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Sammanfattning/abstract 

Inledning: Det har funnits många aspekter av vad som påverkat psykoterapeuter 

i deras yrkesutövning . I forskning har psykoterapeuter uttryckt  att den egna 

psykoterapin har varit en av de viktigaste erfarenheterna i den egna utvecklingen 

som terapeuter. 

Frågeställningar:  Hur har psykoterapeuter upplevt den egna psykoterapins 

påverkan på yrkesutövningen och har olika perioder av terapi haft olika 

inflytande? 

Metod: Denna studie har varit kvalitativ, i form av semistrukturerade intervjuer, 

med sju stycken psykodynamiskt utbildade psykoterapeuter . Förutom intervjuer 

har också tidigare forskning och litteratur i ämnet redovisats. Bearbetning av 

resultatet har skett genom tematisk analys 

Resultat: Psykoterapeuternas egen psykoterapi har påverkat dem inom flera 

områden i deras yrkesutövning. Främsta skälet till att de har gått i egen terapi har 

varit personliga svårigheter men också utbildningskrav.  

Diskussion:   Psykoterapeuterna har upplevt att den egna psykoterapin har stort 

inflytande på olika delar av identiteten som psykoterapeut. Det har inte varit lika 

lätt att skilja ut olika perioder av terapi och deras påverkan. En hypotes har varit  

att olika terapier och livserfarenhet har byggt på varandra och resulterat i att 

psykoterapeuterna senare i livet har en annan beredskap att klara både sina egna 

och andras  livskriser.  

Nyckelord: Psykoterapeuter, egen psykoterapi, psykoanalys, inlevelse, 

överföring , självkänndedom och relationer. 

Abstract 

Introduction:There have been many aspects of what has influenced 

psychotherapist on their practice. In research has psychotherapist expressed that 

their own psychotherapy is one of the most important experience for their growth 

as therapists. 

Problem: How has psychotherapist experienced their own psychotherapys 

influence on their profession and has different episodes of theraphy different 

influence? 

Method: This has been a qualititative study with semistructured interviews, with 

seven psychodynamic psychotherapists. Besides  interviews have also previous 

research and literature on the subject been reported .Processing has taken place 

into the thematic analysis. 

Results: Psychotheraphist own psychotherapy has affected them in several areas 

of their professional. Main reason that they have gone into self-therapy has been 

for personal difficulties but also the educational requirements. 

Discussion: Psychotherapist have experienced that their own psychotheraphy   

has great influence on various parts of their identity as therapist. It has not been 

as easy to distinguish different periods of therapy and its impact.One hypothesis 

has been that various therapies and life experiences have built on each other and 

resulted in psychotherapist in later life has different capacity to cope with their 

own and other life crisis. 
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1 Inledning 

 

Det har funnits många aspekter på vad som påverkat psykoterapeuter i deras 

yrkesverksamhet. I tidigare forskning har framkommit att erfarenheter i 

patientarbete, handledning, egen psykoterapi, erfarenheter i det personliga livet 

och utbildning har varit viktiga komponenter för identiteten och yrkesutövningen 

som terapeut(Orlinsky & Ronnestad, 2005).  

Mycket av forskning på psykoterapiarbetet har genom åren varit inriktat på att 

studera psykoterapier. Mindre del av forskning har handlat om att studera 

terapeuten som om psykoterapeuter bara de har blivit bra utbildad har varit mer 

eller mindre utbytbara(Orlinsky & Ronnestad,  2005). Mycket fokus har handlat 

om att hitta rätta terapeutiska metoder och teknik och att mäta utfall på det. På 

senare år har det dock kommit mer forskning med inriktning  på psykoterapeuten 

som person.  

När psykoterapeuter har blivit tillfrågade om viktiga erfarenheter för utövandet av 

yrket som terapeut har de uppgivit den egna psykoterapin som en av de viktigaste 

komponenterna(Orlinsky & Ronnestad, 2005).  

Sigmund Freud har uttryckt att blivande analytiker borde gå i analys och det skulle 

ske återkommande under en analytikers yrkesliv( Freud, 1937). 

Mer än ¾ av yrkesverksamma med professioner inom mental hälsovård har 

genomgått psykoterapi vid åtminstone ett tillfälle i sina liv. Psykoterapeuter har 

troligtvis varit de största konsumenterna av långtids psykoterapi (Geller, Norcross 

& Orlinsky, 2005).  

Eftersom psykoterapeuter har upplevt den egna psykoterapin så betydelsefull hur  

har den då påverkat terapeuterna i sin yrkesutövning ? Har olika perioder av egen 

terapi haft olika betydelse för psykoterapeuterna i yrkesutövningen? 

I Geller, Norcross och Olinskys bok ” The psykotherapist´s own psychotheraphy”(2005) 

har det framkommit att psykoterapeuter har olika mål med sin psykoterapi utifrån 

olika perioder i sitt yrkesliv men att det finns lite systematisk forskning på 

området. Den här studien har avsikten att undersöka och belysa psykoterapeuters 

egen psykoterapi utifrån ovanstående frågeställning. 

 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Teoridelen har ett avsnitt med historik, en kort beskrivning av psykoanalysen och 

psykodynamisk psykoterapis utveckling i Sverige samt en teoretisk genomgång av 

en del innehåll och begrepp som psykodynamiskt utbildade psykoterapeuter har 

att handskas med i sin terapeutiska verksamhet. 
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2.1 Freud och historik 

I råd till läkaren i den psykoanalytiska behandlingen, menade Freud 1912, att 

läkaren bör vända sitt eget omedvetna som ett mottagande organ mot patientens 

omedvetna som då har fungerat som en sändare, ställt in sig på analysanden på 

samma sätt som ett mottagande organ mot patientens omedvetna, som då 

fungerat som en mottagande hörtelefon som är anpassad till uppringande 

mikrofon(Freud,1912e/1999). 

I Freuds tidigaste modell var målet för analysen att göra det omedvetna medvetet. 

1923 lade Freud till den strukturella teori med detet, jaget och överjaget. Han 

ändrade då sitt citat från ” Where there is unconsciousness, consciousness should be” till 

“where there is id, ego should be”(Freud ,1923, 12-66,  refererad  till av Richard Lasky, 

2005 , s.16).Freud tvivlade på att någon analytiker kunde nå det målet i arbetet 

med patienter om de inte kunde nå målet  själva ”Un unanalyzed analyst can go only so 

far as his own limitation experience with the unconscious permits her and him to go” (Freud 

1915/1958a, s.157-171  refererat till i Richard Lasky, 2005, s.16).  

 Freud menade att det inte räckte att läkaren var en någorlunda normal människa 

utan att han måste underkasta sig rening och bli klar över sina komplex som  

annars skulle störa honom i hans förståelse av det som analysanden lägger fram 

för honom.   

  ”Man kan inte rimligtvis betvivla de diskvalificerade följderna av sådana defekter hos läkaren: 

att varje olöst borträngning hos honom motsvarar ett träffande uttryck av W:Stekel – ”blind 

fläck” i hans analytiska varseblivning" (Freud, 1912/1999, s.146). 

 Freud ställde sig frågan 1937 angående läkare som skulle bedriva analys ” Var och 

hur ska dessa stackare skaffa sig de kvalifikationer som krävs för att utöva detta yrke?  
Hans svar på frågan var” Svaret ligger i genomgången analys. Det är där han börjar 

förbereda sig för sin framtida uppgift. Alla analytiker borde återvända till analys med ca fem års 

intervall utan att skämmas”(Freud, 1937 /1999, s.348-349). 

 

1922 på en kongress i Berlin kom de överens om att bara de personer som skulle 

bli auktoriserade att bedriva analys var de som hade genomgått en analys som 

utbildningsanalys genomfört av en analytiker.  

Ferenzi introducerade tanken om att att en analytiker skulle genomgå mer än en 

terapeutisk analys. 

1927 genomfördes en ny doktrin att analytiker skulle vara mer analyserade än 

deras patienter. Under den perioden blev analyserna längre och längre och så 

småningom fick  utbildningsanalysen utforskningsmål och blev en form av super 

terapi. Analysen skulle gå utöver Oidipus konflikten in i det preoidipala stadiet, 

vilket innebar att analysanden måste uttrycka i ord det mental upplevelse från en 

icke verbal preverbal period ( Balint, 1954, s.157–159, refererat  i Curti&Qaiser, 

2005, s.366).  
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2.1.1 Utveckling av psykoanalys och psykoterapi i Sverige 

 

Psykoterapeutyrket  introducerades i början av 1900 talet i Sverige. 1934 bildades 

svensk-finska psykoanalytiska föreningen och under 1930 talet påbörjade 

Ericastiftelsen sin verksamhet med barn – och – ungdomspsykoterapi. I slutet av 

30 talet bildades också St:Lukasstiftelsen och under 1950 talet introducerades 

psykoterapeutisk verksamhet vid Stockholms stads Mentalvårdsbyrå, 

Psykoterapiinstitutet( Sigrell, 1989, refererat till i Carlsson et al., 2000). 

 

Under 40-50 talet var det en nedgång för psykoanalysen i Sverige men på 60-talet 

kom det ett uppsving då många psykoanalytiker fann möjlighet att förena 

psykoanalytiskt tänkande med praxis inom psykiatri. Omdaningen i psykiatrin på 

1970- talet genomfördes av många psykoanalytiskt utbildade företrädare inom 

offentliga psykiatriska vården i olika delar av landet. Det psykoanalytiska tänkande 

gick delvis hand i hand med samhällskritiska strömmar.  

Vid sidan av denna grundhållning fanns också psykodynamisk teori med mer 

betoning på interaktionen mellan människor och omgivning än vid sådant som 

omedvetna fantasier och infantil sexualitet. Inom delar av universitetsvärlden och 

forskarvärlden såg man mer skeptiskt på psykoanalysen. Där var det mer 

naturvetenskapliga metoder med mer statistik och mätbarhet. Detta kom 

successivt att sedan påverka psykiatrin och psykoterapins områden. Forskning 

kring hjärnan och mediciner kom alltmer att dominera från slutet av 80-talet i 

psykiatri (Crafoord, 2007). 

År 1975 fattade riksdagen beslut om en statlig psykoterapiutbildning i Sverige 

1985 infördes en legitimation för psykoterapeuter. Yrkestiteln psykoterapeut är 

skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. För att 

genomgå psykodynamisk psykoterapiutbildning ingår krav på egen psykoterapi 

(www.samradsforum.se). 

 

 

2.2 Psykoterapeuten och det terapeutiska arbetet. 

Psykoterapeuter har förväntats kunna hjälpa sina medmänniskor att utvecklas, 

mogna och förändras. Hos dem har människor förväntatsfå möjligheten att lära 

sig ett leva ett rikare och verkligt liv. Vilken svindlande uppgift, och vilka 

oerhörda krav har det ställt på en psykoterapeuts kunskap, erfarenhet, 

engagemang och mognad. 

En terapeut får inte vara rädd att närma sig andra människor i det terapeutiska 

mötet. Terapeuten har för sin patient inte bara varit en yrkesutövare utan också en 

verklig person, som följt patienten på hans resa mot självinsikt och minskat 

lidande. Hos en psykoterapeut har det funnits behov av en personlig mognad en 

kvalitet som inte bara kunnat utvecklats genom läsning eller utbildning (Tudor-

Sandahl,  1990 ,s. 9-10). 

http://www.samradsforum.se/
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Den terapeutiska relationen har präglats av ett gemensamt utforskande av 

patientens inre liv och hur det påverkat hans tankar, känslor och relation till andra. 

Det har ständigt funnits två krafter som utmärkt den psykoterapeutiska relationen  

dels den kraft som strävat efter förändring och dels den kraft som motsatt sig 

samma förändring(Sigrell,  2000). 

Motstånd: Även om förutsättningarna för ett terapeutiskt möte har varit optimalt 

och kännetecknats av en hög grad av motivation, har  det troligtvis varit så att 

patienter styrts av motstridiga känslor och attityder. 

En psykoanalytisk terapi har fortlöpt i ett spänningsfält mellan arbetsalliansen å 

ena sidan och motståndet å andra sidan. Den utmaning som terapeuten ställts 

inför har varit  att identifiera och intervenera kring motståndet i den kliniska 

situationen  ( Gordon,1986; Killingmo & Gullestad ; 2011; Sigrell, 2000). 

Terapeutisk allians: Samarbetet mellan terapeut och patient har fått namnet 

terapeutisk allians. Även om patienten i terapin aktualiserat sin egen inre värld, 

upprepat tidigare mönster omedvetet aktivt i terapin så har parallellt utvecklats en 

annan kraft som verkat i form av patientens samarbete med terapeuten. Samtidigt 

har det inte alltid varit lätt att skilja på arbetsallians och överföring (Sigrell,  2000). 

Överföring/motöverföring: Freud har funnit  att analysanderna utvecklat både  ett 

positivt och ett negativt band till läkaren som person under behandlingen . Det 

har varit en blandning av kärlek, beundran och tillgivenhet men också mer negativ 

överföring i form av hat, opposition och aggression. 

Personens känslor inför ett aktuellt objekt har tagit färg av en tidigare 

objektrelation i huvudsak från föräldrarna( Freud, 1912a, 1914a,1915d). I 

upprepningen i terapirummet  har känslor återupplevts som en gång varit riktat 

mot barndomens viktiga personer som nu har riktats mot terapeuten (Sigrell,  

2000). 

Motöverföring har varit terapeutens affektiva reaktion på omedveten 

kommunikation från patienten. Det har rört sig om direkt emotionellt gensvar på 

det patienten förmedlat. Från att definierats som ett hinder i den tidiga 

psykoanalysen har motöverföring idag status som kliniskt instrument.  

När Freud har använt begreppet första gången i ett brev till Jung 1909 har  han 

avsett aktivering av icke analyserade impulser hos terapeuten som har kunnat  

ödelägga behandlingen. Motöverföring har blivit betraktat som ett hinder i ostörd 

varseblivning och måste övervinnas. Den risk som Freud har talat om i form av 

risken för ”blinda fläckar” talas det lite om idag. Melanie Klein har varit särskilt 

uppmärksam på att den moderna utvidgningen av begreppet motöverföring har 

kunnat  resultera i att terapeuten avsagt sig ansvaret för sina egna känslor. Hon 

har menat att om terapeuten satt likhetstecken mellan egen motöverföring och 

patientens känslor har det  kunnat framställas som om det berott på patienten.  

Självanalytisk granskning var en förutsättning för att veta vad som var vad. 

När terapeuten använt motöverföring som instrument har det inneburit att 

terapeuten växlat mellan upplevelse och reflektion i form av tolkningar (Killingmo 

& Gullestad, 2011 ).  
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Terapeuten får inte börja tolka förrän patienten knutit an till behandlingen. Sådan 

anknytning kan bara garanteras genom Einfuhlung”(Freud  1913). 

Inlevelse i den andras inre värld eller empati har därigenom blivit en förutsättning 

för tolkning. Professionell empati har förutsatt en bearbetning av omedelbar 

emotionell resonans. Förmågan att upprätthålla en empatisk förståelse har därför 

krävt psykiskt arbete. Som Christopher Bollas uttryckt det ”in order to find the 

patient, we must look for him whitin ourselveses “ (1987,s.202). Det viktigaste 

instrumentet terapeuten har i försöket att förstå människor har varit empati  

(Killingmo & Gullestad, 2011; Mc Williams, 2004). 

Allt detta och mer har psykoterapeuter att handskas med i det psykoterapeutiska 

mötet. En viktig del i att utrusta terapeuten för detta arbete har varit  den egna 

psykoterapin som också har varit  utgångspunkten för denna studie. 

 

3 Tidigare forskning 

Det har funnits en del tidigare forskning med fokus kring psykoterapeuten som 

person även om huvudsaklig forskning har handlat om olika infallsvinklar rörande 

psykoterapier (Orlinsky & Ronnestad, 2005). 

Genom b l a Orlinsky och Ronnestad and the Colloborative Research Network of 

the Society for psychotheraphy har en stor studie publicerat (2005)med fokus på 

psykoterapeuters egna upplevelser av sig själv och sin yrkesutövning. Samma år 

har också en bok publicerats med inriktning på psykoterapeuters upplevelser av 

sin egen psykoterapi av Geller, Norcross och Orlinsky(2005), där de tagit del av 

olika studier med just det temat. Båda dessa studier har varit viktig utgångspunkter 

för det tidigare forskningsläget och var det som väckte mitt intresse att undersöka 

frågan vidare.  

Forskning kring den egna psykoterapeuten som person har som regel byggt på 

psykoterapeutens egna upplevelse av betydelsen av olika aspekter av den egna 

personen och yrkesutövningen. Eventuellt har det varit en komplicerande faktor i 

dessa studier. Få studier har gjorts när det gällt betydelsen av den egna 

psykoterapin och resultatet av psykoterapi för konfidenter. Resultatet har varit  

ofullständigt. En del studier har sett positivt samband, andra mer osäkra och en 

del mer negativa samband. De olika resultaten kan ha berott på att det har varit 

svårt att mäta den direkta kopplingen mellan psykoterapeuters egen terapi och 

terapiresultat i deras yrkesverksamhet (Orlinsky& Ronnestad, 2005).  

 

Sandell,  Carlsson,  Schubert,  Broberg,  Lazar & Blomberg har gjort en studie 

2002 som b l a har haft som syfte att mäta förhållandet mellan psykoterapeutens 

erfarenhet och resultatet av psykoterapi. Urvalet  har varit  drygt 700 patienter och 

294 terapeuter. I studien har framkommit värdet av att psykoanalytikern har haft 

en lång egen psykoanalys och ett gott resultatet i det egna utövandet av 

psykoanalytiskt arbete.Det har varit ett mer negativt samband mellan lång egen 

psykoterapi hos psykoterapeuten och resultatet av terapeutens terapiarbete .  
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I studien har också framkommit en tydlig negativ koppling när terapeuten gått i 

lång psykoanalys och resultatet i terapeutens eget arbete med patienter . 

Forskarnas tolkning av resultatet har varit att metoderna i psykoanalys inte 

fungerat i psykoterapi och att överföring av teknik från psykoanalys till 

psykoterapi har varit överskattat(Sandell et al., 2002). 

 

Orlinsky och Ronnestad har genomfört en studie från 1990 med nästan 5000 

psykoterapeuter från olika länder som har accepterat en inbjudan att svara på 

frågor i Development of Psychoterapist Common Core Questionnaire (DPCCQ.) 

Psykoterapeuterna har olika bakgrund eftersom det inte har funnits en enhetlig 

psykoterapiexamen i alla länder. Stora delarna av gruppen har varit utbildade 

psykologer följt av läkare, socialarbetare, rådgivare, sjuksköterskor m fl. Den 

största gruppen har varit psykoanalytiskt och psykodynamiskt utbildade 

psykoterapeuter(sammanlagt 58 %), följt av humanistiska – kognitiva – systemiskt 

utbildade terapeuter. De största grupperna har kommit från USA, Tyskland, 

Norge och Sydkorea. Även svenska psykoterapeuter har deltagit  i studien. 

Yrkeserfarenheten i gruppen har varit mellan några månader till 50 år. 

I studien har framkommit att det som psykoterapeuterna har ansett vara det som 

bidrog allra mest till positiv utveckling som terapeut var erfarenheten från arbetet 

med patienter följt av egen psykoterapi, handledning och erfarenhet i det privata 

livet. Nyutbildade psykoterapeuterna har ansett att handledning varit den allra 

viktigaste erfarenheten. De äldsta psykoterapeuterna har rankat erfarenheten i 

mötet med patienten som den starkaste komponenten i den egna yrkes utveckling 

följt av den egna psykoterapi (Orlinsky& Ronnestad, 2005). 

Carlsson et als.svenska studie (2000) med psykoterapeuter har också visat liknande 

resultat. Där har också terapierfarenheten med patienter rankats som den 

erfarenhet som har haft störst betydelse för den professionella utvecklingen följt 

av handledning och egen psykoterapi.   

 I Orlinskys och Ronnestads studie (2005) har framkommit att kliniker som inte 

har haft någon erfarenhet av egen psykoterapi har visat den lägsta graden av 

utveckling och den högsta graden av regression och stagnation . Hos de terapeuter 

som nyligen har gått i psykoterapi har resultatet varit det motsatta,  d v s den 

högsta graden av utveckling och den minst stagnationen i yrkesutövningen 

(Orlinsky & Ronnestad, 2005). 

Orlinsky, Ronnestad, Willuttzki, Wiesman & Boteramns och Collaborative 

Research Network of the Sociaty for Psychotheraphy har haft en pågående studie 

sedan 1990 av 5000 psykoterapeuter. De har 2005 presenterat en jämförande 

studie med Norcross och Guy som har gjort en studie med amerikanska 

psykoterapeuter.  Syftet har varit att få internationell data angående personlig 

psykoterapi. Terapeuterna i studien  har olika former av teoretisk orientering och 

90 % av terapeuterna har fler än en.Vanligaste orienteringen har varit  

psykodynamisk och psykoanalytisk orientering i 10 av 14 länder. Övervägande 

majoritet av terapeuterna har haft åtminstone en period av personlig psykoterapi.   
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Bland de terapeuter som har arbetat mellan 15-45 år var det fortfarande många, i 

studien,som har haft en pågående egen psykoterapi. Samtidigt har det 

framkommit att trotsatt de äldsta psykoterapeuterna har rankat den egna 

psykoterapin som en av de mest inflytande faktorerna i yrkeslivet har det bara 

varit 9% av dem som har gått  i egen terapi, 16 % som gått i handledning och 10% 

som gått i utbildning vid undersökningstillfället. Bland de äldre terapeuter som 

inte har gått i terapi, handledning eller utbildning vid undersökningstillfället har 

den egna erfarenheter i det personliga livet utanför terapi rankats som den näst 

viktigaste komponenten i den professionella utvecklingen efter det direkta arbetet 

med patienter. 

I samma studie har framkommit att bland psykodynamiskt och psykoanalytiskt 

utbildade psykoterapeuter har 92 % gått i egen psykoterapi, vilket också gällt de  

humanistiskt utbildade psykoterapeuterna. Bland de kognitivt utbildade 

psykoterapeuterna har 60 % erfarenhet av egen terapi.  

Av samtliga psykoterapeuter i studien har 88% uttryckt positivt resultat av sin 

egen psykoterapi (Orlinsky& Ronnestad, 2005 ). 

I en metastudie där mentalt hälsovårdsutbildade professionella har tillfrågats om 

orsak till att de har sökt egen psykoterapi har framkommit att 50-67% har gått  i 

psykoterapi av personliga skäl och att 10-35 % har sökt terapi av i huvudsak 

yrkesmässiga skäl (Geller, Norcross&Orlinsky, 2005). 

I en annan metastudie som har genomförts av Geller, Norcross och 

Orlinsky(2005) har framkommit att psykoterapeuter främst har sökt psykoterapi  

för äktenskapsproblem, depression och ångest. 

I en undersökning som har gjorts av Pope och Rabachnick (1994) har 

amerikanska psykoterapeuter ombetts reflektera kring de mest nyttiga aspekterna 

av deras egen psykoterapi. Det som terapeuterna har uppgett varit till mest nytta 

var ökad självmedvetenhet, självförståelse, bättre självkänsla och en ökad kunskap 

som terapeuter.  

I Carlssons et als.svenska studie(2000) har psykoterapeuterna betraktat sin 

empatiska förmåga som den överlägset största tillgången i yrket följt av 

professionella kunskaper och någon av deras egna karaktärsegenskaper.  

Det som psykoterapeuter har uppgett som den största begränsningen i yrket som 

terapeut  har varit något i deras egen personlighet, egna problem,bristande 

härbärgeringsförmåga och svårigheter att hantera engagemang. 

 

Norcross, Strausser-Kirland & Missar(1988) har studerat hur psykoterapeuter 

beskrivit sin upplevelse av nyttan av den egna psykoterapin i deras yrkesutövning i 

olika litteratur  

De har funnit  sex faktorer, som återkommit i litteraturstudien och de har varit 

följande: 

1 Gjort det kliniska arbetet  mindre neurotisk och mer tillfredsställande 

2 Möjliggjort för terapeuten att genomföra behandlingar med större insikt och    

minskad motöverföringspotential 

3 Ökat förmågan  att handskas med de speciella problem som uppkommit i yrket 
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4 Ökat sin övertygelse om psykoterapis effektivitet, resurser och en internalisering 

av rollen som terapeut. 

5 Ökat känsligheten och respekten för patientens kamp. 

6. Ökat förmågan till mellanmänsklig relation och teknisk kunskap(Geller, 

Norcross & Orlinsky, 2005). 

 

4 Frågeställningar 

Studien har avsett att undersöka psykoterapeuters upplevelse av den egna 

psykoterapins inflytande på yrkesutövningen utifrån aktuell frågeställning. 

Frågeställning:  

1. Hur har psykoterapeuter upplevt den egna psykoterapins påverkan på 

yrkesutövningen?  

2. Har olika perioder av egen terapi haft olika inflytande på psykoterapeuternas 

yrkesliv? 

 

5 Metod 

Undersökningsmetoden har varit kvalitativ utifrån en önskan att uppnå en ökad 

förståelse av betydelsen av psykoterapeuters egen psykoterapis påverkan  i 

yrkesutövningen. En kvalitativ metod har beskrivits som en metod att uppnå 

förståelse istället för det mer kvantitativa syftet förklaring. En kvalitativ 

undersökning har som syfte att söka förståelse genom att förstå innebörden och 

mening i olika företeelser (Langemar, 2008).  

 

5.1.1 Undersökningsdeltagare  

Målgruppen i studien har varit legitimerade psykodynamiskt utbildade 

psykoterapeuter med lång erfarenhet i yrket för att få en möjlighet till överblick  

över om olika perioder av terapi har haft olika inflytande. 

Urvalet har byggt delvis på tillgånglighets-och-bekvämlighetsurval och s  k 

snöbollsurval (Langemar, 2008). 

Sammanlagt har sju stycken kvinnliga psykodynamiskt utbildade psykoterapeuter i 

åldern 57-77 år (medel 66 år) deltagit i studien. Först har två kvinnliga 

psykoterapeuter i mitt kontaktnät kontaktats. Därefter har två kvinnliga och en 

manlig psykoterapeut kontaktats per mail. De som har svarat på mail var två 

kvinnorna. En av dessa kvinnorna har sedan tagit ytterligare en kontakt med en 

psykoterapeut som har varit villig att delta. Därefter har ett allmänt utskick gjorts 

via en kontakt på en arbetsplats.Utifrån det utskicket har ytterligare två kvinnliga 

psykoterapeuter tillkommit till studien. 

Fyra stycken av deltagarna har varit psykologer och tre stycken socionomer. 

Deltagarna har varit legitimerade psykoterapeuter mellan 10-30 år(medel 19 år).  

Två stycken av psykoterapeuterna har också varit legitimerade psykoterapeuter i 

kognitiv psykoterapi. Ytterligare en psykoterapeut har en legitimation i familj-och-

grupp psykoterapi. 
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Samtliga terapeuter har kontinuerligt fortsatt att utbilda sig genom åren. De har 

utbildningar i EMDR, DBT, organisationspsykologi, handledarutbildning, 

psykodrama, bildterapi utbildning, Roschack utbildning och forskarutbildning.  

Flera av psykoterapeuterna har arbetet i psykiatri med både vuxna och unga. 

Samtliga av dem har arbetat som psykoterapeuter både i egen verksamhet och 

som anställda. Några av terapeuterna har arbetat med grupper och organisationer i 

olika former. Två av terapeuterna har en terapeutisk verksamhet för unga. 

Fyra stycken av psykoterapeuterna har vid undersökningstillfället varit  

pensionärer. De som har varit pensionärer har, i samband med studien, studerat 

och varit verksamma i olika former av volontärt psykoterapiarbete. De tre 

psykoterapeuterna som inte var pensionärer har arbetat i terapiverksamhet. 

 

5.2 Undersökningsmetod 

Datainsamling har skett genom kvalitativa intervjuer med sju legitimerade 

psykodynamiskt utbildade psykoterapeuter.  

Intervjuerna har varit semistrukturerade med ett frågeformulär som 

utgångspunkt(se bilaga 2). Frågeformuläret har varit indelat i olika former av  

teman med avsikt att belysa de områden som studien avsett att undersöka. Teman 

som har undersökts har varit en allmän beskrivning av målgruppen i form av 

åldrar, utbildning, arbetslivserfarenhet, nuvarande sysselsättning och hur den egna 

psykoterapierfarenheten sett ut. Sedan har frågorna haft syftet att få svar på hur 

psykoterapeuternas egen psykoterapi har påverkat i deras yrkesutövning som 

terapeuter.Vidare har frågorna också avsett att belysa psykoterapeuternas olika 

perioder av egen terapi, dess eventuella olika påverkan och andra faktorer som har 

påverkat terapeuterna i deras yrkesutövning.  

Under och genom intervjuerna har frågeformuläret omarbetats något genom att 

nya frågeställningar tillkommit. Det har också uppkommit nya teman, i direkt 

samband med intervjuer, och en del av dessa har lagts till frågeformuläret och en 

del har redovisats i det transkriberade materialet i olika intervjuer. Successivt har 

det utvecklats ett mer flexibelt förhållningssätt till intervjuguiden. Vid vissa 

tillfällen har den använts mer och vid vissa tillfällen mindre. 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Bearbetning har skett genom tematisk analys d v s strukturerat data utifrån tema.    

Temaanalysen har varit både deduktiv och induktiv genom att vissa teman har 

varit bestämda i förväg och en del teman har uppkommit under intervjuerna och i 

samband med bearbetning av materialet.  

Vissa tema har varit förutbestämda utifrån de frågeställningar studien har avsett 

att undersöka och vissa tema har utkristalliserats utifrån resultat. 

Analysen har skett genom att intervjumaterialet transkriberats till text. Sedan har 

samtliga intervjuer lästs ett flertal gånger. Därefter har texten gåtts igenom och 

text har markerats.Nyckelord som har varit relevanta utifrån frågeställningen, som 

har varit intressanta i största allmänhet, har skrivits in i marginalen. Sedan har citat 

sorterats utifrån preliminära teman utifrån både frågeställning och svar.  
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Därefter har ett tema i taget tagits ut och utifrån det har texten gåtts igenom vid 

ett flertal tillfällen. Flera teman har tillkommit och andra modifierats. En slutlig 

benämning på och definition av varje tema har genomförts.Materialet har sedan 

sammanfattats under varje tema med egna ord, citat och konkreta exempel som 

har belyst temat(Langemar, 2008). Slutligen har materialet bearbetats genom 

arbete med egna tolkningar, analys och formulering av slutsatser utifrån det som 

framkommit i studien.  Ett flertal omarbetningar utifrån det har sedan gjorts.  

 

5.4 Genomförande 

En kontakt har först tagits med två psykoterapeuter som har funnits inom mitt 

yrkeskontaktnät och som har stämt med målgruppen. Därefter har tre mail 

skickats till ytterligare personer i kontaktnätet.  

En av deltagare i studien har tagit ytterligare en kontakt med en psykoterapeut i 

sitt kontaktnät.Via ytterligare en kontakt har ett utskick gjorts till samtliga 

terapeuter på en arbetsplats med en förfrågan om deltagande. I utskicket har ett 

brev med  information om studien bifogats(se bilaga 1). 

Samtliga intervjuer har genomförts under november och december 2013. Alla 

intervjuer har skett på respektive psykoterapeuts arbetsplats. Intervjuerna har tagit 

40-70 minuter och har spelats in på diktafon av märket Olympus. En halv intervju 

har fått göras om eftersom diktafonen stängt av sig själv under en intervju. Den 

andra delen av intervjun har gjorts vid ett annat tillfälle.  

Efter att materialet transkriberats har det skickats ut till respektive psykoterapeut 

för eventuella förtydligande och tillägg.  Fem psykoterapeuter har gett respons, 

varav tre har velat förtydliga vissa saker och har ändrat direkt felaktig data. Dessa 

svar i form av mail har bifogats till det transkriberade intervjumaterialet. 

Några av psykoterapeuterna har velat få ytterligare information om hur 

uppgifterna skulle presenteras. De har fått svar via mejl på sina frågor. 

  

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Etiska riktlinjer inom psykologisk forskning i Sverige har utarbetats av 

vetenskapsrådet. Riktlinjerna har utgått från två grundaspekter, forskningskravet 

och individskyddskravet.  

Forskningskravet har inneburit att allmänheten har rätt att förvänta sig att 

forskning som har bedrivits har varit till nytta för samhället. Individskyddet har 

inneburit att forskning inte har fått medföra att individer har utsatts för psykisk 

och fysisk kränkning samt otillbörlig insyn i privatlivet(Langemar, 2008). 

Studien när det gäller den egna psykoterapin har, i viss mån, inneburit att ta del av 

individers privatliv samtidigt som studiens syfte i första hand har varit  fokuserat 

på den egna psykoterapins påverkan på terapeuternas yrkesliv. I intervjuerna har 

det förtydligats att det framförallt har varit den aspekten av terapierfarenheten 

som efterfrågats.  
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Samtidigt har det framkommit uppgifter som har varit av mer privat karaktär och 

därför har det varit viktigt att förtydliga och vinnlägga sig om att materialet 

behandlats konfidentiellt och att det har avkodats så långt det varit möjligt 

Deltagarna i studien har informerats skriftligt om studiens syfte innan intervjun(se 

bilaga1).De har också fått information om att de efter intervjun ska få del av det 

transkriberade materialet för genomläsning och eventuella tillägg. Information om 

att den färdiga uppsatsen kommer att vara offentlig handling, på Ersta sköndal 

och på DIVA Ersta sköndals databas, har också lämnats. Deltagarna har också 

fått information om att de har möjlighet att få den färdiga uppsatsen (om de själva 

har önskat detta), att intervjuerna kommer ljudinspelas och avkodas så långt det 

har varit möjligt. De har upplysts om att deltagandet i studien varit frivilligt och 

att de har möjlighet att ångra sin medverkan.  

Intervjuplats har psykoterapeuterna själva fått välja och samtliga har valt den egna 

arbetsplatsen. Vid intervjutillfället har samma information som getts skriftligt 

också lämnats muntligt. 

God praxis i vetenskapligt arbete har skett genom att vinnlägga sig om att inte 

snedvrida och utesluta uppgifter i materialet oavsett innehåll. I uppsatsen har 

också redovisning av annan forskning  och annat teoretiskt material getts tydlig 

referens. 

 

7 Resultat 

Resultatet har redovisats i fyra olika teman utifrån frågeställningen som sedan har 

fått olika underrubriker. Resultatdelen har avslutats med en sammanfattning.    

Huvudtema har varit den egna psykoterapierfarenheten, den egna psykoterapins 

påverkan på yrkesutövningen, olika perioder av psykoterapi och dess påverkan 

och andra aspekter som kan ha påverkat identiteten som psykoterapeut. 

7.1 Den egna psykoterapierfarenheten 

Psykoterapeuterna i studien har haft lång erfarenhet av egen psykoterapi och 

psykoanalys. 

 

Tabell 1  Erfarenhet  av egen psykoterapi och psykoanalys 

_______________________________________________________________ 

                             Medel                               Minst                            Max 

_______________________________________________________________ 

Antal terapier         3                                      2                                            5 

 

Antal år i terapi      6.4 år                               4 år                                        12 år 

 

 

Några av psykoterapeuterna har också erfarenhet av terapi i form av olika kortare  

kristerapi och parterapi, som inte har räknats in i terapitiden.  

Som  framgår av tabellen har samtliga psykoterapeuter genomgått egen 

psykoterapi och psykoanalys vid flera tillfällen i sitt liv.  
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Fyra av psykoterapeuterna har sin längsta terapierfarenhet i form av 

psykoanalys(mellan 4-8 år) och tre har sin längsta period av egen terapi i form av 

psykoterapi (mellan 3-7 år). Förutom psykoanalys och psykoanalytisk psykoterapi 

har terapeuterna erfarenhet från gruppterapi, bildterapi, EMDR-terapi, kognitiv 

psykoterapi och familjeterapi. Terapeuternas längsta terapierfarenhet har varit i 

samband med utbildningen till psykoterapeut. Drygt hälften av psykoterapeuterna 

har uppgett att de gått i egen terapi av personliga skäl medan de övriga har angett 

både utbildningskrav och personliga skäl som orsak till terapi. 

             

7.2 Den egna psykoterapins påverkan i yrket som 

psykoterapeut. 

Det har funnits många olika tankar om betydelsen av den egna psykoterapin hos 

de psykoterapeuter som har deltagit i studien. Vissa teman eller mer bestående 

avtryck av terapin har fördelats i form av olika teman som följer; 

 

7.2.1 En delad upplevelse/känna empati. 

Terapeuterna har uttryckt att det varit väldigt nyttigt att ha befunnit sig i 

positionen som patient för att förstå hur det har varit att befinna sig på den andra 

sidan. Terapeuterna har inte ansett att det varit möjligt att läsa sig till en förståelse 

av hur det är att gå i terapi utan att man ha behövt ha den erfarenheten själv.Den 

delade upplevelsen av att ha varit patient har gjort att man har blivit mer varsam 

och uppmärksam gentemot dem man själv sedan möter som terapeut. 

Även situationer när terapeuter inte har känt sig förstådda i sin egen terapi har 

varit erfarenheter som har varit till nytta i det egna arbetet. 

” Jag lärde mig väldigt mycket om allt möjligt under psykoterapin b l a hur det är att sitta i den 

andra stolen” 

”Det viktigaste är dels att befinna sig i en annan position, förstå hur det är och sedan hitta en 

bas som kanske gör att man kan möta en annan” 

En annan viktig erfarenhet från den egna terapin har varit förståelsen för hur 

utsatt man kunnat känna sig i terapi. Det har varit svårt att förstå känslan av 

litenhet och utsatthet om man själv inte har varit med om det.   

”Det brukar jag tänka på när jag möter konfidenter hur upptagna de kan vara av att man ska 

säga ja. När jag ser oro brukar jag säga rätt snabbt att för min del kan vi gärna jobba ihop” 

Erfarenheten av att varit med om väldigt primitiva processer i egen psykoterapi 

och psykoanalys har gjort det lättare att arbeta med personer som har svåra 

psykiska upplevelser eller mer problematisk personlighetsstruktur. 

”Att ha varit med om mer primitiv överföring i psykoterapi har jag nytta av i delandet med de 

som har svåra, riktigt jobbiga psykiska upplevelser. Det är väldigt starkt tror jag och det är av 

betydelse att jag kan förmedla förståelse”. 

7.2.2 Mod och trygghet 

Den egna psykoterapin/analysen har gett ökad mod och trygghet som 

psykoterapeuterna sedan har nytta av i sin egen yrkesutövning .  
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I undersökningen har framkommit att en del av terapeuterna har vågat ha en 

annan känslighet(utan att ha förlorat sig själv)efter den egna terapin. Erfarenheten 

av att ha varit i kontakt med sin egen ångest och personlighetsproblematik har 

ökat tryggheten. 

”Den egna terapin har nog varit mest viktig när jag jobbar med personer som mått riktigt dåligt 

och varit psykiskt sköra, då behöver man ut på hal is och då följer jag tryggt med” 

’’När jag var ung och arbetade inom psykiatrin var jag väldigt bekymrad över att det syntes i 

mitt ansikte hur jag kände det. Senare i livet efter en terapikontakt så frågade jag kvinnan vad 

som varit bra för henne och då sa hon att första gången jag sa att jag var deprimerad såg jag på 

dig att du inte tyckte att det var något” 

I undersökningen har terapeuterna uppgett att mod och trygghet har varit  

erfarenheter som den egna psykoterapin fört med sig .En känsla av egen kontroll, 

ökad förmåga att härbärgera, att inte vara rädd och att våga undersöka. 

”Jag har förlikat mig med att jag ror båten. Nu som vuxen är det inte värre än hur ska vi fixa 

det? Jag blir inte skrämd av att människor blir tokiga, galna eller gör galna saker” 

”Efter många terapierfarenheter och kriser tror jag inte att jag blir rädd för någonting” 

 

7.2.3 Insikter och självkännedom 

Den egna psykoterapin/psykoanalysen har gett ökad förståelsen för egna 

reaktioner och har gjort att man kan skilja ut sig själv och andra på ett annat sätt.  

Psykoterapin har påverkat förmågan att undersöka sig själv och andra.  

Genom den egna terapin har terapeuterna fått större känsla av att de själva har 

kommando över sitt eget liv, på ett annat sätt än innan, och att terapin gett dem 

en möjlighet att kunna ta hand om sig själv bättre. 

”Jag var väldigt ovan att ta hand mig själv och nu avsatte jag tiden till att göra det. Jag hittade 

ett sätt att ta hand om mig själv och att jag mer styrde upp hur jag ville ha det. Att man växer 

ikapp sitt inre omhändertagande” 

Den egna terapin har också gett  en förståelse av att minnen har kunnat vara 

annorlunda än man minns dem och att ångesten har kunnat försvinner i alla fall. 

En erfarenhet av att sorg har försvunnit och att lösningen inte alltid sett ut som 

man tänkt att de skulle göra. En insikt om att lösningarna har varit olika för olika 

personer. Det har också framkommit insikt om att människor inte har kommit till 

terapi i första hand för självkännedom utan att de kommit till terapi för att få en 

förändring till stånd. 

Flertalet av psykoterapeuterna har upplevt den egna psykoterapin varit en viktig 

del i deras liv både i yrket och privat. Den egna erfarenheten har gett en tillit till 

att terapi har fungerat, varit viktig och användbar. 

”Terapin var ju det som ändrar mitt liv. Jag hade så mycket bakåt som var obearbetat kan man 

säga” Jag har lärt mig använda terapi och att lita på det. Det hade jag aldrig fattat om jag läst 

om det.” 

”Terapins påverkan i yrket och privat går ihop på något sätt. Den har lärt mig att reflektera 

och inte vara så otålig”  
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7.2.4 Relation 

Den egna terapierfarenheten har påverkat psykoterapeuterna i mötet med och i 

relationen till patienter. Det har gett ökad lärdom om mötets betydelse i 

terapirummet. Någon av terapeuterna har upplevt att de i den egna psykoterapin 

fått hjälp att knyta an till en annan person och på så sätt fått en  möjlighet till en 

annan anknytningsperson. Flera av psykoterapeuterna har också återvänt till sin 

tidigare terapeut i samband med olika livskriser.  

En av terapeuterna har upplevt att erfarenheten av en lång psykoanalys har varit 

till stor nytta i och med att det gett en insikt om vilka möjligheter en lång 

terapeutisk kontakt har varit.En lång egen terapikontakt har gett en förståelse för 

vad som krävts för att förändring ska vara möjlig. En insikt om att förändringar 

kan ta lång tid.  

”Terapi har lärt mig att kunna knyta an och att ha den tryggheten i mig själv. Terapi har lärt 

mig att kunna ha långa kontakter” 

Samtidigt har några av terapeuterna beskrivit avsaknaden av den reella relationens 

betydelse i terapi/analys rummet under den tidsperiod de har gått i terapi och att 

de i sin tur har arbetat aktivt med det i sin yrkesutövning. 

 ”Det var aldrig så att min analytiker diskuterade utifrån vår relation vad som hände utan 

allting hamnade hos mig . Så det gör jag när jag träffar mina konfidenter” 

 

7.2.5 Identifikationen och den egna rollen som psykoterapeut 

Psykoterapeuterna har uttryckt att den egna terapin har påverkat dem 

yrkesmässigt. De har upplevt att det har varit viktigt att ha erfarenhet av en 

terapiform som man själv sedan ska utöva . Några av psykoterapeuterna har  

ansett  att det har varit bra att gå i olika former av terapier under olika perioder av 

livet. Psykoterapeuterna har ansett att det var viktigt som terapeut att ha kontroll 

på sig själv, sina reaktioner och vad ens svaga punkter är. 

”Jag tycker inte att terapeutarbetet skulle fungera utan egen terapi. Det kanske hade gått men 

det hade varit mycket jobbigare. Det är en förutsättning om man ska jobba som terapeut att 

man har jobbat med sig själv. Tycker inte man kan göra det annars. Måste jobba med sig själv 

och upptäcka sina blinda fläckar”  

Den egna psykoterapierfarenheten har sett olika ut för terapeuterna och har 

lämnat kvar olika avtryck i den egna yrkesrollen. Vissa upplevelser har varit bra 

och andra har varit mindre bra.  

”Den första terapin gav en erfarenhet av att så där kan man inte vara. Jag kan inte säga att 

någon av dem varit en riktig modell för mig. Det tycker jag är bökigt. Så om du frågar mig 25 

år senare så var jag nöjd med min analys men tror inte att det är så dumt att man går i en 

terapi motsvarande den som man själv arbetar med som terapeut” 

”Analysen hade hög status och hjälpte mig så att jag fick en fast tjänst. Jag tyckte direkt att jag 

kunde använda mig av de här sakerna.  

Personligt och privat har det hjälpt mig att det var bra personer som jag var i terapi hos.  
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Någon av psykoterapeuterna har ansett att erfarenheten att ha varit patient har 

gjort  att man blir tryggare i arbetet som terapeut. Samtidigt så har hon också 

ansett att den egna terapin inte har påverkat i psykoterapeut - och - patientrollen 

och att det inte har räckt att gå i egen psykoterapi för att lösa terapeutrollen. 

Identifikationen med den egna psykoterapeuten/analytikern har tagit  sig olika 

uttryck . 

”Jag tyckte väldigt mycket om att hon hade fina kläder på sig. Hon hade alltid kjol på sig på 

jobbet och det har jag tänkt på att jag nästan alltid har. Sen var det saker som var bra och som 

var mindre bra” 

”Min analytiker hade en blomma på rummet och det har jag också. När jag köper en blomma 

så tänker jag på honom, en liten tulpan. Så de var modeller som jag identifierade mig med” 

 

7.3 Olika perioder av psykoterapi och dess betydelse 

7.3.1 Egna problem/livskriser 

De flesta psykoterapeuter har uttryckt att någon eller några av de egna 

psykoterapierna/analyserna har haft sin utgångspunkt i egna svårigheter och 

problem.  Även de psykoterapeuter som i huvudsak har kommit till egen terapi 

utifrån utbildningskrav har tänkt att de har haft egna svårigheter/problem som de 

har behövt arbeta med och att de troligen har sökt terapi även utan dessa krav.  

Olika teman har varit svårigheter i ursprungsfamiljen , att de inte mått bra, olika 

kriser och livskriser i olika former. Kriserna har handlat om separationer och  

anhörigs och egen sjukdom . Tankar har framkommit om att man inte blir 

psykoterapeut om man inte har egna behov av att bli hjälpt. 

”Första gången var jag väldigt ung och ville jobba med saker dels utifrån min ursprungsfamilj 

och andra saker” 

”Den långa psykoterapin låg efter psykologexamen och jag mådde jätte dåligt” Det var bra med 

den andra terapin men den var inte omvälvande som den andra. Det har kanske att göra med 

att jag hade en svårare period i mitt liv och att det påverkade mig” 

 

7.3.2 Terapi i samband med och efter utbildning 

Det har inte varit  inte helt tydligt för psykoterapeuterna vad som har påverkat 

mest i yrkesutövningen. Har det varit utbildning, den egna psykoterapin eller 

andra faktorer? Samtliga psykoterapeuter har gått i terapi/analys vid flera tillfällen 

och den egna terapin och utbildningen har befruktat varandra. I och med 

utbildningen så har också yrkesaspekten tillkommit och tanken på den andre 

kommit in i psykoterapeuternas medvetande i större utsträckning.  

”Det hänger ihop med att jag gått utbildningar. Det blir olika ingångar då. Mycket av 

förändringarna var terapin men det var också utbildningen. Det är svårt att veta vad som 

påverkat mest men terapin överväger” 

Krav på egen psykoterapi i samband med utbildning har givetvis varit ett bärande 

skäl till att psykoterapeuterna under vissa perioder av livet gått i terapi.  

För de flesta av psykoterapeuterna var deras längsta terapi och analys i samband 

med psykoterapiutbildningen.  
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”Analysen var ju också att jag tänkte att jag skulle bli analytiker” Det hade med min 

utbildning att göra att jag sökte terapi 

”Det är inte otroligt att jag gått i terapi/analys utan utbildningskravet ” 

Samtidigt har psykoterapeuterna också  erfarenhet av att den egna psykoterapin 

har påverkat dem både privat och i yrkeslivet.  

”Psykoterapins påverkan privat och i jobbet tangerar varandra. Det jag har haft nytta av privat 

har jag också haft nytta av i jobbet”. Jag ser psykoterapi som ett öppnande och ett växande och 

då är det ju inte en så klar gräns ”  

 

7.3.3 Andra skäl till att psykoterapeuterna går i psykoterapi och 

att de inte gör det. 

Ingen av psykoterapeuterna har gått i terapi vid undersökningstillfället. En av 

psykoterapeuterna har varit hos sin gamla psykoterapeut relativt nyligen för några 

samtal. Skulle psykoterapeuterna hamna i kris,sorg eller något annat omskakande 

skulle de kunna tänka sig att återvända till terapi. Den tidigare terapierfarenheten 

har bidragit till att några av psykoterapeuterna har varit mindre tveksamma till att 

be om hjälp och mindre benägna att klara allting själv.  

”Benägenheten att söka terapi har inte förändrats genom åren. Skulle jag verkligen känna att 

jag behöver psykoterapi skulle jag söka igen. Nyligen har jag haft ett antal samtal som var 

väldigt bra fick tag i en skärva till.”  

Samtidigt som psykoterapeuterna var positiva till att återvända till terapi om 

behov uppstod var de mer utrustade att klara situationer på annat sätt. 

”Jag har ibland lekt med tanken att det skulle bli annorlunda om jag gått i terapi en vända till 

men jag tror inte det. Nu är det mer andra saker som man får arbeta mer aktivt med i 

vardagen. Klara av det där också” 

Vid problem i yrket har inte psykoterapi varit ett alternativ för de flesta av 

psykoterapeuterna. För att klara av problem i yrket så har de främst använt sig av 

handledning. Någon av terapeuterna har kunnat överväga att söka terapi om hon 

känt att något som uppstått i yrket skulle ha haft att göra med problem som hon 

har brottats med.  

”Nej vet inte riktigt vad det skulle vara. Nej då skulle jag prata med personalen. Det är en 

väldig tillgång att arbeta i en liten personalgrupp där man kan älta och få ur sig” 

 Eller handledning. Under en period hade jag enskild handledning, var inte som terapi men blir 

närmare terapi ändå. Det är mycket personligare. Nej tänker handledning” 

När psykoterapeuterna har valt att inte gå i psykoterapi vid problem i yrket och i 

privatlivet har de(förutom handledning) också vänt sig till vänner, arbetskamrater,  

bokcirklar och kunskap från tidigare utbildning. 

”Använder mina vänner på ett annat sätt om jag ska vara ärlig. Inte som terapeuter men 

mycket friare än innan.” 

”Det är handledning när man inte har terapi. Tänker på den där ”jävla KBT” handledningen 

den tvingade mig att ändra mig. Den är mycket brutalare än terapi. Den konfronterar det 

psykoterapeutiska förhållningssättet.  
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”Det har jag att tacka för i min psykoterapeutroll att jag har blivit en bättre terapeut. Det är 

olika områden som terapi och handledning kommer åt. Det terapeutiska förhållningssättet 

kommer inte terapin åt” 

 

7.4 Övriga aspekter som kan ha påverkat identiteten som 

psykoterapeut. 

7.4.1 Tidsandan och psykiatrin 

Flera av psykoterapeuterna hade erfarenheten av att ha arbetat i psykiatrin på 

Långbro och på barnbyn SKÅ.  

Det hade varit en period från 1970 talet då det hade pågått diskussioner kring 

människors rätt till att ha ett bra liv och att det hade funnits en politisk grund som 

varit mycket aktiv. På Långbro hade det under perioden pågått en intensiv dialog 

kring psykoterapi och psykoterapins roll i samhället. Folk hade stått i kö att få 

arbeta där. På 80-90 talet var det självklart att man skulle gå i analys och hela 

Långbros psykologavdelning gjorde det.För att få gå i psykoanalys fick man stå i 

kö. Analys var också en viktig merit för att få anställning. 

”Det var en fruktansvärd dialog kring psykoterapi och psykoterapins roll i samhället. Vem var 

frisk och vem var sjuk? Det var en skola från det att jag började på Långbro. Det var så 

vanligt att man gick i analys det var verkligen många av mina vänner som gjorde det” 

 

7.4.2 Handledning, personliga erfarenheter, arbetslivserfarenhet 

och utbildning 

Handledning och erfarenheter av handledare som rollmodeller har återkommit, i 

undersökningen, som en viktig faktor som påverkat i psykoterapeuternas 

yrkesutövning. Identifikationen med en bra handledare har varit viktig och då 

gärna en handledare som varit verksam inom den terapiform som man själv verkat 

inom. Handledning var det som psykoterapeuterna har återkommit till vid 

problem i yrket. 

”Det är en väldig skillnad på psykoterapi och psykoanalys i processen. Analytikerhandledarna 

har jag inte heller med mig på samma sätt. Terapeuthandledarna blev mer rollmodeller för hur 

man gör i terapi.”. 

Psykoterapeuternas personlighet, privata erfarenheter och personlig mognad har  

också varit  teman som terapeuterna framhållit som viktiga aspekter i yrkesrollen . 

”Ett bättre jobb än det här skulle jag inte kunna tänka mig. Det passar mig som person.” 

”Att förstå sitt liv. Det privata har påverkat mig väldigt mycket. Tänker att olika livsfaser 

påverkar en och påverkar terapier som man är inne i” . Det har påverkat mig till vilka arbeten 

jag sökt mig till och att jag bytt områden. Att byta områden gör att jag förstå människan i sin 

helhet” 

Den grupp psykoterapeuter som har deltagit i undersökningen har kontinuerligt 

fortsatt utbilda sig. Olika utbildningar och förståelse utifrån det har sedan 

påverkat arbetslivserfarenheten utifrån den nya förståelsen 

”Jag har jobbat med grupporganisation och lärt mig mycket om omedvetna processer inte bara på 

individnivå utan på grupp-och-organisationsnivå. Att förstå vad som händer och göra det tydligt. 
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”Det har påverkat mig till vilka arbeten jag sökt mig till och att jag bytt områden. Att byta 

områden gör att jag förstå människan i sin helhet” 

”KBT utbildning där man systematiskt arbetar med att filma och att arbeta med skattningar på 

så sätt att man får syn på sina svarta fläckar””EMDR utbildningen var fruktansvärt bra. 

Kunskap om neurobiologi och hur verksam den är.” 

 

7.5 Sammanfattning resultatdelen 

Psykoterapeuterna har upplevt att den egna psykoterapins påverkan inom följande 

områden; 

Ökat förståelse och empati; Genom större varsamhet,uppmärksamhet och en 

förståelse för hur utsatt man kan känna sig som patient. 

Ökat mod och trygghet; Att ha mött sina egna svåra psykiska skikt har minskat 

rädslan och ökat förmågan att möta egna och andras svårigheter. 

Ökat självkänslan och självkännedom;Har kunnat urskilja sina egna och andras 

gränser, har större förmåga att ha kontroll och kommando över sitt liv och har en 

tillit till att psykoterapi fungerar. 

Relation; Har fått en erfarenhet av en viktig anknytning till en annan person, har 

förstått värdet av en längre terapikontakt och en avsaknad av relationsaspekten i 

den egna terapin har ökat det egna fokuset på detta i den egna yrkesutövningen. 

Den egna rollen som terapeut; Har fått en erfarenhet av en terapiform som man 

sedan har utövat, har bättre kontroll på sig själv som terapeut och en erfarenhet av 

att terapi inte har löst hela terapirollen. 

Orsak till terapi; I huvudsak har psykoterapeuterna gått i terapi av personliga skäl.  

Flera av terapeuterna har gått i kortare perioder av terapi i samband med olika 

livskriser. Främsta orsak till terapi har varit svårigheter i barndom, att de inte har 

mått bra, kriser i form av separationer och egen och andras sjukdomar. 

Terapeuterna har inte sökt terapi i första hand vid problem i yrket utan har då 

vänt sig till handledning och kollegor.. 

Olika perioder av terapi och dess påverkan; Första terapin har för de flesta av 

terapeuterna handlat om egna svårigheter men också en önskan om att få prova 

på terapi. När psykoterapin varit i anslutning till psykoterapiutbildning har det inte 

varit lika klart vad som har gjort förändringen. Var det utbildning eller var det den 

egna terapin? Terapeuternas längsta terapierfarenhet var i anslutning till 

psykoterapiutbildningen.Ingen av terapeuterna har gått i terapi i samband med 

studien. De har kunnat tänka sig att återvända till kortare terapi om kriser 

uppstått. När terapeuterna har haft svårigheter och inte har vänt sig till terapi har 

de fått hjälp av vänner, arbetskamrater, utbildningskunskap och böcker. 

Andra viktiga aspekter som påverkat i yrkesrollen; Tidsandan och psykiatrin med 

mycket diskussion kring psykoterapi och psykoanalys. Psykonaalysen har haft hög 

status och har gett meriter i arbetslivet. Andra viktiga aspekter har varit 

handledning, den egna personligheten, livserfarenheten, arbetslivserfarenhet och 

utbildning . 

. 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussion har varit fokuserad på begreppen validitet och generaliserbarhet 

utifrån studien. 

8.1.1 Validitet 

För att bedöma resultatets validitet uitfrån kvalitativa studier har utgångspunkten 

varit studiens tillförlitlighet och empiriska förankring i fråga om analys, data och 

urval och resultatets meningsfullhet och användbarhet (Langemar, 2008). 

Kvalititativ validitet har beskrivits som forskarens förmåga att kontrollera, 

ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. En annan viktig aspekt har varit om 

forskaren har mätt det som var avsett att studeras(Kvale, 1997). Validiteten i 

denna studie har påverkats av min egen förförståelse. Förförståelsen har bestått i 

en tanke om att den egna  psykoterapin har varit en viktig del för 

psykoterapeuternas yrkesroll men att det också har funnits  många andra viktiga 

komponenter. Min förförståelse och önskan att förstå mer har tagit sig i uttryck i 

ett antal på förhand formulerade frågeställningar . Vid bearbetningen och analys 

av materialet har dessa frågeställningar funnits med men har också kunnat frångås 

utifrån ny data som har framkommit i studien. På så sätt har en reflexiv validitet 

uppnåtts eftersom det har skett en växelverkan mellan förförståelse och 

reflekterande förhållningssätt (Stiles, 1993). 

Intervjuerna har också en inverkan på validiteten. Det som har kunnat påverka 

negativt ur validitetssynpunkt kan ha varit en ovana att göra intervjuer utifrån en 

studie. Det har blivit tydligt att förmågan har utvecklats under studiens gång. 

Samtliga psykoterapeuter har deltagit aktivt och har haft mycket tankar kring 

ämnet som berikat frågeställningen, vilket i viss mån kompenserat intervjuarens 

ovana. Alla psykoterapeuter har fått sin intervju utskriven och har fått möjlighet 

till återkoppling. Vid återkopplingen var de ändringar som har gjorts direkt 

kopplat till fakta. De övriga innehållet har överensstämt . 

 

Det som har varit komplicerat i studien har varit att få en bild av olika perioder av 

psykotereapeuternas egen psykoterapi och dess eventuella påverkan. Det har 

kunnat handla om för dåligt fokus på frågorna och/eller svårigheter för 

psykoterapeuterna att kunna skilja ut olika terapier från varandra. I den här 

studien har därför resultatet begränsats utifrån detta, vilket påverkat validiteten. 

Resultatet på den första frågeställningen, om psykoterapeuters egen terapis 

påverkan på yrkesutövningen, har varit meningsfull och användbar på så sätt att 

det givit mer information kring olika begrepp utifrån studien tillsammans med 

annan litteratur i ämnet. På så sätt har kvalitiativ metod varit användbar. Det har 

kanske varit möjligt att få samma information med ett annat mätinstrumen men 

det har varit berikande för resultatet att få terapeuternas olika tankar och 

synpunkter, vilket inte har varit i möjligt i mer standardiserad metod. 

Resultatet kan vara användbart för psykoterapeuter men har också ett värde 

utifrån tidens diskussion om psykoterapis vara eller inte vara i terapiutbildning.  
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I den andra delen om,olika perioder av psykoterapi och dess eventuellt olika 

påverkan, har studien gett en för begränsad bild av.Det skulle behöva utforskas 

ytterligare.  

8.1.2 Generaliserbarhet. 

Det som har minskat generaliserbarheten av studien har varit att det har varit en 

liten grupp som har studerats. Det som kan ha haft påverkan på resultatet har 

varit att det har varit ett urval utifrån ett s.k snöbollsurval och att manliga 

psykoterapeuter saknats i studien. Med ett snöbollsurval har det eventuellt funnits 

en risk för att liknande tankar och synpunkter förstärkts även om det har varit  

oklart om så har varit fallet. Det samma kan gälla avsaknaden av män i studien att 

de eventuellt har kunnat bidragit med andra synpunkter men även det är osäkert. 

Resultatet av den här studien har överensstämt med tidigare forskningsresultat när 

det gäller den egna psykoterapins påverkan på yrkesutövnining, vilket skulle kunna 

vara en form av generaliserbarhet av studien. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatdelen har redovisats utfirån studiens två frågeställningar och delen om 

andra aspekter som kan ha påverkat identiteten som psykoterapeut redovisas 

också under dessa två rubriker.Resultatdelen har avslutats med ett avsnitt om 

framtida forskning. 

8.2.1 Hur har psykoterapeuterna upplevt den egna psykoterapins 

påverkan på yrkeslivet. 

Sammanfattningsvis har den här studien, och tidigare forskning, visat att den  

egna psykoterapin har betydelse för  den egna yrkesrollen som psykoterapeut.  

Terapeuterna i studien har upplevt att den egna psykoterapin har påverkat 

förmågan till inlevelse och empati, gett ökat mod och trygghet, ökat möjligheten 

till insikt och självkännedom, påverkat förmågan till relation och påverkat den 

egna identifikationen och rollen som psykoterapeut 

Psykoterapeuterna i studien har ansett att det varit väldigt nyttigt att ha befunnit 

sig i postionen som patient för att förstå hur det kan vara. En förståelse som inte 

har gått att läsa sig till utan att man behövt ha den erfarenheten själv. Den delade 

upplevelsen har gett ökad varsamhet och uppmärksamhet gentemot dem man har 

mött i sitt yrke som psykoterapeut och har ökat förmågan att dela psykisk smärta 

och förståelse för patientens utsatthet. 

I litteraturen har empati beskrivts som det viktigaste instrumentet en terapeut har i 

sitt försök att förstå människor och att förmågan att upprätthålla empatisk 

förmåga har krävt psykiskt arbete(Killingmo &Gullstad, 2011; McWilliams, 2004). 

Eller som Christoffer Bollas har uttryckt det ”in order to find the patient, we must look 

for him whitin ourselves” (1987, s.202 ) . 

I tidigare forskning har också psykoterapeuter betraktat sin empatiska förmåga 

som den överlägset största tillgången i yrket ( Carlsson et al., 2000). 
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Den egna terapin har gett psykoterapeuterna ökat mod och trygghet på så sätt att 

de har vågat ha en annan känslighet utan att förlora sig själv i mötet med 

patienten. Erfarenheten av att de har varit i kontakt med sin egen ångest och 

personlighetsproblematik har gett ökad trygghet. Det har gett en känslan av egen 

kontroll,ökat förmågan till härbärgering och minskat rädslan för att undersöka. 

En ökad känslighet har också varit viktigt för yrkesutövningen som terapeut och 

det har bekräftats av tidigare forskning ( Norcross,Strausser-Kirland & Missar, 

1988). Det har verkat som det har varit en viktig erfarenhet för psykoterapeuterna 

att ha mött sina egna svårigheter och känslighet. Den erfarenheten har i sin tur 

gett en ökad trygghet som psykoterapeuterna tar med sig in i yrkesrollen som 

terapeut. 

 

Psykoterapeuterna har upplevt att den egna psykoterapin har ökat insikter och 

självkännedom genom större förståelse för egna reaktioner och bättre förmåga att 

skilja ut sig själv och andra. Den egna terapin har också gett terapeuterna en 

känsla av att ha större kommando över sitt eget liv, att de har kunna ta hand om 

sig själv bättre och har ökat tilliten till att terapi fungerar 

I tidigare forskning har psykoterapeuter beskrivit ökad självmedvetenhet, 

självförståelse, bättre självkänsla och  ökad kunskap som terapeuter som de 

nyttigaste aspekterna av den egna psykoterapin ( Pope & Rabachnick, 1994) .  

 

Terapeuterna i den här studien har upplevt att de genom den egna terapin har haft 

bättre kontroll på sig själv och sina gränser. På så sätt har de haft större förmåga 

att handskas med sin motöverföring.För att minska motöverföringspotentialen 

har den egna terapin varit till nytta vilket bekräftas i tidigare forskning(Norcross, 

Strausser-Kirland & Missar, 1988). Melanie Klein var särskilt uppmärksam på 

begreppet motöverföring.Hon menade att det var av största vikt att ha kontroll på 

vem som ägde olika känslor i terapimötet och att det var nödvändigt att 

terapeuten arbetade med detta i självanalytisk granskning(Killingmo & Gullestad, 

2011). 

 

Den egna terapierfarenheten har påverkat psykoterapeuterna i relationen till 

patienter. Några av terapeuterna har upplevt att de i den egna terapin har fått hjälp  

att knyta an till en annan person, fått erfarenhet av en lång psykoterapeutisk 

kontakt och förstått betydelsen av denna erfarenhet. Samtidigt som några av 

psykoterapeuterna har uttryckt en avsaknad av den reella relationens betydelse i 

deras egna terapierfarenhet, och att de i sin tur arbetat aktivt med det i sin 

yrkesutövning. 

Tudor-Sandahl (1990) har uttryckt att en psykoterapeut inte får vara rädd för att 

närma sig andra människor i det terapeutiska mötet och att terapeuten inte bara 

har varit en yrkesutövare utan också en verklig person för sin patient.  

 I tidigare forskning  har också framkommit  att den egna psykoterapin  har gett 

terapeuten ökad förmåga till mellanmänskliga relationer (Norcross,Strausser-

Kirland & Missar, 1988). 
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När det har handlat om den reella relationen i terapimötet så har några av 

terapeuterna, i den här studien, uttryckt att det saknats i den egna terapierfarenhet.  

Några andra terapeuter har beskrivit tankar om anknytning till terapeuten och 

vikten av att ha haft en sådan erfarenhet. En del av terapeuterna har inte nämnt 

relationen till sin terapeut i någon större omfattning. Kanske kan det vara så att 

relationens betydelse i terapirummet har förändrats och har en större roll idag? 

Eller så har det helt andra orsaker.  

 

Psykoterapeuternas egen psykoterapi har påverkat dem i identifikationen och i 

rollen som psykoterapeut. De har upplevt att det har varit viktigt att ha gått i en 

terapiform som de sedan har utövat, att de har varit viktigt ha kontroll på sig själv, 

sina reaktioner och vad ens svaga punkter är. Den egna terapierfarenheten har gett 

avtryck i den egna yrkesrollen både i form av bra och mindre bra erfarenheter. 

Någon av terapeuterna har ansett att den egna terapin inte har kunnat  lösa 

terapeutrollen . 

I tidigare forskning har bekräftats att den egna psykoterapin har varit till nytta för 

internaliseringen av rollen som terapeut (Norcross, Strausser-Kirland & Missar, 

1988). Det har också bekräftats i forskning att psykoterapi varit en viktig del för 

yrkesrollen som terapeut  men att den allra viktigaste delen var det direkta arbetet 

med patienter (Orlinsky & Ronnestad, 2005). 

I den här studien och i tidigare forskning har framkommit att terapeuterna själva 

har upplevt sig ha stor nytta av sin egen psykoterapi i sin egen yrkesutövning som 

terapeuter. Samtidigt har få studier kunnat visa på en koppling mellan terapeuters 

egen psykoterapi och resultatet i psykoterapiarbetet med patienter. Resultaten har 

varit ofullständiga, andra mer osäkra och en del mer negativa. Samtidigt har annan 

forskning visat på hög stagnation hos de terapeuter som inte har gått i egen terapi 

och det motsatta resultatet hos dem som har  gjort det (Orlinsky& Ronnestad, 

2005).   

I den här studien och i andra studier där psykoterapeuter själv har blivit tillfrågade 

så har den egna psykoterapin positiv påverkan på viktiga förmågor som en 

terapeut bör ha. Samtidigt har forskning inte kunnat ge ett tydligt vetenskapligt 

stöd för att psykoterapeuters egen psykoterapi har positiv inverkan på 

terapiutfallet för patienter.  

 

8.2.2 Olika perioder av psykoterapi och dess betydelse. 

Samtliga psykoterapeuter som  har deltagit i studien har erfarenhet av flera 

perioder av psykoterapi och psykoanalys. Tidigare forskning har också visat att 

92% av  psykodynamiskt och psykoanalytiskt utbildade psykoterapeuter har gått i 

egen psykoterapi och att 90% av  samtliga terapeuter har fler än en 

terapierfarenhet (Orlinsky et al., 2005).De flesta av psykoterapeuterna i  den här 

studien har gått i psykoterapi med utgångspunkt i egna svårigheter och 

problem,vilket har bekräftas i tidigare forskning (Geller, Norcross & Orlinsky, 

2005). 
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Orsak till terapi ,för terapeuterna i denna studie, har varit svårigheter utifrån sin 

ursrpungsfamilj, att de inte har mått bra och olika livskriser. Kriserna har främst  

handlat om separation och sjukdom. I tidigare forskning har framkommit att 

psykoterapeuter sökt terapi främst för äktenskapsproblem, depression och ångest 

(Geller ,Norcross, & Orlinsky, 2005).  

Nästan alla terapeuter i studien har en terapierfarenhet relativt tidigt i livet och det 

har i huvudsak handlat om någon form av lidande men också en önskan om att 

prova terapi.Terapeuternas längsta terapierfarenhet har legat i anslutning till 

psykoterapiutbildning. När utbildningen kom in i undersökningsgruppen kom 

båda aspekterna in som en påverkan. Det var inte helt tydligt vad som gjorde 

förändring om det var utbildning eller om det var den egna psykoterapin. I och 

med utbildningen så tillkom yrkesaspekterna, tanken på den andra och en önskan 

om självkännedom in i den egna terapin. 

Ingen av psykoterapeuterna har gått i terapi i samband med studiens 

genomförande samtidigt som de har kunnat tänka sig att återvända till kortare 

terapi vid kriser.En del av terapeuterna har utryckt att de har varit mer rustade och 

har andra sätt att klara kriser i den här perioden av livet. Terapeuterna har inte 

använt sig av terapi i samband med problem i yrket utan då har det varit främst 

handledning och arbetskolleger de har vänt sig till.Annan viktiga hjälp i stället för 

terapi var vänner,kunskap från tidigare utbildning och böcker. 

Det har varit svårt att dra allt för stora slutsatser om olika perioder av psykoterapi 

och deras olika påverkan på psykoterapeuterna i deras yrkesliv. Det har gått att se 

vissa mönster, utifrån undersökningsgruppen, b l a det  att terapeuterna inte gick i 

terapi nu .Tidigare forskning  har bekräftat att det var få äldre psykoterapeuter 

som gick terapi trots att det rankat den erfarenheten högt.Det som har upplevts 

ha större påverkan i den fasen av livet var det personliga livet utanför 

terapin(Orlinsky& Ronnestad, 2005). 

Det kan också i viss mån bekräftas i den här studien att terapeuterna har vänt sig 

till arbetskamrater, vänner, tidigare utbildningskunskap och böcker vid  

svårigheter i livet.En hypotes har varit att äldre psykoterapeuter har en annan 

erfarenhet, kunskap och kontaktnät som gör att de har andra lösningar än egen 

terapi för sitt mående. Det kan också tänkas att de har klarat sitt mående bättre 

utifrån sin ihopsamlade erfarenhet i livet. Det som har framkommit i studien var 

att terapeuterna, b l a utifrån tidigare terapierfarenhet, har lättare att be om hjälp 

och att de i större utsträckning har kunnat ta det från personer i sitt nätverk. 

Eventuellt kan det också vara svårare att be om hjälp av en terapeut med både 

mindre livserfarenhet och terapeutisk erfarenhet, vilket skulle kunna vara fallet när 

man som terapeut blir äldre? Samtidigt var psykoterapeuterna i studien positiva till 

att söka kortare terapeutisk hjälp vid behov. 

En annan aspekt som kan ha haft en påverkan var tidsandan. Flera av 

psykoterapeuterna har kommit från psykiatrin och idealet var att psykoanalys var 

något som man skulle genomgå. Många har gått i analys och det var en viktig 

merit för anställning. 
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Historiskt har också analysen blivit allt  längre och fått utforskningsmål 

(Curtis&Qaiser, 2005). Eventuellt kan det vara så att hur vi ser på terapi och 

analys också har varit beroende av vilken tid och under vilka ideal som vi har 

verkat inom? 

Det har varit svårt att dra alltför stora slutsatser, utifrån denna del av studien, om 

olika perioder av terapi och dess påverkan. Det som har gått att konstatera har 

varit  vissa mönster kring psykoterapin. D v s att  psykoterapeuter senare i livet  

inte har gått i egen psykoterapi och att de b l a har andra sätt att ta hand om sina 

svårigheter. Sedan har det verkat som om psykoterapeuternas längsta 

psykoterapierfarenhet har varit i samband med psykoterapiutbildning och att 

samtliga psykoterapeuter har åtminstone en tidigare terapierfarenhet utifrån någon 

form av lidande. 

Denna studie har bekräftat psykoterapeuters upplevelse av att den egna terapin 

har stor betydelse för yrkesutövningen när det gäller identiteten som terapeut, 

självkännedom, relation och empati vilket också har framkommit i tidigare 

forskning.Syftet med en kvalitativ studie har varit att få mer förståelse för vad 

dessa begrepp har haft för ytterligare betydelse för terapeuterna i deras 

yrkesutövning. Det har i viss mån varit möjligt att få i denna studie. De områden 

som inte benämnts i den tidigare forskning,som redovisats, men som framkommit 

av resultatet i den här studien har varit att den egna terapin ökat terapeuternas 

mod och trygghet i yrkesutövningen. Genom att terapeuterna mött sina egna 

svårigheter har de blivit mindre rädda och mer trygga i sin yrkesutövning som 

terapeuter. Den egna terapierfarenheten har även ökat terapeuternas förmåga  att 

kunna be om hjälp. 

 I Sverige har kravet på egen psykoterapi  i samband med psykoterapiutbildning 

varit under diskussion. Psykoterapeuterna i den här studien, som har haft  lång 

erfarenhet i yrket som terapeuter, har ansett att det har varit nödvändigt med egen 

terapierfarenhet för yrkesutövningen. De har också uttryckt att den egna terapin 

gett en kunskap som inte har varit möjlig att läsa sig till.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns många aspekter av hur personer formats till psykoterapeut och alla 

dessa delar har kunnat  vara olika forskningsområde med olika infallsvinklar. Det 

har varit svårt att få en klar bild av psykoterapeuters olika perioder av psykoterapi 

och om de haft olika påverkan. Där har det funnits mer forskning behov. Sedan 

av rent intresse skulle det vara  spännande att forska kring tidsandan, olika 

terapeutiska ideal och hur de format det som pågår i terapirummen. 
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Bilaga 1 

 

Ersta sköndals högskola 
St:Lukas 

individualpsykoterapiutbildning   130925

  

 

Hej! 

Jag heter Kerstin Nordman Olsén och går sista året på 

individualpsykoterapiutbildningen på Sankt Lukas,Ersta sköndals högskola . Vi 

kommer nu att genomföra vår C-uppsats inom ramen för utbildningen. Min 

uppsats kommer att fokusera på psykodynamiskt utbildade psykoterapeuters 

erfarenheter av egen psykoterapis påverkan på den egna yrkesutövningen som 

psykoterapeuter, under olika perioder av livet.  

Forskning visar att psykoterapeuter upplever den egna psykoterapin som en av 

de viktigaste delarna i den personliga yrkesutvecklingen. Samtidigt finns det 

väldigt lite forskning gjord när det gäller psykoterapeuters olika perioder av 

egen psykoterapi och dess påverkan. Med anledning av det har jag valt att 

fokusera mitt uppsats- och - forskningsarbete kring detta. Frågeställningen är 

”Hur har psykoterapeuter upplevt den egna psykoterapins påverkan på 

yrkesutövningen och har olika perioder av terapi haft olika inflytande? 

Jag kommer att genomföra en kvalitativ studie i form av intervjuer med sex 

psykodynamiskt utbildade psykoterapeuter utifrån ovanstående frågeställning. 

För att kunna få ett perspektiv på olika perioder av yrkeslivet vill jag intervjua 

psykoterapeuter med lång psykoterapierfarenhet och gärna också 

psykoterapeuter som just avslutat sin yrkesbana. Samtidigt vore det bra om 

senaste egna erfarenheten av psykoterapi inte är alltför lång tid tillbaka i tiden, 

även om det inte är ett krav. Intervjuerna kommer att ta  c .a 45 minuter. Jag 

kommer gärna till er så att det underlättar för er. Intervjuerna kommer att 

ljudinspelas och avkodas så långt det är möjligt. Intervjuerna kommer att 

transkriberas och efter så skickar jag dem utskrivna till er för genomläsning 

och för eventuella tillägg. Om ni önskar får ni sedan ta del av den färdiga 

uppsatsen.  

Uppsatsen kommer att vara offentlig handling på Ersta Sköndals högskola och 

kommer att publiceras på DIVA som är Ersta Sköndals databas.  

Har ni frågor kan ni kontakta mig på telefonnummer 0708 731400 eller på 

kerstin.nordman@sola.se 

 

Med vänlig hälsning 

 
Kerstin Nordman Olsén 

mailto:kerstin.nordman@sola.se
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Bilaga 2 

 
 
Intervjuguide 

1) Hur länge har du varit legitimerad psykoterapeut? 

2) Kvinna/man och ålder 

3) Vilken grundutbildning har du? 

4) Har du fler utbildningar inom området? 

5) Vilka arbetsområden efter legitimering har du verkat inom? 

6) Vad gör du nu? 

7) Hur ser din egen terapierfarenhet ut ? 

8) Vid vilka tillfällen har du genomgått psykoterapi/analys? 

9) Vad var i huvudsak skäl till att du sökte psykoterapi vid olika tillfällen? 

10) Hur har psykoterapi/psykoanalys påverkat dig yrkesmässigt vid olika 

tillfällen 

11) Har olika livsskeden/åldrar påverkat resultat och innehåll av den egna 

terapin på olika sått och i sådant fall hur? 

12) Finns det likheter/skillnader mellan den egna psykoterapins påverkan på 

dig privat och i yrket och i så fall hur? 

13) Har den egna psykoterapin haft inverkan på dina yrkesval och i så fall hur? 

14) Har olika yrkeserfarenheter haft olika nytta av psykoterapi och i så fall 

hur? 

15) Hur skulle du beskriva den egna psykoterapins påverkan på dig som 

yrkesperson? 

16) Om det är möjligt går det att beskriva olika perioders påverkan? 

17) Vid de tillfällen du inte sökte terapi vad gjorde du istället? 

18) Har din  benägenhet att söka terapi förändrats genom åren? 

19) Förutom psykoterapi vad har påverkat dig mest i din yrkesutövning? 

20) Övriga tankar kring den egna psykoterapin som du vill förmedla? 
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