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Utbildningsterapins betydelse för studentterapeuters 
utveckling av terapeutförmågor och deras klienters 

behandlingsutfall 
 

Elin Lindblom och Hedvig Olausson Lundgren 
 

Syftet med studien var att undersöka studentterapeuters upplevda utveckling av 
terapeutförmågor i utbildningsterapin, deras allians till utbildningsterapeuten, 
behandlingsutfallet för studentterapeuternas klienter på Psykologmottagningen vid Umeå 
Universitet samt undersöka om det fanns samband mellan dessa aspekter. Totalt besvarade 
69 personer en enkät där de skattade sin upplevda utveckling av terapeutförmågor i form av 
empatisk förmåga, interpersonell förmåga, självkännedom och modellinlärning samt 
alliansen till sin utbildningsterapeut. Dessa svar matchades sedan med klientdata från 
Psykologmottagningen som utgjordes av mätningar av symtom före och efter behandling 
genom Clinical Outcome Routine Measure (CORE-OM). Resultatet visade att 
studentterapeuterna i hög grad upplevde att de utvecklat terapeutförmågor i samband med 
utbildningsterapin och klientgruppens psykiska mående hade förbättrats med stor effekt. 
Det fanns inget signifikant samband mellan upplevd utveckling av terapeutförmågor, allians 
till utbildningsterapeuten och behandlingsutfallet i klientgruppen. Däremot framkom starka 
samband mellan upplevd utveckling av förmågor och allians till utbildningsterapeuten. 
Studentens och utbildningsterapeutens gemensamma syn på uppgiften i terapin var den 
faktor som bäst kunde förklara graden av upplevd utveckling av terapeutförmågor. 
Resultaten ligger till stor del i linje med tidigare forskning på området. Ytterligare forskning 
där sambandet mellan utbildningsterapi och behandlingsresultat i det egna klientarbetet 
undersöks är önskvärt. 
 
The aim of this study was to investigate student therapists’ perceived development of 
therapeutic skills in educational therapy, their alliance to the educational therapist, therapy 
outcome and examine whether there was a relationship between these aspects and treatment 
outcome in their work with clients at a university based clinic at Umeå University. In total, 
69 student therapists participated by answering a questionnaire estimating their perceived 
development of therapist abilities referring specifically to empathic ability, interpersonal 
ability, self-knowledge and experimental learning, and their perceived alliance to their 
educational therapist. This data where then assorted with data over client outcomes, 
measured with Clinical Outcome Routine Measure (CORE-OM) before and after therapy. 
The result demonstrated that the student therapists to a high level experienced a 
development in these therapeutic skills during their educational therapy. The results also 
showed that the client group had improved their psychological health with great effect. There 
was no significant relationship between perceived development of therapeutic skills, 
perceived alliance to the educational therapist and treatment outcome in the group of 
clients. However, there was a strong relationship between perceived development of 
therapeutic skills and perceived alliance to the education therapist. A shared view of the 
therapy task between the student therapist and the educational therapist where the most 
important factor to account for the level of perceived development of therapeutic skills. The 
results are to a large extent in line with previous research. Further research where the 
relationship between educational therapy and client outcome is investigated would be of 
significance.

 
Flera studier har gjorts där psykologers, psykoterapeuters eller psykologstudenters egen 
upplevelse av utbildningsterapi undersökts (Grimmer & Tribe, 2001; Kumari, 2011; Lundmark 
& Montgomery, 2009; Orlinsky, Boterman & Rønnestad, 2001). I litteraturöversikten The 
Psychoterapist’s Own Psychotherapy: Educating and Developing Psychologists (2005) 
sammanfattade Norcross forskningsresultaten från 25-års forskning gällande egenterapi hos 
psykoterapeuter. Utifrån resultaten resonerade Norcross att egenterapi bör vara en central del i 
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den professionella utvecklingen av psykologer då terapin ansågs vara en känslomässigt viktig, 
interpersonellt och professionellt formande erfarenhet. I en studie från 2001 undersökte 
Orlinsky et al. hur mycket 14 olika utbildningsmoment påverkade den professionella 
utvecklingen hos 4000 psykoterapeuter. Resultatet från studien visade att egenterapi skattades 
som den tredje mest inflytelserika faktorn för professionell utveckling, det som skattades högre 
var eget klientarbete samt handledning.  

Flera författare menar att egenterapi för psykoterapeuter generellt sett uppfyller två syften: 
ökar psykoterapeutens professionella utveckling och relationella förmågor samt bidrar till 
personlig utveckling och ökat välmående för psykoterapeuten (Macran & Shapiro, 1998; 
Orlinsky, Schofield, Schroder & Kazantzis, 2011). I linje med detta menar Norcross (2005) att 
effekterna av psykoterapeuters egenterapi kan förväntas påverkas positivt eller negativt inom 
två områden: personlig nytta och professionell utveckling. Flera författare argumenterar för att 
psykoterapeuters professionella utveckling kan påverkas av egenterapin genom en rad olika 
mekanismer (Grimmer & Tribe, 2001; Macran & Shapiro, 1998; Macran, Stiles, Smith & Hill, 
1999; Norcross, 2005). Genom att hjälpa till att minska stress och påfrestningar så kan 
egenterapi förbättra psykoterapeutens emotionella och mentala stabilitet. Vidare kan egenterapi 
förbättra psykoterapeutens medvetenhet om sina egna problem och konfliktområden, vilket i sin 
tur kan bidra till att förhindra att dessa stör arbetet med deras klienter. Upplevelsen av hur det 
är att vara klient i egenterapi kan skapa förutsättning för förbättrad empati samt tillåta 
psykoterapeuten att vara mer känsliga för klienternas behov och problem. I egenterapi kan 
psykoterapeuten observera en annan psykoterapeut i dennes arbete och uppleva kliniska 
metoder och interventioner med egna ögon, vilket kan öka förutsättningen för att behärska 
terapeutiska tekniker. Egenterapi kan visa hur psykoterapi fungerar vilket kan öka 
psykoterapeutens förtroende för den terapeutiska processen samt nyttan av den bakomliggande 
teorin (Grimmer & Tribe, 2001; Macran & Shapiro, 1998; Macran et al., 1999; Norcross, 2005). 
Dessa mekanismer anses av flera författare utgöra en rimlig grund för att integrera egenterapi i 
psykoterapiutbildning (Macran & Shapiro, 1998; Macran et al., 1999). 

Orlinsky och Rønnestad (2005) samlade information om erfarenheter av egenterapi hos mer 
än 4000 psykoterapeuter med olika teoretiska utgångspunkter och från ett flertal länder. En 
majoritet av psykoterapeuterna skattade sin tillfredsställelse med egenterapi övervägande 
positivt. Det sammantagna resultatet visade att 88% av psykoterapeuterna skattade positiv 
tillfredsställelse av terapin, 5% skattade att de fått liten personlig nytta av terapin och 1% 
skattade att de inte fått någon tillfredsställelse av terapin. Vidare rapporterar psykoterapeuter 
generellt en positiv effekt av egenterapi och förbättring inom ett flertal områden såsom 
självkänsla, arbetsförmåga, socialt liv och känslomässiga uttryck (Norcross, 2005; Orlinsky, 
Norcross, Rønnestad & Wiseman, 2005). I ett examensarbete från psykologprogrammet på 
Umeå Universitet undersökte Eriksson och Törnquist (2014) hur 384 verksamma psykologer 
upplevde sin utbildningsterapi. Deras resultat visade att en majoritet upplevde att 
utbildningsterapin hade utvecklat deras empatiska och interpersonella förmågor, bidragit till 
ökad självkännedom samt verkat som modellinlärning. Enligt Orlinsky et al. (2011) var 
psykoterapeuternas upplevda vinster med egenterapi att terapin förbättrade psykoterapeutens 
självmedvetenhet genom att ge ökad självreflektion, ökad förmåga till värme och empati, 
relationella förmågor, medvetenhet om överföring- och motöverföringsprocesser, 
försvarsmekanismer samt minskad risk för utbrändhet eller oetiskt beteende. Egenterapi ansågs 
stärka den professionella utvecklingen genom förståelse för psykoterapeuternas egna problem, 
konflikter och värderingar, utveckling av terapeutiska förmågor samt genom att ge 
psykoterapeuterna ökad mottaglighet och empati för deras egna klienter.  

Kumari (2011) genomförde en kvalitativ studie där åtta psykologstudenter intervjuades. I 
resultatet av studien urskildes fyra teman kring psykologstudenternas upplevelse av egenterapi. 
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Det första temat handlade om ökad förståelse för den terapeutiska relationen samt 
uppfattningen att egenterapin var ett värdefullt sätt att förvärva specifika terapeutförmågor till 
det kliniska arbetet. Andra temat handlade om personlig utveckling såsom ökad självkännedom 
och insikt samt verktyg att hantera personliga svårigheter. Samtliga studenter ansåg att 
egenterapin hade haft positiv inverkan på deras privatliv. Det tredje temat berörde effekten av 
egenterapin gällande att hantera stressiga situationer. Samtliga studenter ansåg att egenterapin 
varit hjälpsam i stressiga situationer, men flera studenter påpekade även att egenterapin i sig 
kunde bidra till ökad stress. Det sista temat som urskildes var att alla studenterna vittnade om 
initial frustration över att egenterapin var obligatorisk. Efter avslutad egenterapi rapporterade 
dock studenterna mer positiva attityder. Andra negativa upplevelser som identifierades hos 
psykologstudenterna handlade bland annat om ekonomiska aspekter, detta gällde i de fall då 
studenterna själva bekostade terapi. En annan negativ upplevelse var det faktum att egenterapin 
var ett obligatoriskt moment på utbildningen. Vidare gavs studenterna inte möjlighet att välja 
tidpunkt för terapin vilket ledde till att en del studenter upplevde att tidpunkten för terapin inte 
varit optimal (Kumari, 2011). Flera författare menar att egenterapi i ett tidigt skede av 
utbildningen, eller hos oerfarna psykoterapeuter, kan ha en negativ effekt på deras klientarbete 
eftersom psykoterapeuten blir upptagen med sina egna problem och känslor (Grimmer & Tribe, 
2001; Kumari, 2011; Macran & Shapiro, 1998; Malikiosi-Loizos, 2013). 

I en studie av McEwan och Duncan (1993) studerades psykologers åsikter kring egenterapi 
som en del av den professionella utvecklingen samt deras egna upplevelser av egenterapi under 
utbildning. Deltagarna identifierade både fördelar och risker med egenterapi under utbildning. 
Resultaten från studien visade att 41% inte informerades om potentiella fördelar och risker med 
egenterapi, för 62% av deltagarna gjordes ingen bedömning av lämplighet för terapi vid 
tidpunkten för egenterapin, 34% svarade att fakulteten inte kontrollerade effekterna av 
behandlingen för studenterna och 66% upplevde att processen inte var tillräckligt kontrollerad. 
Vidare upplevde 49% av deltagarna att ingen uppföljning skedde efter avslutad behandling. 
Orlinsky et al. (2005) fann i sin forskningsöversikt att rapporter om negativa utfall av egenterapi 
var relativt sällsynta och att de faktorer som associerades med negativa utfall i grunden liknade 
de brister som generellt har visat sig orsaka skada för patienter i psykoterapi. Enligt Phillips 
(2011) söker en övervägande majoritet av psykoterapeuter från olika teoretiska bakgrunder 
egenterapi, ofta mer än en gång, både under och efter deras utbildning. Av dessa anser större 
delen av psykoterapeuterna att egenterapi ger professionella vinster. Egenterapi spelar därmed 
en väsentlig roll i psykoterapeutens professionella utveckling enligt Phillips (2011), men kan i sig 
inte garantera ökad effektivitet hos en psykoterapeut.  

Trots den allmänna acceptans som verkar finnas bland psykoterapeuter om betydelsen av 
egenterapi så finns det få studier som utvärderar effekten av egenterapin på psykoterapeutens 
kliniska arbete (Atkinson, 2006; Macran & Shapiro, 1998; Norcross, 2005). Viss evidens finns 
som visar att egenterapi för psykoterapeuter har en positiv effekt på de terapeutförmågor som 
anses viktiga för att få en konstruktiv förändring hos klienten, såsom empatisk förmåga, värme 
och äkthet (Macran & Shapiro, 1998). Dock går det inte att avgöra hur mycket av de 
rapporterade lärdomar från psykoterapeuternas egenterapi som sedan överförs till 
psykoterapeutens eget klientarbete (Macran & Shapiro, 1998). Enligt Norcross (2005) så har de 
studier som undersöker om egenterapi ökar psykoterapeuters effektivitet metodbrister när det 
kommer till bland annat urvalsstorlek och slumpmässig fördelning av experiment- och 
kontrollgrupper.  

Vissa studier finns dock där man undersökt sambandet mellan egenterapi och effekten på det 
egna behandlingsarbetet. I en kvalitativ studie av Macran et al. (1999) intervjuades sju kliniska 
psykoterapeuter om deras upplevelse av egenterapi och hur terapin påverkat deras kliniska 
arbete. Utifrån intervjuerna identifierades 12 gemensamma teman som organiserades i tre 
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domäner: orientering mot terapeutrollen, orientering mot klienten och orientering mot 
relationen. Deltagarna upplevde att de inom varje domän kunde översätta sina erfarenheter av 
att vara klient till förmågor och attityder som de sedan kunde använda i sitt eget klientarbete. 
Författarna menade att då psykoterapeuterna upplevde hjälpsamma interventioner i sin 
egenterapi verkade de ha en bättre förmåga att ge detsamma till sina egna klienter. 

I en studie av Gold och Hilsenroth från 2009 undersöktes sambandet mellan 
psykoterapeuters egenterapi och alliansen till deras klienter. Studien jämförde två grupper där 
den ena bestod av psykoterapeuter som hade gått i egenterapi och den andra av psykoterapeuter 
som inte hade gått i egenterapi. I båda grupperna skattade patienterna samt psykoterapeuterna 
sin upplevelse av alliansen och resultaten jämfördes sedan mellan grupperna. Inget signifikant 
samband syntes gällande uppskattning av allians mellan den grupp psykoterapeuter som gått i 
egenterapi samt den grupp psykoterapeuter som inte gått i egenterapi. Däremot framkom att de 
psykoterapeuter som gått i egenterapi skattade alliansen till sina klienter högre än de som inte 
hade gått i egenterapi. Vidare syntes en signifikant skillnad i antal behandlingssessioner, där de 
psykoterapeuter som hade gått i egenterapi hade dubbelt så långa behandlingar jämfört med 
den grupp som inte hade gått egenterapi (Gold & Hilsenroth, 2009). 

Ett par år senare undersökte Gold (2011) i sin doktorsavhandling en grupp 
psykologstudenters klientarbete och fann att studentterapeutens allians till sin egenterapeut var 
relaterat till behandlingsutfallet för deras klient. Ju högre studenten skattade alliansen till sin 
utbildningsterapeut, desto högre skattade studentens klient behandlingsutfallet. Mer specifikt 
visade resultatet att ju mer studentterapeuten kände sig förstådd och var överens med sin 
egenterapeut, desto större symtomförbättring visade studentterapeutens klient. Dessa resultat 
har sedan bekräftats i en studie av Gold, Hilsenroth, Kuutman och Owen (2015). Författarna 
diskuterar att detta kan vara en indikator på att det är kvalitén på den egna terapin snarare än 
antal terapitimmar som har betydelse för det psykoterapeutiska arbetet. I studien framkom 
däremot inga signifikanta samband mellan psykoterapeutens egenterapi och hur klienten 
skattade alliansen. 

Sandell et al. (2006) undersökte sambandet mellan psykoterapeuters egenterapi och 
patienters behandlingsutfall. Författarna såg att patienter med låg grad av symtomförbättring 
var överrepresenterade bland den grupp psykoterapeuter som hade gått i långa 
utbildningsterapier. Resultaten diskuteras av författarna bland annat utifrån att 
psykoterapeuter med lång erfarenhet, och därmed mer erfarenhet av egenterapi, möjligen tar på 
sig mer komplexa patientfall än de med mindre erfarenhet. 

På flera lärosäten i Sverige deltar studenterna i utbildningsterapi som en del i sin 
psykoterapeutiska utbildning (Eriksson & Törnquist, 2014). I psykoterapeututbildningen ingår 
även eget klientarbete. Flera tidigare studier har visat goda resultat vad gäller behandlingsutfall 
i studentledda psykoterapier. Redan 1981 undersöktes detta av Messer, Boals och Barclay vid en 
klinik där studenter utförde psykoterapeutisk behandling. Deras resultat visade en signifikant 
positiv symtomskillnad hos klienterna före och efter behandling. Även modernare studier 
redovisar resultat i linje med detta. I en studie från Umeå Universitet såg man en kliniskt 
signifikant skillnad före och efter studentledd behandling där 42% av klienterna (N = 235) var 
symtomfria eller förbättrade efter 18 sessioner psykoterapi (Dennhag, Ybrandt & Armelius, 
2011). Liknande resultat har också framkommit i två australiensiska studier, utförda vid 
universitetsbaserade kliniker, även här framkom signifikant positiv förändring gällande 
psykiska symtom före och efter studentledd psykoterapeutisk behandling (Brunnbauer, 
Simpson & Balfour, 2016; Murrell, Steel, Gaston & Proudfoot, 2002). I kontrast till dessa 
resultat visade en metaanalys av Stein och Lambert (1995) att psykoterapeutens utbildningsnivå 
och erfarenhet hade effekt på patienternas behandlingsutfall. Denna effekt syntes både när 
patienterna skattade hur nöjda de var med psykoterapin samt när de skattade symtom före och 
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efter behandling, där de mer erfarna psykoterapeuterna hade åstadkommit mer positiv 
förändring och hade nöjdare patienter.  

Den tidigare forskning som hittills presenterats berör både utbildningsterapi, det vill säga 
terapi som sker inom ramen för psykoterapeut- och psykologutbildning, samt egenterapi som 
syftar till terapi som genomförts av färdigutbildad psykoterapeut/psykolog. I följande studie 
används utbildningsterapi för att benämna studenternas egenterapi under utbildningen.  
 
Syfte 
 
Syftet med följande studie är att undersöka studentterapeuters upplevda utveckling av 
terapeutförmågor i samband med utbildningsterapin samt upplevd allians till 
utbildningsterapeuten. Vidare är syftet att beskriva behandlingsutfallet i deras klientarbete på 
Psykologmottagningen vid Umeå Universitet och undersöka ett eventuellt samband mellan 
detta och studenternas upplevelser av utbildningsterapin. Syftet delas in i tre frågeställningar: 
 

- Upplever studentterapeuterna att utbildningsterapin har utvecklat deras 
terapeutförmågor i form av empatisk förmåga, interpersonell förmåga, självkännedom 
samt modellinlärning och hur skattar studentterapeuterna alliansen till 
utbildningsterapeuten?  
 

- Finns det ett samband mellan upplevd utveckling av terapeutförmågor och upplevd 
allians till utbildningsterapeuten och hur mycket kan den upplevda alliansen förklara 
studenternas upplevda utveckling av terapeutförmågor? 

 
- Hur ser behandlingsutfallet för klientgruppen ut och finns det ett samband mellan 

utfallet och upplevd utveckling av terapeutförmågor i samband med utbildningsterapi 
och/eller skattad allians till utbildningsterapeuten? 

 
Metod 
 

Studentterapeuter 
 
Studentterapeuterna bestod av 47 kvinnor, 15 män samt två deltagare som svarade annat/både 
man och kvinna eller vet ej/vill ej svara. Deltagarnas medelålder var 27 år (SD = 3.2), där den 
äldsta var 37 år och den yngsta 22 år. På frågan Vilken metod arbetade/arbetar din 
utbildningsterapeut huvudsakligen med? svarade 73% psykodynamisk terapi (PDT), 25% 
kognitiv beteendeterapi (KBT) och 2% svarade annan metod. Hälften av deltagarna hade 
arbetat med KBT och hälften hade arbetat PDT under sitt första år på Psykologmottagningen. 
Gruppen hade i snitt gått 18 timmar utbildningsterapi (M = 17.43, SD = 8.13) i slutet av termin 
åtta och det hade i snitt gått cirka sex månader (M = 5.54, SD = 5.39) sedan de avslutade sin 
utbildningsterapi. 
De studentterapeuter som tillfrågades gick termin nio, termin 10 eller hade tagit examen i 
januari 2017. Urvalskriterier var att studentterapeuten avslutat en klientkontakt på 
Psykologmottagningen i slutet av termin åtta samt påbörjat sin utbildningsterapi då enkäten 
besvarades. En del studenter hade haft flera klientkontakter på PM. I denna studie valdes dock 
att enbart studera den klientkontakt studenterna hade under termin sju och åtta på PM. Detta 
för att minska inflytandet av studenternas ökade erfarenhet, i samband med längre utbildning, 
på klientutfallet. Vidare hade några studentterapeuter haft flera klienter under termin sju och 



 
 
 
6 

 

 

åtta. När detta var fallet valdes de klientkontakter som pågått längst och där det fanns både för- 
och eftermätning av psykiskt mående. I de flesta fall överlappade utbildningsterapin med 
klientarbetet under termin sju och åtta. I de fall då studenten inte påbörjat sin utbildningsterapi 
i slutet av termin åtta, vilket mättes med en fråga i bakgrundsformuläret, exkluderades denna 
student och dess klient från berörda sambandsanalyser. De tillfrågade studentterapeuterna 
bestod av 110 personer. Sammanlagt valde 69 studentterapeuter att delta i undersökningen, 
vilket gav en svarsfrekvens på 63%. Två studentterapeuter valde att inte skriva sin studentkod 
och tre studentterapeuter saknade delar av klientdatan som analyserna krävde, vilket ledde till 
att de exkluderades. Det totala bortfallet blev därmed 46 studentterapeuter. 
 
Klienter 
 
Den aktuella klientgruppen bestod av 76% kvinnor och medelåldern var 27 år (SD = 8.7) där 
högsta åldern var 76 år och lägsta åldern 20 år, 86% hade högskola/universitet som högsta 
utbildning, 56% hade gått i samtalsterapi tidigare och 68% uppgav att de var mycket motiverade 
till att gå i samtalsterapi. De flesta klienter fyllde i flera olika sökanledningar i bakgrundsdatan: 
48% uppgav problem med nedstämdhet/depression, 71% uppgav problem med 
oro/ångest/panik, 68% uppgav problem med identitet/självkänsla, 37% uppgav 
relationsproblem, 32% uppgav aktuell krissituation/stress och 8% uppgav fobi som anledning 
till att de sökte behandling. Före terapin tillhörde 64.1% av klienterna en klinisk grupp baserat 
på normer av Elfström et al. (2013). Klienterna söker till Psykologmottagningen själva via 
mottagningens hemsida. Därefter deltar klienterna i ett bedömningssamtal med en legitimerad 
psykolog som bedömer klientens lämplighet för psykoterapi på mottagningen utifrån ett antal 
exklusionskriterier. Några av exklusionskriterierna är bland annat missbruksproblematik, 
aktuell ätstörning eller hög suicidrisk. Klienterna får inte vara psykologstudent eller nära 
anhörig till en psykologstudent (Umeå Universitet, 2011). 
 
Procedur  
 
Enkäten administrerades till studentterapeuter via ett internetbaserat formulär. Programmet 
Textalk Websurvey användes för att konstruera en sammansatt enkät tillsammans med 
bakgrundsfrågor och information om studien (Bilaga 1). Länken till enkäten skickades ut till 
studentterapeuterna via interna klassgrupper på Facebook. Enkäten var öppen i 10 dagar och 
påminnelser skickades ut tre gånger. Klientdatan som användes var insamlad sedan tidigare i 
samband med kvalitetssäkringsarbete och forskning som bedrivs på Psykologmottagningen. 
Studentterapeuternas data matchades med klientdata från Psykologmottagningen. En 
administratör på Psykologmottagningen utförde matchningen för att säkerställa att datan som 
behandlades under insamlingen förblev anonym för författarna.  
 
Psykologers uppfattning av utbildningsterapin under psykologprogrammet (PuP) 
 
Instrumentet PuP mäter upplevd betydelse av utbildningsterapi under psykologprogrammet. 
PuP utvecklades i samband med ett examensarbete på Umeå Universitet (Eriksson & Törnquist, 
2014). I den aktuella studien har enbart delen som mäter Självskattning av färdigheter 
kopplade till utbildningsterapi valts ut. I den valda delen av PuP får de medverkande skatta sin 
utveckling i samband med utbildningsterapin utifrån fyra skalor: empatisk förmåga, 
interpersonell förmåga, modellinlärning och självkännedom. Svar i denna del avges med hjälp 
av en femgradig likertskala (från instämmer inte alls till instämmer helt klart). För delskalorna 
empatisk förmåga, modellinlärning samt självkännedom sträcker sig poängen från 5 till 25 
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medan poängen för delskalan interpersonell förmåga sträcker sig från 6 till 30. Totalpoängen 
kan därmed variera från 21 till 105 (Eriksson & Törnquist, 2014). För att säkerställa validiteten 
för PuP använde sig Eriksson och Törnquist (2014) av expertvalidering där fyra sakkunniga 
inom psykoterapi och psykologisk forskning granskade instrumentet. Vidare utfördes en 
pilotstudie för att ytterligare granska instrumentets psykometriska egenskaper. Samtliga skalor i 
PuP hade god intern konsistens (α > .7) (Eriksson & Törnquist, 2014).  
 
Working Alliance Inventory - Client Version (WAI-C) 
 
Klientversionen av WAI mäter kvalitén och styrkan på alliansen mellan behandlare och klient. 
Detta mäts utifrån tre delskalor: överenskommelse om mål (goal), överenskommelse om 
arbetsuppgifter (task) samt emotionella band (bond) mellan terapeut och klient. Instrumentet 
är ett självskattningsformulär som består av 36 items där svarsalternativen ligger på en 7-gradig 
likertskala (från aldrig till alltid). Delskalornas totalpoäng sträcker sig från 12 till 84 poäng och 
totalpoängen för helskala kan variera mellan 36 till 252 poäng. Höga poäng innebär en mer 
positiv skattning av arbetsalliansen. WAI-C har ett gott stöd för prediktiv validitet samt en god 
intern konsistens för helskalan (α = .93) (Horvath & Greenberg, 1989). 
 
Clinical Outcome in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM) 
 
CORE-OM är ett självskattningsformulär som utvecklats i syfte att mäta effekten av psykologisk 
behandling (Elfström et al., 2013). Instrumentet mäter klientens allmänna grad av psykiska 
besvär före och efter behandling och består av 34 items som utgör fyra kategorier; subjektivt 
välmående (0-16 poäng), problem/symtom (0-48 poäng), livet/socialt fungerande (0-48 poäng) 
och risk för sig själv/andra (0-24 poäng). I följande studie har riskmåttet exkluderats i de 
statistiska beräkningarna. Totalpoängen varierar mellan 0 till 112 poäng då riskmåttet är 
exkluderat. Om en patient skattar höga poäng indikerar detta stort psykiskt lidande, medan låga 
poäng indikerar mindre lidande (Elfström et al., 2013). I en rapport som beskriver den svenska 
normeringen av CORE-OM av Elfström et al. (2013) rapporteras α = .93 för den icke-kliniska 
gruppen och α = .94 för den kliniska gruppen vilket vittnar om hög intern konsistens för båda 
grupperna. När korrelationen till liknande tester undersöktes (Hospital Anxiety and Depression 
scale, HAD) uppmättes r = .66 - .68 vilket vittnar om en konvergent validitet på en acceptabel 
nivå (Elfström et al., 2013).  
 
Statistisk bearbetning  
 
Data analyserades statistiskt i programmet IBM SPSS Statistics 23. Värdet för skevhet varierade 
från -1.3 till .4. Värdet för kurtosis varierade mellan -.8 till 1.7 förutom för delskalan bond i 
WAI-C där värdet låg på 2.2. All data, förutom delskalan bond i WAI-C anses därmed vara 
approximativt normalfördelad (+/-2) och utgör därmed goda förutsättningar för beräkningarna 
(George & Mallery, 2010).  

Klientgruppen delades in i klinisk- och icke-klinisk grupp utifrån cutoff-värde 1.41 för män 
och 1.49 för kvinnor på CORE-OM helskala exklusive riskmåttet (Elfström et al. 2013). För att 
kunna studera ett förändringsmått gällande klienternas symtom och mående skapades en 
differensvariabel genom följande formel: förändring = (CORE-OM förmätning/28) - (CORE-OM 
eftermätning/28). Högre värde på differensvariabeln innebär större förändring i symtom och 
mående. Denna variabel benämns förändringsmått i rapporten.   

Beroende T-test användes för att göra jämförelser av medelvärden av data från CORE-OM 
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före och efter terapi. Detta gjordes för att undersöka statistiskt signifikanta skillnader för att 
kunna inkludera eller utesluta användning av förändringsmåttet. Oberoende T-test utfördes för 
jämförelser på gruppnivå, där gruppvariablerna delades in i höga och låga poäng (M +/- 1 SD) 
för att undersöka om det fanns signifikanta skillnader. Effektstorlek (Cohens d) för förändring 
av klienternas mående beräknades för att kunna värdera storleken för effekten enligt Cohens 
riktlinjer från år 1992 där d = .2-49 liten effekt, .5-79 måttlig effekt, ≥ .8 stor effekt (Cohen, 
1992). 

För att undersöka sambandet mellan studentterapeuternas allians och deras upplevda 
utvecklade terapeutförmågor (empatisk förmåga, interpersonell förmåga, modellinlärning och 
självkännedom) användes Pearsons korrelationsberäkning, detta gjordes genom en bivariat 
korrelationsanalys. Linjär regressionsanalys genomfördes för att undersöka hur mycket upplevd 
allians till utbildningsterapeuten kunde förklara graden av upplevd utveckling av 
terapeutförmågor i samband med utbildningsterapin. 
 
Etiska överväganden 
 
All klientdata som samlades in från Psykologmottagningen var etikgranskad av den regionala 
etikprövningsnämnden i Lund (No: 2014-303). Vad gäller all övrig data som samlades in 
användes ett samtyckesformulär (Bilaga 1). Deltagarna hade möjlighet att avbryta sitt 
deltagande när som helst utan förklaring. För att kunna matcha studentterapeuternas data med 
klienternas data behövde studentterapeuterna fylla i sin studentkod, vi gjorde bedömningen att 
detta var godtagbart då deltagandet var frivilligt, en administratör utförde själva matchningen 
samt att uppgifterna inte skulle komma att användas i den slutgiltiga rapporten. 

 
Resultat  

 
Studentterapeuternas upplevda utveckling av terapeutförmågor samt upplevd allians 
 
Resultatet visade att studentterapeuterna skattade högt gällande upplevd utveckling av 
terapeutförmågor i samband med utbildningsterapin (se Tabell 1). Medelvärdet på två av 
delskalorna skiljde sig signifikant från det totala medelvärdet. Detta var interpersonell förmåga, 
där deltagarna skattade signifikant högre jämfört med det genomsnittliga medelvärdet för alla 
fyra delskalor (t(63) = 3.221, p < .01), samt modellinlärning där deltagarna skattade signifikant 
lägre jämfört med det genomsnittliga medelvärdet för delskalorna (t(63) = -3.827, p < .001).  

Deltagarnas skattning av alliansen till utbildningsterapeuten redovisas i Tabell 1. Ingen av de 
enskilda delskalorna skiljde sig signifikant från det genomsnittliga medelvärdet för samtliga 
delskalor. 
 
Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för de fyra delskalorna och helskala i PuP samt de 
tre delskalorna och helskala i WAI. (N=64).  
Terapeutförmågor, 
PuP 

M (SD)      Allians, WAI  M (SD) 

Empatisk förmåga 18.3 (3.7)        Task 60.5 (11.2) 
Interpersonell förmåga 20.7 (4.7)        Bond 63.5 (11.1) 
Modellinlärning 16.8 (4.2)        Goal 58.5 (11.7) 
Självkännedom 19.4 (3.1)        Helskala 182.5 (31.5) 
Helskala 75.1 (14.2)   
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Samband mellan upplevd utveckling av terapeutförmågor och allians 
 
En bivariat korrelationsanalys visade starka positiva korrelationer mellan upplevd utveckling av 
terapeutförmågor samt upplevd allians till utbildningsterapeuten (se Tabell 2).  
 
Tabell 2. Korrelationer mellan samtliga delskalor och helskalor i instrumenten PuP och WAI. 

N=60 Task Bond  Goal  WAI helskala 
Empatisk förmåga .61** .53** .51** .63** 
Interpersonell förmåga .71** .63** .61** .71** 
Modellinlärning .53** .43** .52** .54** 
Självkännedom .70** .57** .54** .66** 
PuP helskala .74** .63** .64** .73** 
Notering: *p <.05, ** p < .01 (Cohen, 1992). 
 
Studentterapeuternas upplevda utveckling av terapeutförmågor efter utbildningsterapi 
predicerades av studentterapeutens upplevda allians till utbildningsterapeuten efter 
utbildningsterapin. Modellen förklarade 51.6% (Adjusted R² = .516) av den rapporterade 
utvecklingen av terapeutförmågor, F (3, 60) = 23.40, p <.001. Där delskalan task förklarar 
57.8% av den totala variansen av PuP, β = .58,t(60) = 2.84, p < .006. 
 
Behandlingsutfall för studentterapeuternas klientarbete  
 
Analyser av klientgruppens behandlingsutfall visade en signifikant förbättring i psykiskt mående 
(se Tabell 3). Gruppen skattade sin psykiska hälsa signifikant bättre efter behandling, t(63) = -
7.34, p < .000, vilket indikerar symtomreduktion och ökat välmående. Effektstorleken 
beräknades till d = .97 vilket innebär stor effekt (Cohen, 1992). Av klienterna uppnådde 37.5% 
en kliniskt signifikant förbättring, det vill säga gick från att tillhöra en klinisk grupp innan 
behandling till att tillhöra en icke-klinisk grupp efter behandling. Detta baseras på normer från 
Elfström et al. (2013). 
 
Tabell 3. Behandlingsutfallet för klientgruppen baserat på resultat från CORE-OM.  (N=64). 
CORE-OM   Förmätning 

M (SD) 
Eftermätning 
M (SD) 

95 % KI för 
skillnaden 

t df d 

Välbefinnande 1.85 (0.7) 1.22 (0.7) -.79 - -.46 -7.7*** 63 .90 
Problem/symtom 1.87 (0.6) 1.23 (0.7) -.81 - -.46 -7.1*** 63 .98 
Fungerande 1.29 (0.5) 0.96 (0.5) -.46 - -.21 -5.4*** 63 .66 
Helskala 1.62 (0.5) 1.11 (0.6) -.64 - -.37 -7.3*** 63 .97 
Notering: d = .2-49 liten effekt, .5-79 måttlig effekt, ≥ .8 stor effekt, *p <.05, **p <.01, ***p 
<.001 (Cohen, 1992). 
 
Samband mellan utbildningsterapi och behandlingsutfall 
 
Inget signifikant samband fanns mellan studentterapeuternas upplevda utveckling av 
terapeutförmågor och klienternas behandlingsutfall. Inga signifikanta skillnader fanns heller 
avseende klienternas behandlingsutfall mellan de studentterapeuter som skattat högt respektive 
låg (M +/- 1 SD) grad av upplevd utveckling av terapeutförmågor. Resultatet visade inte heller 
några signifikanta samband mellan klienternas behandlingsutfall och studentterapeuternas 
skattning av alliansen till utbildningsterapeuten. Inga signifikanta skillnader fanns heller 
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avseende behandlingsutfallet mellan de studentterapeuter som skattat hög respektive låg (M +/- 
1 SD) grad av upplevd allians till egenterapeuten. 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka studentterapeuternas upplevelse av utvecklade 
terapeutförmågor i utbildningsterapin och allians till utbildningsterapeuten. Vidare var syftet 
att beskriva behandlingsutfallet i deras klientarbete på Psykologmottagningen vid Umeå 
Universitet och undersöka ett eventuellt samband mellan studentterapeuternas upplevelse av 
utbildningsterapin och behandlingsutfallet. Resultaten visade att studentterapeuterna i stor 
utsträckning upplevde att utbildningsterapin hade utvecklat deras terapeutförmågor. Starka 
samband syntes mellan upplevd allians till utbildningsterapeuten och upplevd utveckling av 
terapeutförmågor, något som främst förklarades av gemensam syn på uppgift i 
utbildningsterapin. Vidare visar resultaten en tydlig ökning av välmående i klientgruppen. Dock 
fanns inga signifikanta samband mellan allians till utbildningsterapeuten eller upplevd 
utveckling av terapeutförmågor och behandlingsutfall i det egna klientarbetet. 

Resultatet i studien visar att studentterapeuterna upplever att utbildningsterapin har haft 
stor betydelse för deras utveckling av empatisk förmåga, interpersonell förmåga och 
självkännedom samt verkat som modellinlärning. Detta ligger i linje med det resultat Eriksson 
och Törnquist (2014) fick i sin studie bland verksamma psykologer. Vidare finns en tydlig 
koppling mellan detta resultat och andra studier som visar hur psykologer/psykoterapeuter 
skattat egenterapi positivt (Eriksson & Törnquist, 2014; Kumari, 2011; Norcross, 2005; Orlinsky 
& Rønnestad, 2005; Orlinsky et al. 2005). Resultaten visar därmed att studenterna ges 
möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga, interpersonella förmåga och sin självkännedom 
samt tillägna sig kunskap genom modellinlärning, vilket ligger i linje med den aktuella 
läroplanen för utbildningsterapin vid Umeå Universitet (Eriksson & Törnqvist, 2014; Umeå 
Universitet, 2013).  

Studentterapeuterna skattade höga poäng på samtliga delskalor som mäter upplevd 
utveckling av terapeutförmågorna empatisk förmåga, interpersonell förmåga, självkännedom 
samt modellinlärning. Två delskalor stack dock ut: modellinlärning där studentterapeuterna 
skattade signifikant lägre samt interpersonell förmåga där studentterapeuterna skattade 
signifikant högre. Detta kan förstås som att studentterapeuterna upplever stor utveckling i de 
undersökta terapeutförmågorna, men att modellinlärning var det område där 
studentterapeuterna upplevde att utbildningsterapin varit minst utvecklande. Tidigare studier 
diskuterar hur färdigheter från egenterapi och utbildningsterapi kan översättas i det egna 
klientarbetet (Kumari, 2011; Macran et al. 1999), i dessa studier framhåller flera informanter att 
de har kunnat översätta sina upplevelser till det egna klientarbetet, något som skulle kunna 
betraktas som modellinlärning. Trots att studentterapeuterna skattade signifikant lägre 
upplevelse av modellinlärning låg det totala medelvärdet på denna delskala högt, vilket därmed 
kan betraktas vara i linje med ovan nämnda studier. En tänkbar förklaring till att 
modellinlärning trots allt sticker ut som signifikant lägre än övriga terapeutförmågor är att 
studentterapeuterna främst ser utbildningsterapimomentet som terapi snarare än ett 
utbildningstillfälle. För studenten blir utbildningsterapeutens roll i så fall först och främst 
terapeutisk snarare än en rollmodell. Vidare går det att argumentera att modellinlärning inte är 
en aktiv process, utan snarare handlar om en internaliserad upplevelse av 
utbildningsterapeuten. Om det rör sig om en sådan omedveten process skulle det kunna leda till 
att studentterapeuterna inte rapporterar att utbildningsterapin bidragit till lika stor upplevelse 
av modellinlärning som inom övriga terapeutförmågor. 

Interpersonell förmåga skattades signifikant högre än övriga terapeutförmågor. Detta 
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samstämmer med de resultat som Orlinsky et al. (2011) presenterar. Enligt författarna var 
psykoterapeuternas upplevda vinster med utbildningsterapi, förutom ökad självreflektion och 
större medvetenhet om den psykoterapeutiska processen, en ökad förmåga till värme och 
empati samt förbättrade relationella förmågor. Det går även att argumentera för att terapi i sig 
är en interpersonell aktivitet, vilket därmed oundvikligen leder till upplevd utveckling av 
interpersonell förmåga. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför studentterapeuterna i 
denna studie skattade att utbildningsterapin bidragit till störst utveckling inom området 
interpersonell förmåga. 

Vad gäller studentterapeuternas skattning av alliansen så saknas normer för att kunna 
bedöma huruvida det aktuella resultatet är högt eller lågt. En tidigare studie från Umeå 
Universitet redovisar ett högre medelvärde, då klienter fick skatta alliansen till sin 
studentterapeut efter behandling, än det medelvärde som uppmätts i denna studie (Dennhag, 
Ybrandt & Sundström, 2017). En annan studie från Umeå Universitet undersöker 
studentterapeuters skattningar av alliansen i relation till deras handledare (Ybrandt, Sundin, & 
Capone, 2016). I denna studie uppmättes liknande medelvärde som presenteras i aktuell 
rapport. Det skulle kunna förstås som att skattningar mellan handledare och studentterapeut är 
mer överförbara till det aktuella sammanhanget än skattningar mellan klient och psykoterapeut.  

Resultatet i aktuell studie visade att det finns ett starkt positivt samband mellan upplevd 
allians och upplevd utveckling av terapeutförmågor genom utbildningsterapi. Tidigare forskning 
visar att alliansens kvalité påverkar behandlingsutfallet i psykoterapi (Horvath, 2001; Horvath, 
Del Re, Flückiger & Symonds, 2011). Detta går i linje med aktuellt resultat som visade att 
alliansen har stor betydelse för hur utvecklande studentterapeuterna upplever sin 
utbildningsterapi. Detta kan innebära att oavsett vilka mål som sätts upp i en psykoterapi så är 
alliansens kvalité av stor betydelse för att uppnå dessa mål. Utifrån resultatet går det därmed att 
argumentera att det är kvalitetén på alliansen som gynnar studentterapeuternas upplevda 
utveckling av terapeutförmågor. I sin tur kan detta kopplas till Gold et al. (2015) som diskuterar 
att kvalitén på utbildningsterapin kan vara viktigare än till exempel antal timmar.  

Resultatet visade att studentterapeuternas upplevda utveckling av terapeutförmågor efter 
avslutad utbildningsterapi till viss del prediceras av deras upplevda allians till sin 
utbildningsterapeut. Vidare visade resultatet att den delskala som mäter överenskommelse om 
arbetsuppgifter är den viktigaste variabeln för att förklara den totala variansen av upplevd 
utveckling av terapeutförmågor. Detta indikerar att överenskommelse om arbetsuppgift är av 
stor vikt för studentterapeuternas upplevelse av utvecklade terapeutförmågor. Resultatet kan 
förklaras med att utbildningsterapeut och studentterapeut initialt går igenom vilka förmågor 
studentterapeuten vill eller behöver arbeta med under utbildningsterapin, vilket därmed kan 
sägas vara den gemensamma uppgiften.  

Det rapporterade behandlingsutfallet i denna studie ligger i linje med klienternas 
behandlingsutfall i studien av Dennhag et al. från 2017. Båda studierna utfördes på 
psykologmottagningen vid Umeå Universitet, dock hade studien av Dennhag et al. (2017) ett 
betydligt större urval. Även aktuell studie visade att studentledd terapi har god effekt. 

Sammantaget visade en rad statistiska analyser inga signifikanta samband mellan aspekter 
av studentterapeuternas utbildningsterapi och behandlingsutfallet i deras eget klientarbete. Det 
positiva samband som Gold et al. (2015) fann mellan psykoterapeuters skattning av alliansen till 
egenterapeuten och deras klienters symtomreduktion kunde alltså inte påvisas i denna studie. 
Detta skulle kunna handla om användandet av andra instrument än Gold et al. (2015), 
alternativt bero på att urvalet är allt för litet för att kunna identifiera samband. Resultatet ligger 
dock i linje med det som diskuteras av andra artikelförfattare angående svårigheter med att 
mäta effekten av utbildningsterapin på behandlingsutfallet i det egna klientarbetet (Macran & 
Shapiro, 1998; Norcross, 2005).  
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Trots att resultatet visade att studentterapeuterna upplever att utbildningsterapin bidrar till 
stor utveckling av terapeutförmågor och att studentterapeuternas klienter rapporterar 
signifikant förbättring i psykiskt mående syns alltså inget samband mellan dessa aspekter. Det 
uteblivna sambandet skulle kunna ha flera olika förklaringar. En förklaring kan vara att 
studenterna inte ombetts bedöma sina terapeutförmågor utan har skattat utbildningsterapins 
betydelse för utvecklingen av terapeutförmågorna. Kanske hade ett annat resultat kunnat 
påvisas om de istället hade gjort en uppskattning av sina faktiska förmågor. Vidare har enbart 
en klient per studentterapeut undersökts i aktuell studie. Om klientgruppen hade bestått av fler 
deltagare hade möjligen andra mönster kunnat urskiljas. Till exempel hade det varit enklare att 
identifiera specifika terapeutfaktorer om varje studentterapeut hade haft fler klienter. Det lilla 
urvalet gör det svårt att kontrollera för andra betydelsefulla variabler. Detta är viktigt eftersom 
det går att argumentera för att utbildningsterapi enbart är en faktor av många som skulle kunna 
ha effekt på behandlingsutfallet. Möjligen finns andra faktorer som har större inverkan på 
utfallet såsom studentterapeutens relation till handledare, klientens motivation eller 
studentterapeutens egen upplevelse av sin terapeutiska kompetens. 

 
Begränsningar 
 
Webbenkäten som användes skickades ut till deltagarna via Facebook, vilket kan ha påverkat 
vilka deltagare i vårt urval som fick tillgång till enkäten. Vidare har studien ett relativt litet urval 
något som kan ha påverkat resultatet. Enkäten var enbart öppen under en begränsad period, det 
är möjligt att en längre svarsperiod hade resulterat i ett större urval. Ytterligare en begränsning 
var att instrumentet PuP utvecklats i samband med ett examensarbete (Eriksson & Törnqvist, 
2014) och har därmed inte granskats på samma sätt som mer etablerade instrument. Detta kan 
ha påverkat instrumentets validitet samt reliabilitet.  

En kontrollgrupp hade möjliggjort en tydligare utvärdering av effekten av 
utbildningsterapin. Vidare hade ett större urval i klientgruppen kunnat visa andra samband, 
vilket diskuteras ovan.  

 
Vidare forskning och slutsatser 
 
Vidare studier bör undersöka hur allians till utbildningsterapeuten och upplevelse av utvecklade 
terapeutförmågor genom utbildningsterapi påverkar behandlingsutfallet i det egna 
professionella arbetet som legitimerad psykolog. Det är möjligt att en positiv upplevelse av 
utbildningsterapin leder till en långtgående utvecklingsprocess som påverkar det egna arbetet 
även längre fram i yrkeslivet. Ytterligare förslag för framtida forskning är att studentterapeuten 
själv får skatta sin psykoterapeutiska kompetens, följt av att handledaren får göra samma sak. 
Detta i syfte att undersöka om dessa skattningar har något samband med behandlingsutfall i det 
egna klientarbetet. 

Resultaten i denna studie visade att studentterapeuterna är nöjda med sin utbildningsterapi 
och upplever positiva effekter av den. Samma grupp studentterapeuter har behandlat en 
klientgrupp som rapporterar tydlig symtomförbättring efter avslutad behandling. Vidare 
rapporterades starka positiva samband mellan alliansen till utbildningsterapeuten och upplevd 
utveckling av terapeutförmågor. Tidigare forskning visar att utbildningsterapin bidrar till 
utveckling av förmågor som generellt anses gynnsamma i terapi (Macran & Shapiro, 1998), 
något som ligger i linje med aktuella resultat.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

SAMBAND MELLAN STUDENTTERAPEUTERS UTBILDNINGSTERAPI OCH 
BEHANDLINGSUTFALL 
 
 

= Frågan är obligatorisk 

Hej! 
Denna enkät ingår i ett examensarbete (30hp) på psykologprogrammet vid Umeå Universitet. Enkäten är 
utformad i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan studentterapeuters utbildningsterapi och 
behandlingsutfall i klientarbetet på Psykologmottagningen (PM) vid Umeå Universitet. 
 
Utbildningsterapin syftar till att utveckla studenternas terapeutförmågor och en del av dessa förmågor 
kommer att undersökas i enkäten som följer. Vi är intresserade av hur du upplever att dessa förmågor 
har påverkats av utbildningsterapin. Vidare är vi intresserade av din upplevelse av relationen till din 
utbildningsterapeut för att se om detta har något samband med ditt eget arbete som psykoterapeut. 
Utbildningsterapin är ett mycket omdiskuterat område, trots detta finns det få studier som undersöker 
sambandet mellan utbildningsterapi och studentterapeutens eget klientarbete. 
 
Den data som samlas in genom den här enkäten kommer att matchas med klientdata från PM. Detta 
kommer att ske genom att matcha studentkoden med klientkoden vilket utförs av en administratör på 
PM. Data kommer sedan att analyseras och redovisas kvantitativt på gruppnivå och behandlas 
konfidentiellt. Allt insamlat material kommer enbart att användas för att besvara studiens syfte och 
kommer att förstöras vid arbetets avslut.  
 
Deltagandet är frivilligt. Det du behöver göra för att dina svar ska kunna användas är att kryssa i ditt 
samtycke i början av enkäten under rubriken “Informerat samtycke”. Enkäten tar cirka 15 minuter att 
besvara. 
 
Handledare för examensarbetet är Helene Ybrandt, Institutionen för Psykologi, Umeå Universitet 
(helene.ybrandt@umu.se).  
 
Tack för din medverkan! 
Elin Lindblom & Hedvig O Lundgren 
Psykologprogrammet T10, VT 2017 
 
Har du frågor eller synpunkter? 
Hör av dig via mejl: elli0107@student.umu.se 

 
Informerat samtycke 

Aktuellt samtycke gäller deltagandet i en studie som görs i samband med ett examensarbete vid Umeå 
Universitet.  
 
Medverkan i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att ange 
orsak. Vi garanterar följande: 

- Samtliga uppgifter som deltagaren lämnar kommer att förstöras när arbetet är färdigställt. 
 

- Alla personnamn och andra personliga förhållanden som kan möjliggöra igenkännande av 
enkätdeltagare kommer att förvrängas eller tas bort ur resultatbeskrivningar och publikationer för 
att garantera anonymiteten i slutgiltiga rapporten.  
 

- Allt material förvaras på ett tillförlitligt sätt så att ingen utomstående får tillgång till det. 
___________________________________________________________________________________ 

 

Härmed medger jag att jag har mottagit 
information om studiens olika delar och jag 
ger mitt samtycke till att delta i ovan beskrivna 
examensarbete vid Institutionen för psykologi, 
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Umeå Universitet. 
Ange ditt Umu-ID (CAS) 

Informationen kommer enbart användas i syfte att matcha enkätsvar med klientdata. Något som i sin tur 
enbart kommer att studeras på gruppnivå. 

 
 

Jag definierar mig som 

 Man  
   Kvinna  

   

Annat/både 
man och 
kvinna 

 
   

Vet ej/vill 
inte svara 

Ålder 

 
 

Jag läser termin 

 9  
   10  

   

Har tagit 
examen. 
 

 
Hur många timmar utbildningsterapi hade du gått i 

slutet av termin 8?  
Uppskatta antalet timmar om du inte minns det exakta antalet. 

 
Hur många månader har det gått sedan du avslutade din 

utbildningsterapi?   
Uppskatta antalet månader om du inte minns det exakta antalet. 

 
Vilken metod arbetade/arbetar din utbildningsterapeut huvudsakligen med? 

 PDT  
   KBT  

   Annat 

 
Vilken metod arbetade du med under termin 7 och 8 på Psykologmottagningen (PM)? 

Det vill säga under dina två första terminer på PM. 

 PDT  
   KBT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


