olustigt då.” 
 
7.2 Personlig påverkan 
 
7.2.1 Självkännedom/”Jag kan inte förstå en annan människa... om jag inte 
också förstår... mer om mig själv.”  
Självkännedom sågs som en avgörande faktor för att kunna upprätthålla en 
psykodynamisk hållning. Medvetenheten om de egna inre processerna ökade 
respondenternas förståelse för det som sker i terapirummet och i den terapeutiska 
processen. När överförings- och motöverföringsreaktioner blev tydligare 
urskiljbara blev det lättare för dem att skilja mellan vad som härrör från patienten 
och vad som kommer från den egna inre världen och gjorde att respondenterna i 
större utsträckning vågade använda sig av sina känslor och reaktioner i det 
terapeutiska arbetet.  
 

”Att jag själv ska kunna ha en … distans till mig själv och mina reaktioner med överföring och 
motöverföring. Det är de viktigaste verktygen jag har som terapeut och de blir helt verkningslösa om jag 
inte har koll på det.” 
”Jag blir ju väldigt berörd av vissa patienter, för att det är saker som berör mig på det personliga planet. 
Men … och det kan jag använda.”  
                      

Genom eget arbete med att lära känna sig själv och sina reaktionsmönster bättre, 
upplevde respondenterna att det blev lättare att förhålla sig till och förstå 
patienten. Vid svårigheter att komma framåt i terapin kunde man gå tillbaka till sig 
själv för att försöka förstå mer.  
 

”Och om jag ska kunna hjälpa någon annan person ... om jag ska kunna vara terapeut, så tänker jag 
att det är helt avgörande att jag själv har försökt vara patient och försökt förstå mig. Ja, det blir helt 
avgörande för hur jag ska kunna hjälpa dem på det sättet, det är det ju.” 
”När man inte förstår hos en patient, då får man helt enkelt gå tillbaka till sin egen analys och förstå 
mer om sig själv, jag har ett ansvar att arbeta mer med mig själv då. Då har jag liksom en blind fläck, 
eller då har jag något som måste förstås ytterligare.”    
 

Egenterapin gav möjlighet att reflektera kring sig själv i metaperspektiv. Det 
upplevdes som avgörande för att kunna behålla en reflekterande hållning och vara 
professionell i sitt agerande. Att som terapeut inte ha tillräckligt god 
självkännedom ansågs kunna vara direkt destruktivt för patienten. 
 

”Jag får hela tiden ökad självkännedom. Varför tycker jag så om detta? Alltså jag kan ju reflektera i 
något sorts metaperspektiv.” 
”Jag tror att man kan bli rent förgörande för vissa patienter, som kommer med så mycket tillit och tilltro 
och agerar ut på alla vis. Har man inte väldigt god insikt om sig själv, så kan det bli en väldigt 
destruktiv situation.” 
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7.2.2 Övertygelse/”Det påverkar ju väldigt mycket, att jag har en personlig 
erfarenhet av att det här fungerar och kan vara livsförändrande.” 
 
Att själv ha fått känna på att psykoterapi verkligen fungerar ger en hög tilltro till 
det sättet att arbeta. Det blir viktigt för terapeuterna att kunna ge vidare den 
erfarenheten till sina patienter.  
 

”Det är någonting som sker med en om man har den absoluta erfarenheten av någonting som gjorde 
skillnad på ett sådant stort sätt. Att man kunde vara i ett sådant möte, som var helt avgörande för en 
själv. Och då strävar jag ju med mina egna patienter, att försöka erbjuda dem en sådan avgörande 
erfarenhet.” 
”Det har hjälpt mig och då vet jag att det är sant, liksom. Det här funkar. Annars kan jag ju inte veta 
det. Och det förmedlar man ju till sin patient. Det tror jag är jätteviktigt, det skapar ju en trygghet och 
ett lugn hos patienten att veta att man själv har … att man tror på det här, vet att det här funkar. Att 
kvalitetssäkra det.”  
 

En erfarenhet från egenterapin var också betydelsen av att i sin personliga 
berättelse bli trodd och bekräftad av terapeuten. Den personliga erfarenheten 
gjorde att tilltron till patienterna och deras berättelser växte och kunde tas på ännu 
större allvar.  
 

”Det påverkar mig till att tro dem vad de än säger. För ibland så är det ju … man tänker att det är 
alldeles otroligt. Jag har väl kanske tänkt så förut också att det är viktigt att tro på dem, men jag gör 
det. Jag tror på det de säger till dess att något annat … tills de säger något annat.” 

 
7.2.3 Fristad/”Att hela tiden ha ett eget forum, fristaden och avlastningen, 
bearbetningen, hjälpen att vidga perspektiven.” 
 
Egenterapin beskrevs som ett eget rum, en plats för återhämtning, i en tidvis 
betungande studiesituation. Den gav studenterna perspektiv och hjälpte dem att 
hantera stressen det innebar att ständigt känna sig granskad och bedömd i en 
miljö där prestation upplevdes vara i fokus. Även i det fortsatta kliniska arbetet 
har erfarenheten från egenterapin varit till hjälp med att hålla nere 
prestationsångesten. 
 

”Det är en förutsättning just under utbildningen … för att man ska orka med också.”  
”En utbildningssituation är ju också en prestation och det är konkurrens. Jag tror att hade jag inte haft 
den ökade tryggheten i mig själv, som min egenterapi gav mig, så hade jag nog haft mycket högre 
prestationsångest … och det tror jag egenterapin har bidragit mycket med, faktiskt. Och det är ju så i 
mitt arbetsliv idag också, att jag har mycket lägre ångest vad gäller prestation. Och det är skönt.”  

  
7.3 Kunskapsintegration  
 
7.3.1 Teoretiska moment/”Det kan man inte bara läsa sig till, det måste 
man känna på.”  
 
Egenterapin fördjupade det teoretiska kunskapsinhämtandet och gynnade 
inlärningen. Teorierna fick en annan betydelse och kunskapen blev mer levande. 
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Erfarenheten från egenterapin gjorde det lättare för respondenterna att hitta en 
koppling mellan intellekt och känsla. 
 

”Man läser med någon slags erfarenhet både av patientarbete, men också av egenterapi och därför får det 
en annan betydelse, det man läser.” 
” Jag förstår vad det står i texten. Den blir levande, den blir konkret och erfarenhetsbaserad.”  
”Sedan kan man ju ha läst jättemycket böcker och vara liksom en duktig tekniker, kanske. Men jag 
tror också det handlar om den där känslomässiga, erfarenhetsbaserade upplevelsen av att ha gjort ett 
arbete själv… inlärningsmässigt är det avgörande.”  
 

Att känna igen sig i det man läste gjorde det lättare att ta till sig teoretisk kunskap, 
att förstå och integrera den. Det gav ett effektivare grepp om kunskapen, vilket 
underlättade inre sortering och kategorisering. Den tillägnade kunskapen 
bekräftades och befästes genom att den kopplades till personliga erfarenheter. 
Egenterapin ökade också motivationen att fördjupa sig i teorin och förstå mer. 
 

”Det finns ju fack att lägga det i då. Ja, alltså det du själv upplever i egenterapin, ordnar de där facken 
som du… sedan när du läser så kan du sortera in där.”  
”Jag blev hjälpt där att få tag i den (kunskapen) på riktigt, så att säga … under utbildningen.” 
”Jag påverkades på något slags grundläggande sätt av egenterapin till någon slags noggrannhet, någon 
slags ambition att vara grundlig, på något vis … alltså att ta till sig det, att göra någonting av den 
möjligheten som det är att ytterligare fördjupa sig”.  

 
Även i det nuvarande kliniska arbetet har respondenterna nytta av att kunna röra 
sig mellan tänkande och kännande. Att ha den kanalen öppen gör terapeuten mer 
följsam och minskar risken för att terapin ska bli alltför teknisk och formaliserad. 
 

”Jag som praktiserande terapeut … jobbar ju med att vara i en känsla av här och nu och vad som 
händer i den terapeutiska relationen och mellan oss. Jag har ju också min teoretiska analys som går på 
någonstans: Hur ska jag tänka kring det här? Och det är lätt att man hamnar mer där uppe då, i att 
förstå det teoretiska … tappar bort känslan, tror jag.”  
”Man ska inte stå på det ena eller det andra benet, som vi människor gärna har en tendens till, utan vi 
ska stå på båda benen. Både tänka och känna.”   

 
I och med att kunskapen och förståelsen fördjupades, blev respondenterna också 
tryggare i sig själva. Den egenupplevda erfarenheten har hjälpt dem att bibehålla 
ett öppet förhållningssätt i det terapeutiska arbetet och gjort dem mindre rigida i 
att följa en specifik teoretisk modell. Flexibiliteten har lett till ett ökat 
handlingsutrymme och minskad risk att i allt för hög grad ta till förenklingar och 
generaliseringar. 
 

”Det är lätt att man blir … när det blir för stort sammanhang, så försöker man få ner det till en 
förenklad teoretisk modell. Sedan måste man kunna ha den där och utgå från den och pröva den i 
verkligheten och ta avsteg från den.” 
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7.3.2 Metodmoment/” … jag hade en annan möjlighet att ta till mig vad 
som sades och koppla det på ett annat sätt.”  

Erfarenheten från egenterapin gjorde det lättare för studenterna att ta till sig även 
praktiska moment under utbildningen. Genom att själv befinna sig i en 
terapiprocess, blev olika aspekter av processen tydligare för studenterna och 
förståelsen ökade när egna erfarenheter kunde knytas till de patientärenden som 
togs upp i handledningen.  

”Jag kunde nog ta till mig handledningen på ett annat sätt. Inte så att jag kanske begrep på ett annat 
sätt, men jag hade en annan möjlighet att ta till mig vad som sades och koppla det på ett annat sätt. 
Saker och ting förtydligades.” 
”Den egna utvecklingen och förståelsen för sig själv och sina egna mönster, sitt sätt att vara och agera 
skapar ju förutsättningar för att kunna tillägna sig både teori och handledning på ett mer fördjupat 
plan. Jag tror att jag kunde fästa egna erfarenheter på när vi hade handledning.”  

Egenterapin ansågs också påverka handledningsmomentet genom att tillföra en 
emotionell valör, som förhindrar att det enbart handlar om en intellektuell 
diskussion. 
 

”Jag kan inte tänka mig annat än att det vore ickekonstruktivt i en handledningssituation att inte ha 
någon erfarenhet (av att gå i terapi). Risken är väl att antingen blir det en väldigt intellektuell övning 
utan att bottna känslomässigt eller att det blir väldigt distanserat från patienten. Alltså handledning 
skulle bli en oerhört distansera process, känslomässigt distanserad.” 

 
Genom egenterapin fick studenterna ett dubbelt perspektiv på det terapeutiska 
arbetet. Möjligheten att uppleva den psykoterapeutiska processen från två håll 
berikade inlärningsprocessen. 
 

”Man kunde både ta in från patient- och från terapeutsituationen.”  
”På samma sätt som egenterapin påverkar patientarbetet, att jag till exempel känner igen begrepp vi 
jobbar med, psykologiska, psykodynamiska begrepp, så känner jag igen dem i handledningen. Ett sätt 
att, inte bara teoretiskt, utan med egen erfarenhet veta vad det är för någonting.” 

7.3.3 Hantverk/”Det är svårt att överföra det på något annat sätt än genom 
att man prövar… man får liksom pröva.”   

Det framhölls att egenterapin gav en unik inblick i att se hur terapeutiskt arbete 
kan utföras. Att se en psykoterapeut i arbete är annars svårt, eftersom insynen i 
andras psykoterapeutiska rum är begränsad. Genom att själv få vara med under 
arbetet och känna på hur olika interventioner kan upplevas som patient minskar 
risken för att det egna patientarbetet ska bli alltför manualiserat.  

”Jag ser det mycket som ett hantverkskunnande så det är klart att den delen av egenterapin fyller en 
funktion, att man ser en psykoterapeut i arbete. Det är ju den eller de psykoterapeuter man kommer att 
se allra närmast, eftersom vi till viss del fortfarande ju ändå lever i det här slutna psykoterapeutiska 
rummet. Att se hur arbetet bedrivs, det görs ju till stor del i egenterapin.” 

 
Den personliga erfarenheten av att se metod omsättas i praktik gav inlärningen 
ytterligare en dimension. Det som upplevdes som mest givande i egenterapin 
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kunde tas med till det egna patientarbetet och prövas där. Värdet av den 
emotionella aspekten av terapierfarenheteten återkom i många intervjuer. Att som 
patient själv få uppleva hur det känns när olika terapeutiska interventioner 
används ger en djupare förståelse för vad psykoterapeutiskt arbete innebär och 
hur det fungerar i praktiken.  
 

”Det som behöver inträffa i terapirummet, det är att två personer får kontakt och kan tala med 
varandra. Men det är det som liksom är grunden i arbetet. Jag tror att det är svårt att överföra det på 
något annat sätt än genom att man prövar. Man får liksom pröva.” 
”Allting går inte att läsa sig till. Jag tror att man behöver ha det här praktiska blandat med det 
teoretiska.”  
”Det gjorde mig gott och det kanske är något som jag kan använda mig av själv. Så då prövar 
man. Sedan blir det ju inte likadant … olika förutsättningar och hur man är som person, men 
det är ändå någon slags grund att stå på.” 

7.3.4 Rollmodellering/”Man får ju en modell, liksom, via sin egen terapeut, 
för hur man kan vara terapeut.”  

Det var viktigt för respondenterna att under sin utbildning få förebilder för vad 
det kan innebära att vara psykoterapeut. Att i sin egen terapeut få en modell för 
hur terapeutrollen kan gestalta sig var en väsentlig aspekt av egenterapin. Genom 
den personliga kontakten med sin terapeut fick respondenterna en referens 
utanför sig själva och en inlärningsmodell av ett psykoterapeutiskt förhållningssätt, 
något som hjälpte dem att navigera när det gällde att själva utforma och växa in i 
sin roll. Det underlättade för dem att kunna känna sig trygga och bekväma i rollen 
som psykoterapeut.  

”Det blir ju en förebild, en rollmodell på något sätt.… Mentorer och förebilder då med mer erfarenhet, 
det är liksom så outstanding i det här yrket när man använder så mycket. Det är ju en relation som 
man använder.   
”Som terapeut så ville jag ha förebilder. Jag känner mig trygg i mig själv och jag tycker att jag är trygg i 
min roll. Det är ju bland annat för att jag har kunnat förankra mig i långa terapier med olika 
terapeuter.”  

 
Den egna terapeuten blev ett exempel på hur man som terapeut kan förhålla sig 
till och på ett personligt plan integrera teori och metod i sitt arbetssätt. Flera 
intervjudeltagare påpekade att de i utvecklingen av sin egen terapeutroll blivit så 
starkt präglade av sin terapeut, att de fortfarande bar med sig en representation av 
terapeuten som de i sitt nuvarande arbete kunde använda sig av i mötet med sina 
patienter.  
 

”Jag kan ju märka att min terapeut, jag kunde se hur hon har teorin om hur man bör göra i sig. Alltså 
ramar, till exempel då.”  
”Idag när jag arbetar, så har jag ju min terapeut på min axel. Jag gör ju lite som hon och så, och är 
väldigt präglad av det.” 
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Anknytningen till den egna terapeuten blev en mall för hur respondenterna knyter 
an till sina egna patienter Att bli bemött med respekt och tagen på allvar av sin 
terapeut öppnar upp för vikten av det bemötandet med de egna patienterna. 
 

”Jag litade på henne från början, för jag kände väl att hon hade det där. Hon var en människa och var 
professionell terapeut. Och de delarna i henne gjorde att jag från början kände en tillit till henne att 
kunna öppna mig, att hon kunde hjälpa mig när jag inte själv alltid kunde.”  
”Det är inte precis vad man säger, utan det är det där liksom mänskliga - gesterna eller något sådant 
där. Att någon, att terapeuten lyssnar in. Att just nu så behöver man bara få lov att vara, liksom, som 
man är.” 
”Hon respekterade det jag sa och tog det på allvar och stöttade mig, det var verkligen en upplevelse.”  

Den rollmodellerande aspekten av egenterapin var, enligt respondenterna, till 
övervägande delen positiv, men det kunde också röra sig om negativ identifikation 
med terapeuten. I vissa fall blev den egna terapeuten ett exempel på hur man själv 
inte ville arbeta. 

”Men också det motsatta. Jag gick en terapi när jag började steg 2 och där tänkte jag att jag inte ville ha 
det så som det blev där. Och jag ville inte … alltså hon hade sina fördelar, men det var inte så jag ville 
jobba. Och det kunde jag se, då, utifrån att jag hade den egna erfarenheten.” 
 

Att gå i egenterapi innebär dubbla roller, att vara både patient och blivande 
kollega. Det kan leda till en rollsammanblandning för båda parter och utgöra en 
svårighet för studenten att gå in i det terapeutiska arbetet fullt ut. 
 

”Jag tror att det kan finnas en risk att man börjar tänka… eller att man tänker för mycket att det 
bara är utbildning, att man kopplar på sitt professionella jag. Att man börjar tänka psykologiskt.”  
”Man är upptagen av en massa andra saker, man är för mycket upptagen av terapeuten än vad jag gör, 
hur jag känner, hur jag beter mig, mina frågor liksom.” 
”… sedan tror jag också att han kunde känna en plikt mot en person som mig, att han skulle vara som 
en sådan här terapeut bör vara, så att jag lär mig det.”  

 
Det framfördes också farhågor om att rollmodelleringen kunde resultera i att det 
personliga uttryckssättet hos studenterna inte fick komma till uttryck i tillräckligt 
stor utsträckning och att det i sin tur riskerar att leda till en olycklig likriktning 
inom terapeutkåren. Det betonades hur viktigt det är att inte bara ta efter och 
imitera sin terapeut, utan att ta till sig de delar som känns rätt och kommer 
naturligt för en själv och därmed göra kunskapen till sin egen.  

 
”Detta att vara sig själv, att följa sig själv. Man uttalar inte det, men det finns en grundidé ändå att 
göra som de äldre gör: Tänk som vi som är äldre tänker! Så kan man säga att det är.” 
”Det är klart att man kan märka saker hos den andre som man kan ta till sig och känna att det här 
känns rätt för mig och man gör det till något eget.”  
 

7.3.5 Utbildningssituationen/” Diskussionerna och samtalen under 
utbildningen … var noll.”  
 
Även om den personliga kopplingen mellan egenterapi och utbildning var stark 
för respondenterna, efterfrågades fler aktiva försök till integreriv 
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egenterapimomentet i övriga kursmoment. Det påtalades att det från 
utbildningsanordnarens sida inte hade gjorts någon uppföljning och att det inte 
fanns någon plats i kursplanen för diskussion om egenterapin.  
Det fanns en önskan om diskussioner på ett mer övergripande plan kring teknik 
och förhållningssätt, där studenterna med sina olika personliga erfarenheter hade 
kunnat berika varandra.  
 

”Och det skulle jag gärna vilja prata med några andra om. Hur upplevde man det som patient? Det 
finns ju hur mycket som helst att prata om utan att behöva avslöja om sig själv, utan mer kring teknik 
och förhållningssätt och alla sådana här saker, som man kan ha nytta av att dela med andra.” 
”Jag tycker att det saknas en diskussion eller ett forum kring att vi själva har gått i egenterapi och 
vad har vi för erfarenheter av det och av att vara patient …. Det var som att här ska vi gå och utbilda 
oss till psykoterapeuter, men vi pratar helst inte om hur det är att vara patient själva. När det är det 
som jag tycker har lärt mig jättemycket.” 

 
Att egenterapin är obligatorisk omnämns som problematiskt av flera 
respondenter. Tvånget kan göra att motivationen, som är avgörande för att en 
psykoterapeutisk process ska bli framgångsrik, inte är självklar. 

 
”Att gå i terapi för att man måste, är för mig någon slags kategorifel.” 
”Att bli tvingad till någonting som man egentligen inte vill eller har ett… begär till… dödar väl någon 
form av kreativitet.” 
”… det är lite speciellt när man ska gå i egenterapi. Söker man en psykoterapeut för att man mår dåligt 
så är ju saken ganska enkel… man upplever att man har ett problem som man behöver hjälp med. Om 
man inte har det så tydligt, blir det ju lite svårare på ett sätt. Sedan är det klart att man alltid kan 
arbeta med sig själv, men att hitta det som man behöver arbeta med är kanske inte så lätt.” 
 

De flesta upplevde det som positivt och berikande att egenterapi var en integrerad 
del av psykoterapeututbildningen, men tidvis kunde arbetsbelastningen bli mycket 
hög och studenterna kunde då uppleva stress. 
 

”När man var inne i de mest intensiva perioderna… det är klart att arbetsmässigt så blir det ju 
mycket… åt alla håll.” 
”Man körde ju stenhårt med utbildning, egenterapi och att man hade egna konfidenter och handledning. 
Alltså alltihop skulle göras samtidigt. Det tyckte jag väl kändes väldigt mycket på en gång, men… jag 
tror att det korsbefruktar vartannat.” 
 

En annan koppling till utbildningssituationen var de ekonomiska aspekterna. 
Utgifter för egenterapin är betydande och det framfördes synpunkter på att 
kostnaden inte ingick i utbildningen.   

 
”Det är ju också en kostnadsfråga, tänker ja. Att det behövs… framför allt behöver det 
(egenterapimomentet) vara kvar, men det behöver också… det skulle också, tycker jag, bekostas inom 
universitetsvärlden.” 
”Alltså det är ju så här att jag har ju betalat allting själv och det har varit ganska bökigt. Ja, jag har 
fått spara och spara.” 
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7.3.6 Att göra kunskapen till sin/”Jag känner någonstans att det hänger 
ihop, det hänger ihop för mig.” 
 
Egenterapin blev en länk mellan det professionella och det personliga under 
utbildningen. Att lära känna och förstå sig själv bättre samtidigt som den 
teoretiska kunskapen växte, hjälpte psykoterapeutstudenterna när det gällde att 
koppla ihop den personliga och den professionella delen av sig själva. Att i terapin 
få fokusera på sig själv som person, inte bara som student, gjorde det lättare att 
behålla ett personligt uttryck och värdera det genuint egna också i sin roll som 
blivande psykoterapeut. Risken att tappa bort sig själv i mallen för hur en terapeut 
bör vara minskade. 
 

”Det är väl den här personliga delen, egenskaperna hos mig som person och mina känslor. Att jag på 
något sätt har fått bearbeta och analysera och fått hjälp att förstå dem på ett annat sätt. Och kunnat 
integrera dem i mitt teoretiska … yrkesperson eller så.” 
”Det har väldigt stor påverkan i det psykoterapeutiska utövandet, den professionella hållningen, 
yrkesrollen, där man så mycket använder sina känslor som ett verktyg.”  

 
Erfarenheten från egenterapin gav respondenterna en förståelse som de menade 
hade varit svår att få på annat sätt. Det handlar om integrering av kunskap och 
utveckling av en psykoterapeutisk hållning, som är förankrad i den egna personen 
och ger en personlig tilltro till sig själv som psykoterapeut. Genom den egna 
upplevelsen internaliseras kunskapen på ett mer personligt plan och det blir 
möjligt för studenten att göra den till sin. 
 

”Jag måste hela tiden hitta min egen yrkesroll, person, arbetssätt. Och det gör jag via mig själv och 
verktygen, redskapen som är mina egenskaper. Jag kan sitta med en patient nu och så känner jag så 
här: Nu är jag … liksom både teoretiskt och erfarenhetsmässigt, så använder jag mig själv.”  
”Alltså det är en kunskap som jag inte hade fått på ett annat sätt. Jag hade inte kunnat läsa mig till 
det, jag hade inte kunnat diskutera det med någon annan, utan det bygger ju på ren erfarenhet av att 
själv ha varit patient och gått i egenterapi.” 
”Jag tror att det är viktigt som terapeut att man landar i någonting som känns bekant och som känns 
liksom lite grand som ens egen sanning. Hur man ser på världen, helt enkelt.” 
”Om det hänger ihop för mig, så tror jag att det kan hänga ihop för patienten också. Och att jag är trygg 
med att patienten kan känna en tillit till mig.” 

 
Sammanfattning av resultatdelen 
Analysen av data resulterade i temat Utveckling av professionell subjektivitet. Med 
termen ”professionell subjektivitet” menas i detta sammanhang att som 
psykoterapeut i sitt kliniska arbete vara väl grundad i psykoanalytisk teori, men 
också förankrad i en inre, personlig hållning vad gäller den teoretiska basen. En 
känslomässig och kognitiv integrering av interpersonella och intrapsykiska 
erfarenheter, tillsammans med en välgrundad teoretisk förankring och klinisk 
erfarenhet, gör det möjligt att i det kliniska arbetet kunna använda sig av intuition, 
kreativitet och fingertoppskänsla i den specifika situation som varje patientmöte 
innebär. I temat kommer en gradvis framväxande, personligt grundad, 
professionell hållning hos respondenterna till uttryck. Det rör sig om ett sätt att 
förhålla sig till och integrera teori i det kliniska arbetet, att använda sig av sig själv 
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på både ett personligt och ett professionellt plan och att på en djupare nivå kunna relatera 
till sina patienter. De tre huvudkategorierna Delad erfarenhet, Personlig påverkan och 
Kunskapsintegration bygger upp temat i så måtto att de tillsammans både förklarar 
och utgör förutsättningar för utveckling av professionell subjektivitet.  
 

8 Diskussion 
Föreliggande studie belyser kvalitativa aspekter av psykoterapeututbildningens 
egenterapimoment. Studiens syfte är att undersöka psykoterapeuters personliga 
upplevelse av egenterapins påverkan på professionell utveckling under 
psykodynamiskt inriktad psykoterapeututbildning. Data har samlats in via 
semistrukturerade intervjuer och analyserats med induktiv, tematisk analys. 
Resultaten visar att egenterapi upplevs ha en positiv effekt på inlärning och 
framväxt av professionell kompetens genom att gynna utvecklingen av en teori- 
och kunskapsbaserad professionell subjektivitet. Viktiga delar i denna utveckling 
är delad erfarenhet, personlig påverkan och kunskapsintegration.  
 
8.1 Metoddiskussion 
Det har i tidigare forskning visat sig vara mycket svårt att på ett tillförlitligt sätt 
skilja egenterapins påverkan från andra variabler (Mackey & Mackey, 1994). Även 
i föreliggande studie finns osäkerhet kring hur resultaten ska värderas. Det är svårt 
för respondenterna att säkert avgöra hur betydelsefull egenterapin har varit. En 
del respondenter har ibland uttryckt svårigheter att i minnet skilja mellan 
erfarenheter från egenterapin under psykoterapeututbildningen och från andra 
terapier som de genomgått, vilket kan påverka validiteten negativt. Men den 
övervägande personliga erfarenheten hos respondenterna är att egenterapin har 
haft stor påverkan på den professionella utvecklingen. Resultatet stöds av flera 
tidigare studier (Grimmer & Tribe, 2001; Norcross, 2005). Den subjektiva 
upplevelsen är eftersträvansvärd och väsentlig i kvalitativ forskning och bör ges 
stor vikt när det handlar om inre processer, som är svåra att mäta på andra sätt. 
Studiegruppen på åtta respondenter är en alltför liten grupp för att det ska kunna 
gå att dra några generella slutsatser av studien, men resultaten sammanfaller i hög 
utsträckning med tidigare forskning, vilket talar för att forskningsupplägget är 
relevant för frågeställningarna. Att respondentgruppen utgjordes av enbart 
psykodynamiskt inriktade terapeuter kan utgöra ett validitetsproblem, eftersom 
det inom den psykodynamiska traditionen finns en positiv förväntan när det gäller 
egenterapi. Eventuellt kan det göra att det i studien var svårt att fånga de 
problematiska sidorna av egenterapi. Få negativa aspekter framkom i intervjuerna 
trots att intervjufrågorna också tog upp sådana. Det kan ha funnits en omedveten 
rädsla, såväl hos intervjuaren som hos respondenterna, att ett erkännande av 
problematiska och negativa sidor skulle kunna uppfattas som kritik mot 
egenterapin i sig.  
    
Som vid all kvalitativ forskning påverkas validiteten i föreliggande studie av 
författarens egen förförståelse (Langemar, 2008). Att studiens författare 
personligen har en positiv erfarenhet av sin egenterapi och dessutom delar 
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psykoterapeutisk inriktning med respondenterna, kan generera föreställningar om 
förväntade resultat och därigenom påverka validiteten. Förförståelsen behöver i 
sig inte utgöra ett problem för den forskningsmässiga kvaliteten, men det är 
viktigt att under arbetets gång ständigt reflektera kring den för att minska risken 
för bias, det vill säga snedvridning i insamling och tolkning av data. Tidigare 
erfarenhet inom forskningsområdet kan vara positiv eftersom det ökar förståelsen 
för ämnet, men förförståelsen får inte styra forskningsprocessen (Langemar, 
2008). I ett försök att begränsa förförståelsens inverkan och upprätthålla god 
validitet har intervjuerna byggt på öppna frågor, som vid behov har följts upp 
med konkretiserande följdfrågor. Intervjuguidens frågor är tematiskt relaterade till 
ämnet för studien, nämligen egenterapins koppling till inlärning och professionell 
utveckling, och ligger till grund för efterföljande analys. Förförståelsen har haft en 
inverkan på formuleringen av frågeställningar och intervjufrågor och funnits med 
under databearbetningen, men det har funnits en strävan under analysarbetet att 
utföra tematiseringen av data utifrån ett induktivt förhållningssätt (Langemar, 
2008). Under processens gång skedde en växelverkan mellan teori och data så att 
teorin omformulerades och reflexiv validitet uppnåddes (Langemar, 2008). 
Fullständig frihet från bias är svår att uppnå, men de data som har framkommit 
under forskningsprocessen har påverkat författarens tidigare föreställningar, vilket 
tyder på att konfirmeringsbias inte på något avgörande sätt har hindrat 
analysprocessen.  
 
Samtliga intervjuer i undersökningen har utförts i en ostörd omgivning, som har 
uppfyllt de krav på avskildhet och ostördhet som krävs för att uppnå god 
reliabilitet. I intervjuerna har det funnits en strävan att använda öppna frågor för 
att inte i alltför hög utsträckning styra respondenternas svar. För att ytterligare 
fördjupa svaren har följdfrågor använts. Genom att i studien använda intervjucitat 
underlättas för läsaren att på egen hand värdera de slutsatser som dragits, något 
som ökar transparensen och stärker reliabiliteten. Överförbarheten i studien 
begränsas av att det ingår ett relativt litet antal respondenter och att samtliga 
representerar en psykodynamisk inriktning.  
 
8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka den kvalitativa aspekten av egenterapins 
påverkan på den professionella utvecklingen under psykoterapeututbildningen.  
För att täcka en kunskapslucka och begränsa forskningsmaterialet, har studien 
inriktats på psykodynamiskt inriktade psykoterapeututbildningar på några svenska 
lärosäten. Psykoterapeuter, som relativt nyss utexaminerats, har intervjuats om 
personliga upplevelser av egenterapins inverkan på lärande och utveckling av 
psykoterapeutisk kompetens under utbildningen. Resultatet visar att egenterapin 
uppfattats ha varit viktig för den professionella utvecklingen och haft en positiv 
inverkan på såväl inlärning som kompetensutveckling. Studien visar att framväxt 
av professionell subjektivitet är en avgörande faktor när det gäller yrkesmässig 
förkovran. Strävan mot professionell subjektivitet genomsyrar såväl 
kunskapsinhämtande som utveckling av psykoterapeutisk kompetens. Att hitta, 
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erkänna och förhålla sig till sin egen subjektivitet är avgörande i processen att 
utveckla en personligt grundad, professionell hållning. Byggstenarna i processen 
utgörs av kunskapsintegration, personlig påverkan och delad erfarenhet. Det handlar om 
integration av intrapsykiska och interpersonella erfarenheter på såväl ett kognitivt 
som känslomässigt plan. Även i tidigare forskning har egenterapi visat sig vara en 
viktig faktor för känslomässig, interpersonell och professionell utveckling 
(Grimmer & Tribe, 2001; Norcross, 2005).  
    
Att vara väl förtrogen med och förankrad i teori och metod är en 
grundförutsättning för att kunna utföra ett gott psykoterapeutiskt arbete. 
Egenterapi fördjupar det teoretiska kunskapsinhämtandet och gör teorierna mer 
levande. Genom att kopplas till personliga erfarenheter, bekräftas och befästs den 
tillägnade kunskapen, vilket underlättar internalisering och integrering. Det 
handlar om en internaliseringsprocess där psykoanalytisk teori och psykodynamisk 
metod successivt ”växer in i” de blivande psykoterapeuterna, något som ger dem 
en mer personlig förståelse för vad psykodynamisk psykoterapi innebär och 
hjälper dem att göra kunskapen till ”sin” och hitta ett eget personligt och 
subjektivt uttryck i det terapeutiska arbetet. Processen är viktig för att det kliniska 
arbetet ska vila på en stabil grund och en god terapeutisk allians ska utvecklas, 
något som har visat sig ha en stark positiv koppling till behandlingsutfall (Gold et 
al., 2015). Erfarenheten från egenterapin gör det också lättare att hitta en koppling 
mellan intellekt och känsla, något som minskar risken för att det terapeutiska 
arbetet ska bli alltför manualiserat och tekniskt. Att terapeuten har en välgrundad 
teoretisk och klinisk förankring i kombination med ett personligt förhållningsätt 
och lyhördhet för det specifika i varje patientmöte fördjupar och berikar den 
psykoterapeutiska processen. Den personliga erfarenheten av att se metod 
omsättas i praktik ger inlärningen ytterligare en dimension. Det finns ett stort 
värde i den emotionella aspekten, att som patient själv få uppleva hur det känns 
när olika terapeutiska interventioner används. Egenterapi innebär en möjlighet för 
blivande psykoterapeuter att lära sig om vad psykoterapi innebär och hur en 
terapeut kan vara (Grimmer & Tribe, 2001; Norcross, 2005). Rollmodelleringen 
ger en yttre referens i utformandet av den egna professionella rollen, vilket 
underlättar internaliseringen av ett psykoterapeutiskt förhållningssätt. De dubbla 
roller det innebär att själv gå i terapi under utbildningen är berikande, men kan 
också innebära svårigheter i form av förväntningar, stress, distraktion, 
fokusförskjutning och rollsammanblandning (Geller et al., 2005; Kumari, 2011; 
Moller et al., 2009; Wilson et al., 2015). 
    
Egenterapin har både en intrapsykisk och en interpersonell påverkan. 
Självutforskandet hjälper till att förhålla sig till och förstå det som sker i den 
terapeutiska processen. Ökad självkännedom och medvetenhet om egna inre 
processer möjliggör upprätthållandet av en professionell hållning och ger 
samtidigt ökat mod att använda det genuint personliga i det terapeutiska arbetet. 
Personliga egenskaper har i tidigare forskning visat sig vara av största vikt för det 
terapeutiska behandlingsresultatet (Geller et al., 2005; Sandell et al., 2000). Den 
personliga erfarenheten ökar inlevelseförmåga och förståelse. Insikten om att 
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självutforskandet aldrig blir färdigt utan är en livslång process ger en respektfull 
och ödmjuk inställning till patienterna och det kliniska arbetet. Det självupplevda i 
att vara ”patient” ger en personlig erfarenhet av interaktionen i terapeutiska 
processer och en känsla av ömsesidighet i mötet med de egna patienterna. 
Terapeutens personliga erfarenhet förs på ett omedvetet plan över till 
patientarbetet, vilket gagnar terapiprocessen och den terapeutiska alliansen. 
Liknande resultat har visats i tidigare studier (Brenner, 2006; Grimmer & Tribe, 
2001; Norcross, 2005).  
    
En aspekt av den terapeutiska kompetensen som är tydligt relaterad till 
egenterapin har här formulerats som professionell subjektivitet. Begreppet finns 
omnämnt, men inte förklarat, i psykoanalytisk litteratur (Goldberg, 1985), men har 
inte tidigare utforskats inom psykoterapiforskningen. I det följande görs ett försök 
till utveckling av begreppets innebörd. Genom egenterapin tydliggörs vikten av en 
självständig, subjektiv hållning till teori och metod. Det psykoanalytiska 
teoribygget blir levande och kan uttryckas på ett personligt sätt. Det blir inte ett 
hinder, utan snarare en förutsättning, för utvecklande av psykoterapeutisk 
kompetens. Det professionella och det personliga är nära förbundna i 
psykodynamisk terapi och psykoterapeutens subjektivitet är en oundviklig del av 
den terapeutiska processen (Mackey & Mackey, 1994). Professionell och personlig 
utveckling går hand i hand och när de kan integreras ökar den psykoterapeutiska 
kompetensen. Egenterapin blir en länk mellan det professionella och det 
personliga under utbildningen. Liknande resultat har visats i tidigare forskning 
(Sheikh, Milne & MacGregor, 2007; Wilson et al., 2015). 
  
Psykoterapi är en intersubjektiv process mellan patient och terapeut. Det handlar 
för patientens del om att utforska sig själv och sina relationer och på så sätt nå 
fram till sin egen subjektiva sanning. För att som terapeut kunna medverka i 
denna process är det av största vikt att själv vara i kontakt med sin egen 
subjektivitet. Subjektivitet framställs ofta, såväl inom kliniskt arbete som 
forskning, som problematisk och icke önskvärd. Ett objektivt förhållningssätt 
framhålls som en garant för professionalitet och tillförlitlighet. Resultaten i 
studien visar att den professionella subjektiviteten upplevs vara en tillgång och en 
nödvändighet i det psykoterapeutiska arbetet. Utan den är terapeuten hänvisad till 
kunskap och erfarenheter som ännu inte processats och internaliserats och 
berövas därmed en stor del av de verktyg som kan underlätta och förbättra den 
kliniska praktiken. Att få tillgång till sitt eget inre och kunna använda sig av det i 
det terapeutiska arbetet ger en större lyhördhet och en djupare förståelse för 
patienten. Paletten av terapeutiska möjligheter blir bredare och patientarbetet 
berikas och fördjupas. Föreliggande studie visar att egenterapi har en positiv 
påverkan på lärande och utvecklande av psykoterapeutisk kompetens och 
bekräftar därmed resultat från tidigare studier. Studien har också resulterat i nya 
rön. Den koppling mellan egenterapi och utveckling av professionell subjektivitet 
som påvisats, har inte kunnat hittas beskriven i tidigare forskning. 
Sammanfattningsvis utgör egenterapi en väsentlig del av den integreringsprocess 
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som krävs för professionell utveckling under psykodynamiskt inriktad 
psykoterapeututbildning och har därför fortsatt en plats inom utbildningen. 
Föreliggande studie är gjord på ett begränsat antal deltagare, samtliga med 
psykodynamisk inriktning, vilket kan ha påverkat resultaten (selektionsbias). Den 
förförståelse om egenterapi som finns hos både studiens deltagare och författare, 
kan ha gjort att vissa aspekter inte kommit till uttryck och att såväl insamling som 
analys av data har påverkats (bedömningsbias), vilket kan ha inverkat negativt på 
resultatets neutralitet. 
 
8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Framtida forskning inom området skulle kunna inriktas på kopplingen mellan 
utveckling av professionell subjektivitet och formande av yrkesmässig identitet. 
Andra tänkbara forskningsområden är kopplingen mellan professionell 
subjektivitet och intersubjektivitet i terapiprocessen och kopplingen mellan 
professionell subjektivitet och gemensamma faktorer i psykoterapi. Studien är 
begränsad i omfattning och inriktad på psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter. 
För att bredda kunskapen och fördjupa förståelsen skulle KBT-terapeuters 
subjektiva erfarenheter av egenterapins påverkan på den professionella 
utvecklingen kunna undersökas. 
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Bilaga 1 
                     Introduktionsbrev 

 
 
 
Hej! 
 
 
 
Mitt namn är Katarina Åstrand och jag läser andra året på psykoterapeututbildningen vid S:t 
Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Högskola, Campus Bräcke, Göteborg. Som 
examensuppsats gör jag en studie om psykoterapeuters personliga upplevelser av 
egenterapimomentet under utbildningen och dess eventuella påverkan på utvecklandet av 
psykoterapeutisk kompetens. Jag skulle vilja intervjua personer som relativt nyligen avslutat sin 
psykoterapeututbildning oh via Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet har jag fått 
ditt namn. Det skulle betyda mycket för mig om du ville ställa upp på en intervju! 
  
Intervju görs på en lats och vid en tidpunkt som du själv väljer och beräknas ta ca 45 - 60 
minuter. Samtalet spelas in och skrivs sedan ut i text. Allt intervjumaterial kommer att avkodas 
och behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det kommer endast att användas i denna 
undersöknings syfte och förstörs när studien är färdig. Svar som citeras i studien kommer inte 
att kunna kopplas till någon enskild person. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst 
och utan närmare förklaring avbrytas. Vill du ta del av den färdiga uppsatsen går det självklart 
bra. 
 
Hoppas att du har lust och möjlighet att delta som respondent! 
 
Du når mig på telefon 073-582 74 88 eller mejl katarinaastrand@hotmail.com. 
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Katarina Åstrand 
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Bilaga 2 
                     Introduktionsmejl 

 
    
 

Hej! 
 
 
 
Jag heter Katarina Åstrand och går andra året på psykoterapeututbildningen på S:t 
Lukas/Bräcke (TPUT-14). Som examensuppsats gör jag en studie om psykoterapeuters 
personliga upplevelser av egenterapimomentet under utbildningen och dess eventuella påverkan 
på utvecklandet av psykoterapeutisk kompetens. Jag skulle vilja intervjua personer som relativt 
nyligen avslutat sin psykoterapeututbildning och via Karin Wedne på S:t Lukas/Bräcke har jag 
fått ditt namn. Det skulle betyda mycket för mig om du ville ställa upp på en intervju! 
 
Intervju görs på en plats och vid en tidpunkt som du själv väljer och beräknas ta ca 45 - 60 
minuter. Samtalet spelas in och skrivs sedan ut i text. Allt intervjumaterial kommer att avkodas 
och behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det kommer endast att användas i denna 
undersöknings syfte och förstörs när studien är färdig. Svar som citeras i studien kommer inte 
att kunna kopplas till någon enskild person. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst 
och utan närmare förklaring avbrytas. Vill du ta del av den färdiga uppsatsen går det självklart 
bra. 
 
Hoppas att du har lust och möjlighet att delta som respondent! 
 
Du når mig på telefon 073-582 74 88 eller mejl katarinaastrand@hotmail.com. 
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Katarina Åstrand 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

 
1. Vilka associationer ger dig ordet ”egenterapi”? 

 
2. Vilken roll och betydelse har egenterapin i en psykoterapeututbildning? 

 
3. Hur påverkade egenterapin dig när det gäller inlärning och integrering av 

teoretiska utbildningsmoment som föreläsningar och kurslitteratur– 
positivt och negativt? 

 
4. Hur påverkade egenterapin dig när det gäller inlärning och integrering av 

praktiska moment som handledning och falldiskussioner – positivt och 
negativt? 

 
5. Hur har egenterapin påverkat dig i det kliniska arbetet med patienter 

under utbildningen och efteråt – positivt och negativt? 
 

6. Vilken plats tycker du att egenterapin har i utvecklandet av 
psykoterapeutisk kompetens? 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 


