
 

 

 

Psykoterapeutens begär 

Varför väljer man att utbilda sig till psykoterapeut? 

Markus Erosson 

 
Psykoterapiutbildning, psykodynamisk inriktning 90 hp 

Vårterminen 2010 

Fördjupningsarbete 15 hp 

Handledare: Lektor Einar Jakobsson 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING                     Sida 

 

Inledning      1 

     Syfte och frågeställningar    8 

Metod      9 

     Deltagare/urval     9 

     Material      11 

     Procedur      12 

     Etiska överväganden     12 

     Databearbetning     12 

     Brister i metoden     13 

Resultat      13 

  Vilka motiv anger blivande psykoterapeuter som betydande …  13 

     Belöningar och behov som motiv    13 

     Kontextuella eller yttre faktorer som motiv   17 

     Egenskaper hos terapeuten som motiv   18 

  Vad tror Du är de vanligaste förekommande motiven för ….   19 

     Egenskaper hos terapeuten som motiv   18 

     Psykologiska/intrapsykiska motiv med grund i brist eller lidande  19 

     Psykologiska försvarshållningar som motiv   20 

     Belöningar och behov som motiv    20 

Diskussion      21 

Referenser      26 

 

 

 



1 
 

Psykoterapeutens begär – Varför väljer man att utbilda sig  

 till psykoterapeut? 

   Markus Erosson 

 

 Syftet med denna kvalitativa studie är att studera blivande psykoterapeuters  

   motiv att utbilda sig till psykoterapeuter och att undersöka om de angivna 

   motiven skiljer sig åt beroende på grundutbildning och val av teoretisk  

  inriktning på studierna. Studien genomfördes med hjälp av en enkät där  

   deltagarna i undersökning fick svara på öppna frågor om motiv som fått  

   dem att söka psykoterapeututbildningen samt gradera hur deltagarna 

   stämde in i ett antal tänkbara motiv att välja att utbilda sig till psykoterapeut. 

    Med en kvalitativ ansats och genom att företa en induktiv analys av resultatet    

                      kunde tretton temakategorier som motiverar att välja psykoterapeutyrket   

   upptäckas; ökad kunskap, ökad kompetens och bättre behandlingsresultat,  

   personligutveckling/personliga egenskaper, karriär/arbetslivssituation,  

   autonomi, status/ekonomi, att komma vidare i en yrkesroll,  

   legitimation/legitimitet, påverkan av en signifikant person eller litteratur,  

   altruism, försvar och egna svårigheter, förväntade belöningar samt ökad trygghet  

   i arbetet. Blivande psykoterapeuter med psykodynamisk eller relationell  

   inriktning angav i större utsträckning motiv som kunde relateras inre konflikter  

   och svåra erfarenheter i livet än vad dem med kognitiv  

   beteendeterapeutisk inriktning gjorde. 

 Key words:  personal motives to become a therapist, motives to become  

    psychotherapists, carreer choice psychotherapists 

 

Inledning 

När jag påbörjade den legitimationsgrundade utbildningen till psykoterapeut ställdes jag inför 

två frågor som jag sedan dess burit med mig under den fortsatta utbildningens gång. Den 

första frågan – till synes både pedagogisk och ontologisk – fokuserade vad psykoterapi är och 

hur den går till, medan den andra frågan kan sägas behandla den blivande terapeutens inre 

epistemologi; vilket är mitt begär att bli psykoterapeut och vad konstruerar detta begär (Bengt 

Sjöberg, föreläsning, Umeå universitet, 070920)?  

Den förra frågan om psykoterapins ontologi har naturligt ett stort utrymme under pågående 

utbildning. Studielitteraturen är fokuserad på metoder att påverka människor, idéer och hur 

människor fungerar respektive inte fungerar. En teoretisk förståelse av vad psykoterapi kan 
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vara växer sakta fram. Patientrollen i egenterapin ger studenten flera upplevelser av 

psykoterapi, på samma sätt som den kliniska vardagen och samspel tillsammans med 

handledare och konfidenter ger ytterligare föreställningar. Teorier och relationer processas 

och integreras hos den blivande psykoterapeuten i en inre föreställning om vad psykoterapi är 

(Skovholt & Rönnestad, 1995). 

Hur förstår jag mitt begär att bli psykoterapeut? Frågan bör undersökas i den blivande 

terapeutens egenterapi, föreslår Bengt Sjöberg (Föreläsning, Umeå universitet, 070920). Det 

är också betydelsefullt att ställa frågan utanför det slutna psykoterapeutiska rummet. Det egna 

begärets betydelse hos den blivande psykoterapeuten diskuteras på seminarier i utbildningen, 

men som alla frågor som berör samtidiga, eventuella djupt och/eller ytligt liggande behov hos 

individer, förutsätts hög grad av trygghet och ordentligt med tid att närma sig frågan. Jag vill 

– dels som en viktig del av min personliga utvecklingsprocess – men också för att jag vill 

bidra med ökad kunskap runt frågan om psykoterapeuters begär, undersöka blivande 

psykoterapeuters motiv att utbilda sig till psykoterapeuter. 

                     ”Det är lätt att förundras över varför en del människor väljer att ägna sina 

   yrkesliv åt andras svårigheter och problem. Vad är det som gör att någon 

   frivilligt ägnar sig flera timmar per dag, vecka ut och vecka in, månad efter  

   månad, i år och årtionden åt andras olyckor, sorger och tillkortakommanden?”  

   (Erosson, 2006). 

Varför blir man psykoterapeut? Att förstå människors motiv att vilja bli psykoterapeuter är 

inte enkelt. Frågan kompliceras av en mängd faktorer; motiv är sällan renodlade (Tudor-

Sandahl, 1990), snarare uttrycks de som komplexa sammanvindlingar där medvetna och 

omedvetna motiv förekommer samtidigt (Wrangsjö, 1990). Man kan dessutom tänka sig att 

olika motiv uttrycker ”sidor av samma mynt”. I enlighet med primärprocessens logik behöver 

det till exempel inte vara någon skillnad mellan att förstå sig själv eller att förstå någon annan. 

Hur vi ser på motiven hänger då samman med om vi betraktar dem holistiskt – eventuellt 

längs ett kontinuum från medvetenhet till omedvetenhet - eller dualistiskt som separata 

företeelser. När skall ett motiv anses som varande ett motiv? Om psykoterapeuten som barn 

haft svåra upplevelser, men som vuxen på sitt arbete erbjuds att gå en utbildning till 

psykoterapeut; är motivet att anses som grundat i barndomen eller i vuxenvardandet? 

Dessutom försvåras förståelsen ytterligare om vi betraktar kontextuella aspekter bakom 

individers motivation att utbilda sig till psykoterapeut i kontrast till att vi istället söker efter 
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mer generella motiv hos gruppen blivande psykoterapeuter eller personliga egenskaper hos 

gruppens medlemmar. Med andra ord; om vi betraktar populationen psykoterapeuter finner vi 

säkert gemensamma nämnare när vi undersöker motiv att välja psykoterapeutyrket, men dessa 

gemensamma nämnare behöver inte vara direkt avhängiga individens beslut att bli 

psykoterapeut. Vi finner sannolikt dessa gemensamma nämnare också hos personer som inte 

utbildar sig till psykoterapeuter. Ett beslut att välja psykoterapeutyrket växer fram i en 

relativitet mellan generella och individuellt unika och kontextuella faktorer (Farber, et al, 

2005). 

I artikeln Why did we cross that road? undersöker Farber (et al, 2005) klinisk och empirisk 

litteratur på temat motiv att bli psykoterapeut. I artikeln presenteras tolv återkommande 

teman; erfarenhet av kulturell eller social marginalisering, uthärdat smärtsamma 

barndomsupplevelser, ett utvecklat psykologiskt sinne, erfarenhet av att vara en person som 

andra anförtror sig åt, blivit inspiration från en förebild eller mentor, erfarenhet av egen terapi, 

behov av att hjälpa andra, behov av att förstå andra, behov av autonomi, behov av en säker 

intimitet, behov av intellektuell stimulans och behov av att växa och tillfriskna. 

 I den här uppsatsen systematiseras dessa beskrivna motiv tillsammans med övrig litteratur om 

psykoterapeuters motiv istället i fem huvudgrupper av motiv; psykologiska/intrapsykiska 

motiv med grund i brist eller lidande, egenskaper hos terapeuten, psykologiska 

försvarshållningar, belöningar och behov, samt motiv beroende av kontextuella eller yttre 

faktorer (egen anmärkning). 

Psykologiska/intrapsykiska motiv med grund i brist eller lidande 

Ett ofta återkommande psykologiskt och intrapsykiskt tema när det gäller att undersöka 

psykoterapeutens motiv för yrkesvalet är att söka efter kopplingar mellan yrkesvalet och 

terapeutens tidiga erfarenheter i livet och eventuell påverkan från psykoterapeutens 

ursprungsfamilj och ursprungskultur (Farber, et al, 2005). Sannolikt påverkas psykoterapeuter 

i yrkesvalet av omedvetna motiv som kanske inte förstås fullt ut förrän i slutet av ett yrkesliv 

(Farber & Norcross, 2005, Skovholt & Rönnestad, 1995). Djuppsykologiskt liggande 

samband mellan yrkesval och tidiga upplevelser i livet är inte helt lätta att få syn på eller att 

klarlägga, men de skulle kunna handla om områden och teman i livet som förblivit olösta eller 

konfliktfyllda för den blivande psykoterapeuten. Genom att undersöka relationen mellan 

terapeut och patient kan vi ana eventuella teman som bearbetas via den psykoterapeutiska 

relationen; självständighet- beroende, separation-individuation, lidande-lindring, etc 
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(Wrangsjö, 1990). Ett flertal författare - många som själva är psykoterapeuter – menar att 

psykoterapeuter i gemen förenas av upplevelser av stark psykisk smärta sprungen ur 

barndomen och att medvetenheten om denna psykiska smärta inom dem själva och hos andra 

haft betydelse för yrkesvalet. Dessa författares utsagor bekräftas av undersökningar – t ex 

Racusin et al (1981) eller Elliot & Guy (1993) - som visar att psykoterapeuten som barn 

generellt har fler upplevelser av frånvarande föräldrar, mer död, mer sjukdom, mer 

separationer, fler trauman i livet än vad gemene man har (Farber, et al, 2005). En speciell 

uppmärksamhet ägnas idén om att brister i den emotionella omsorgen om psykoterapeuten 

som barn resulterat i att denne tidigt utvecklat egenskaper och behov som så småningom leder 

personen till terapeutyrket. Att växa upp i en känslomässigt belastande miljö där egna behov 

inte blir adekvat bemötta gör att en del barn istället utvecklar förmågor och kompetenser att ta 

hand om föräldrars narcissistiska behov i syfte att bli emotionellt uppkopplade gentemot 

föräldrarna och i någon mening sedda av dem (Miller, 1995). På så sätt har terapeutbarnet 

blivit vuxet för fort och ägnar sig åt omhändertagande av andra istället för att själv bli 

omhändertaget och bekräftat. När barnet väl lär sig att odla självkänsla via omhändertagande 

av andra fortsätter det att skaffa påfyllning på detta sätt (Farber, et al, 2005). I 

psykoterapeutrollen upprepas det försummade barnets önskan; att ge till andra den omsorg 

som jag själv inte fått men önskat (Lenner Axelsson, 1999). Ytterligare ett sätt att se på 

barndomsupplevelsernas betydelse som motiv kan sökas via inlärningsteorin. Psykoterapeuten 

som barn behöver inte alls anses som unikt när det gäller upplevelser av psykisk smärta, men 

till skillnad från andra barn äger det färdigheter som hjälper barnet att hantera svårigheterna. 

Dessa färdigheter – t ex förmågan att stötta emotionellt och lyssna – har förstärkts och belönas 

när egen smärta eventuellt reducerats och omgivningen har fungerat bekräftande gentemot 

detta beteende. Så utvecklar den blivande psykoterapeuten de talanger som gör honom lämpad 

för yrket (Farber, et al, 2005). Att hjälparens egen upplevelse av smärta eller av att vara sårad 

underlättar eller till och anses vara en förutsättning för att kunna hjälpa andra är en gammal 

föreställning. I den forna grekiska mytologin var det Asklepios som - trots att han led av ett 

svårt sår som vägrade läka - ägde en mäktig kraft att kunna hela andra (Norcross & Guy, 

2007). 

Egenskaper hos psykoterapeuten som motiv 

 Att också de personliga egenskaperna hos psykoterapeuten har betydelse för yrkesvalet kan 

tyckas självklart. Den personliga fallenheten och de personliga egenskaperna är viktiga 

faktorer bakom yrkesvalet (Wrangsjö, 1990). Att kunna relatera, empatisera, förstå och lyssna 
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kan ju sägas utgöra en essens av förutsättningar för möjlig framgång i yrket, på samma sätt 

som förmågan att improvisera, vara kreativ och flexibel är det (Havneskiöld, föreläsning, 

Umeå Universitet, 080306). De flesta psykoterapeuter bär gemensamt på en önskan om att 

hjälpa andra människor som är i svårigheter (Norcross & Guy, 2007). Winnicott beskrev 

psykoterapeuter som uttrycksfulla, lekfulla, sensibla och kreativa personer (Tudor-Sandahl, 

2004). Att drivas av en intellektuell nyfikenhet kan vara ett annat motiv för att vilja bli 

psykoterapeut. Undersökningar – Henry, Sims & Spray (1973) - har visat att psykoterapeuter 

som barn föredragit läsande som aktivitet, något som säkert förstärkt det intellektuella 

intresset. Därtill är många psykoterapeuter fascinerade av det mänskliga beteendet, och drivs 

framåt av en önskan om att förstå mera om människor. En annan viktig egenskap som betonas 

som motiv är nyfikenhet. Terapeuten har som barn tidigt i livet funderat över människors 

medvetna eller omedvetna drivkrafter bakom beteenden. Vare sig det är uttryck för något som 

är genetiskt förprogrammerat, ett medfött temperament ungefär som musikalitet eller 

matematisk fallenhet, eller om det är resultatet av något som vuxit fram via inre spänningar så 

tycks många psykoterapeuter vara utrustade med ett psykologiskt sjätte sinne. Det 

psykologiska sinnelaget gör terapeuten sensitiv och förmögen att kunna känna in psykisk 

smärta och att förstå bakomliggande behov. Om den blivande psykoterapeuten har egenskaper 

och personlighet som gjort att denne tidigare fungerat som en person som andra anförtror sig 

åt kan det i sin tur vara ytterligare ett motiv att välja detta yrke (Farber, et al, 2005). 

Psykologiska försvarshållningar som motiv 

Anna Freud har en gång sagt att detta med att bli psykoterapeut är en av de mer sofistikerade 

försvarsmekanismerna; man skyddas i en aura av kontroll och överlägsenhet samtidigt som 

man undviker en personlig utvärdering av sig själv (Norcross & Guy, 2007). Att vilja bli 

psykoterapeut kan förstås som en önskan att hantera egna problem eller svårigheter som 

individen bär med sig från barndomen. Den psykoterapeutiska relationen erbjuder en exklusiv 

möjlighet att närma sig intima relationer utan någon större risk för avvisande eller smärta 

(Farber & Norcross, 2005). Att vilja bli psykoterapeut kan också handla om en önskan om att 

bryta en inre isolering, att hitta närhet och känslomässig beröring som saknas i det egna livet 

(Tudor-Sandahl, 2004). Barndomens upplevelser av isolering, ensamhet och ledsenhet 

motverkas då den psykoterapeutiska relationen tillfredställer de behov av uppmärksamhet och 

intimitet som tidigare inte har blivit tillgodosedda (Farber, et al, 2005). Motiv att vilja bli 

psykoterapeut kan vara grundat i ett omedvetet hopp om att lösa egna svårigheter och 

problem. Utforskandet av andra fungerar som ett undvikande av att utforska sig själv (Tudor-
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Sandahl, 2004). Genom att kontrollera något utan för sig själv, förslagsvis via en upplevelse 

av makt eller kontroll i patientens liv, kan psykoterapeuten skydda sig själv mot känslor av 

maktlöshet i sitt eget liv (Farber, et al, 2005, Wrangsjö, 1990). I den psykoterapeutiska 

relationen möter patienten oftast terapeuten från hans bästa sida (Tudor-Sandahl, 2004). De 

idealiseringar som patienten riktar mot psykoterapeuten kan mätta dennes narcissistiska behov 

av att vara beundrad och behövd. En självbild hos psykoterapeuten som altruistisk hjälpare 

kan fungera som ett psykologiskt försvar mot icke accepterade aggressiva eller sexuella 

impulser (Farber, et al, 2005). 

Belöningar och behov som motiv 

Människor väljer också att bli psykoterapeut därför att de medvetet förväntar sig att 

yrkesverksamheten på olika sätt skall belöna dem och tillfredställa behov hos dem. Vad man 

föreställer sig för slags belöning och vilka behov man hoppas få mättade är i sig avhängigt 

personlighet och kognitiv stil. En av de vanligaste önskningarna och största tillfredställelserna 

psykoterapeuter uttrycker är en önskan om att kunna hjälpa andra till självväxt och ökad 

kunskap, vilket visas i studier av bland andra Farber & Heifetz, (1981) och Kramen-Kahn & 

Hansen, (1998). Psykoterapeutyrket erbjuder också en stark belöning i form av ökad 

självkännedom och förståelse av det egna livet och de egna problemen, samt möjlighet till ett 

eventuellt eget tillfrisknande (Farber, et al, 2005). Viljan att hjälpa andra är central (Farber & 

Norcross, 2005), liksom möjligheten att kunna känna sig och komma intimt nära en patient 

fungerar som en mycket stark belöning (Farber, et al, 2005). Psykoterapeuter beskriver också 

sitt yrke som meningsskapande; upptäckten att det finns en plats och efterfrågan på just mitt 

sätt att tänka och förhålla sig. På samma sätt kan yrkesvalet tillfredställa psykoterapeutens 

behov av intellektuell stimulans, liksom det erbjuder en stor autonomi och frihet (Farber, et al, 

2005). En kvalificerad utbildning i samtalskonst erbjuder förstås också nya karriärvägar, 

något som kan vara starkt belönande för individen (Farber, et al, 2005, Norcross & Guy, 

2007). En annan väsentlig drivkraft för att vilja bli psykoterapeut är upplevelsen av underskott 

av kunskap och en önskan efter mer kunskap (Skovholt & Rönnestad, 1995). 

Kontextuella eller yttre faktorer 

Det finns en mängd motiv som är avhängiga kontexten vid val av psykoterapeutyrket. Vilket 

samhälle och vilken kultur som påverkar psykoterapeutens värderingar är förstås central. På 

samma sätt är tidsandan av betydelse. Den speciella tidsandan på 1960-talet gjorde att det 
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sannolikt framträdde politiserande samhälleliga värderingar som såg ut på ett visst sätt och 

påverkade yrkesvalet, vilka i jämförelse med motsvarande 2000-tals anda ser helt annorlunda 

ut (Farber, et al, 2005). Faktorer som grundutbildning, intresse för teoretisk och metodologisk 

inriktning, liksom teoretisk tro och övertygelse bland kollegor på arbetsplatsen kan påverka 

hur, vad och om man väljer psykoterapeutyrket (Wrangsjö, 1990). Det är inte heller ovanligt 

att yrken går i arv. Detta gäller förstås också psykoterapeutyrket (Tudor-Sandahl, 2004). Att 

ha en egen erfarenhet av psykoterapi kan få en person att upptäcka att psykoterapeutyrket är 

passande (Farber, 2005). En annan betydelsefull faktor är också den att man som terapeut 

blivit tillfrågad om eller fått möjligheten att utbilda sig. Det är inte ovanligt att 

psykoterapeuter beskriver att slumpens skördar gjort att man upptäckt psykoterapeutyrket. 

Psykoterapeut yrket har framstått som en möjlighet och man har tagit tillfället i akt att erövra 

den möjligheten (Farber & Norcross, 2005). 

Det är möjligt att den betydelse som tillskrivs kännedom och medvetenhet om motiv att vilja 

bli psykoterapeut skiftar beroende av vilka teoretiska förklaringsmodeller och vilka 

metodologiska inriktningar och övertygelser terapeuten lutar sig mot i det psykoterapeutiska 

arbetet. Kognitivt-behavioristiska psykoterapeuter har sina förklaringsmodeller inom 

inlärningspsykologin, där svårigheter och patologier är ett resultat av felinlärningar. 

Psykoterapeuter som lutar sig mot systemiska teorier betonar betydelsen av individens 

samspel med och i den sociala kontexten, medan psykoterapeuter med övertygelse i 

psykoanalytiska teorier ser mentala svårigheter som sprungna ur omedvetna konflikter 

(Mariani, 1995). Frågan om medvetna och framförallt omedvetna motivs påverkan på 

psykoterapiprocesser blir betydelsefull för den psykoterapeut vars förklaringsmodeller finns 

inom psykoanalytiskt grundad teori. Är det möjligt att arbeta insiktsorienterat med problem 

som antas vara förknippade med det omedvetna om psykoterapeuten har egna olösta problem 

(Wrangsjö, 1997)? Motiv att välja psykoterapeutyrket kan vara konstruktiva och leda till 

personlig och yrkesmässig mognad eller destruktiva och leda till negativa konsekvenser 

(Tudor-Sandahl, 2004). Om psykoterapeutens egna problem tar för stor plats så kommer han i 

konflikt med den egna etiken. Omedvetna motiv kan sätta gränser för psykoterapin; olösta 

problem kan vara skälet till att psykoterapier går i stå och blir ofruktsamma genom 

svårhanterliga motöverföringsreaktioner (Wrangsjö, 1990). 
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Den blivande psykoterapeuten under utbildning 

Under utbildningen till terapeut är medvetenheten om drivkrafter och motiv för yrkesvalet 

vanligtvis relativt låg. I ett tidigt utbildningsstadium är individen knappast medveten om hur 

personliga motiv återspeglar sig i förslag på lösningar av patienters problem. Vartefter 

utbildningen fortgår och motiv gradvis medvetandegörs kan dess innehåll komma som en 

överraskning för terapeuten. Under utbildningens gång är personlig introspektion ett centralt 

inslag, men sökandet efter djupare förståelse är ändå underordnat strävan efter att bemästra 

utbildningssituationen (Skovholt & Rönnestad, 1995). 

Psykoterapeututbildningen erbjuder en möjlighet att närma sig och börja förstå omedvetna 

motiv. Inslaget i utbildningen med en relativt omfattande egenterapi syftar till att lära känna 

metodiken inifrån, lära sig skilja egna svårigheter åt från patientens, bearbeta och förstå egna 

svårigheter och problem (Wrangsjö, 1990). Freud ansåg att egen analys var den djupaste och 

mest rigorösa delen av en terapeuts kliniska utbildning. Arbetet som psykoterapeut gör att 

man ständigt exponeras för andras patologier. Därför – menade Freud – borde varje analytiker 

i intervaller om fem år underkasta sig analys för egen del utan att skämmas (Norcross & Guy, 

2007). I en svensk studie tillfrågades psykoterapeuter vad man uppfattade som den största 

begränsningen som psykoterapeut; 46 % ansåg att det var den egna personligheten och egna 

problem (Sandell, et al, 2000). I en annan studie (Carlsson, et al, 2000) rankar svenska 

psykoterapeuter erfarenhet av egen analys eller psykoterapi som tredje viktigaste erfarenheten 

av stor betydelse för den professionella utvecklingen. Samtidigt visar andra studier att ¾ av 

samtliga inom yrkesfältet mental hälsa att egenterapin har störst inverkan på den egna 

professionella utvecklingen (Farber, et al, 2005). Wogan & Norcross (1985) visar i en studie 

att erfarenhet av personlig terapi visar sig ha positiva effekter på den terapeutiska relationen, 

speciellt avseende förmågan till empati för patienten och för att minska ogillande av patienter 

(Norcross & Guy, 2007). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka blivande psykoterapeuters motiv att utbilda sig till 

psykoterapeuter. Följande frågeställningar formulerades: 

Vilka motiv angav blivande psykoterapeuter som betydande vid beslutsprocessen att utbilda 

sig till psykoterapeut? 
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Skiljde sig blivande psykoterapeuters angivna motiv att utbilda sig till psykoterapeut åt 

beroende av vilken grundutbildning man genomgått? 

Skiljde sig blivande psykoterapeuters angivna motiv att utbilda sig till psykoterapeut beroende 

av vilken teoretisk referensram – psykodynamisk, kognitiv eller relationell – som man valt att 

utbilda sig i enlighet med? 

   Metod 

Undersökningen var tänkt att genomföras i två delar; enkät och fördjupade intervjuer utifrån 

fynd från enkätsvaren. Med anledning av tidsbrist genomfördes endast den förstnämnda delen. 

Deltagare/urval 

De kriterier som styrde urvalet av deltagare i undersökningen var att samtliga individer var 

blivande psykoterapeuter i slutet av legitimationsgrundande utbildning. Att välja 

psykoterapeuter under utbildning gjordes delvis därför att påverkan utifrån den teoretiska 

inriktningen man valt att utbilda sig i enlighet med är pågående och garanterat nära i tiden och 

kunde antas ha genomslag. Blivande psykoterapeuter befinner sig också i slutet av en intensiv 

utbildningsprocess där motiv för yrkesvalet sannolikt processats i egenterapi och på 

seminarier. Beslutet att söka psykoterapeututbildningen ligger relativt nära i tiden och därmed 

finns också goda möjligheter att reflektera över eventuella nytillkomna motiv för yrkesvalet. 

En avgörande urvalsprincip för urvalet av deltagare var att det var lätt att nå en relativt stor 

grupp psykoterapeuter där också olika grundutbildningar och olika teoretiska inrikningar var 

representerade.  

 

Urvalet omfattade 71 individer, varav 55 (77%) kvinnor och 16 män (23%), i åldrarna 33 - 69, 

medianåldern var 48 år. Deltagarna rekryterades från tre olika psykoterapeutiska 

utbildningsprogram; 
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Tabell 1. Fördelning av deltagare efter utbildningsprogram. 

  Antal individer 

 Psykodynamisk Kognitiv Relationell/PDT  

Psykoterapeutprogram    Totalt antal n=71 

Stockholms Universitet n=13 n=13   

Umeå Universitet n=13 n=17   

SAPU*   n=15  

 

*Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning 

Av 71 tillfrågade respondenter svarade 52 (73 %) på enkäten, bortfallet motsvarade 19 

respondenter (27 %).  

 

Tabell 2. Deltagare som svarat på enkäten fördelat efter grundutbildning. 

 

Besvarad av: 50 (96%) Frågan ej besvarad av: 2 (4%) 

1 
 

Psykolog 21 (42%) 

2 
 

Socionom 16 (32%) 

3 
 

Läkare 0 (0%) 

4 
 

Annan grundutbildning: 13 (26%) 

           

 

 

De grundutbildningar utöver psykologer och socionomer som fanns representerade var 6 

sjuksköterskor varav en har utbildning som bildterapeut och en har specialisering i psykiatri, 2 

sjukgymnaster, 1 barnmorska, 1 mentalskötare, 1 teolog, 1 beteendevetare, 1 fil. Kand. i 

psykologi, 1 specialpedagog och musikterapeut samt 1 arbetsterapeut och musikterapeut. 
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Tabell 3. Deltagare som svarat på enkäten fördelat efter val av teoretisk inriktning på studier. 

Besvarad av: 52 (100%)  

1 
 

KBT 20 (38%) 

2 
 

PDT 25 (48%) 

3 
 

Relationell/PDT: 7 (13%) 
 

 

  
 

 

Tänkbara förklaringar till bortfall kan bland annat vara; att de presumtiva deltagarna 

eventuellt inte nåtts av enkäten, bristande intresse för frågeställningen hos deltagarna eller att 

enkäten kan ha framstått som provocerande för deltagarna. Eftersom uppsatsförfattaren själv 

läser psykoterapeutprogrammet i Umeå kan eventuella tankar om tveksamheter runt 

konfidentialitet och anonymitet aktualiseras och som gjort att individer tvekat att svara på 

enkäten. En deltagare  har av misstag raderats från undersökningen och en deltagare har inte 

nåtts av enkäten då adressuppgifterna inte varit uppdaterade. 

Material 

Enkäten (bilaga 1) var indelad i fyra delar. Den första delen bestod av frågor med slutna 

svarsalternativ och avhandlade bakgrundfakta; kön, ålder, bakgrundsutbildning, val av 

teoretisk inriktning på psykoterapeututbildningen. Nästkommande del av enkäten bestod av 3-

5 öppna frågor som handlade om psykoterapeuters motiv att välja psykoterapeututbildning, 

möjliga upptäckter av nya motiv under pågående utbildning. Den tredje delen av enkäten 

bestod av 15 påståenden som speglade de fynd som gjordes i litteraturöversikten angående 

motiv att vilja bli psykoterapeut. Deltagarna ombads värdera påståenden på en fyrgradig skala 

utifrån signifikans avseende just deras val att vilja utbilda sig till psykoterapeut. 

Avslutningsvis kunde deltagarna i en öppen fråga lämna ytterligare tankar eller kommentarer 

som eventuellt aktualiserades i samband med svarandet på enkäten.  
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Procedur 

Enkäten konstruerades elektroniskt i datorprogrammet 

Netigate(http://www.netigate.se/anvandningsomraden.aspx). Institutioner vid respektive 

utbildningsordnare kontaktades i syfte att få adressuppgifter till tänkta respondenter. I 

samband med att enkäten skickades till respondenterna skickades också ett missivbrev (bilaga 

2) som innehöll kortfattad information om undersökningen. I missivbrevet betonades 

frivilligheten att delta i undersökningen, att respondenterna och enkätsvaren skulle förbli 

anonyma för undersökaren, respondenternas unikhet, samt att undersökningen sker i 

beaktande av och i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990). Från att enkäten sändes  

ut hade respondenterna ca en vecka på sig att svara på enkäten. En påminnelse skickades ut 

efter tre dagar. För de respondenter vars enkäter gick i retur med anledningar av 

felmejladresser och liknande, sändes enkäten ut någon eller några dagar senare. 

Etiska överväganden 

Ett viktigt etiskt övervägande gällde att uppsatsförfattaren själv är studerande vid 

psykoterapeutprogrammet i Umeå. Innebär detta en jävsituation? Eventuellt skulle 

studiekamrater ha känt sig förpliktigade att besvara eller eventuellt känt sig rädda för att svara 

på enkäten. Sakskälen att ändå i undersökningen inkludera psykoterapeutprogrammet i Umeå 

var; undersökningssamplet var unikt (i tid), frivilligheten att delta betonades i missivbrevet, 

man hade sålunda möjligheten att avstå, anonymiteten garanterades, samt att blivande 

psykoterapeuter skall ha genomgått ett stort personligt arbete och därför förväntades vara 

kapabla att bedöma huruvida de kunde hantera den eventuella svårigheten att bli undersökt av 

en kurskamrat. 

Databearbetning 

Svaren på de öppna frågorna i enkäten har i en kvalitativ innehållsanalys bearbetats i fyra 

steg. I första steget har samtliga svar brutits ned i ett femtiotal grundläggande meningsenheter 

i syfte att hitta tematiseringar och grupper av motiv. Genom induktiv analys i ett andra steg 

utkristalliserades temata som abstraherades till sammanlagt tretton olika teman; ökad 

kunskap, ökad kompetens och bättre behandlingsresultat, att komma vidare i en yrkesroll, 

personlig utveckling/personliga erfarenheter, karriär/arbetslivssituation, autonomi, 

legitimation/legitimitet, status/ekonomi, altruism, påverkan av en signifikant person eller 

http://www.netigate.se/anvandningsomraden.aspx
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litteratur, försvar och egna svårigheter, förväntade belöningar, ökad trygghet i arbetet. I ett 

tredje steg utarbetades en niofältstabell där grundutbildningar och val av teoretisk inriktning 

utgjorde variabler som ovanstående tretton teman analyserades utifrån. Det fjärde steget har 

inneburit en fördjupad analys med hjälp av aktuella teman och niofältstabell 

(grundutbildningar och vald teoretisk inriktning) i syfte att besvara undersökningens 

frågeställningar. Undersökningens deltagare ombads att gradera hur ett antal påståenden om 

motiv att utbilda sig till psykoterapeut stämde överens för respektive deltagare. Resultatet har 

sammanställts och presenteras i sin helhet i bilaga utifrån bakgrundsvariablerna 

grundutbildning och vald teoretisk inriktning på psykoterapeutstudierna. I resultatdelen har 

dessa resultat jämförts med resultatet från de öppna frågorna. 

Brister i metoden 

Ett par av undersökningens brister bör nämnas här. De dominerande grundutbildningarna hos 

deltagarna i undersökningen är psykologer och socionomer. Det innebär att dem med annan 

grundutbildning inte blir lika väl representerade som grupp. Samma sak gäller för de deltagare 

med relationell inriktning på sina studier som tenderar att försvinna i relation till dem med 

PDT eller KBT inriktning, eftersom materialet inte behandlats - eller då signifikansskillnader 

inte heller prövats - statistiskt. 

   Resultat 

Vilka motiv anger blivande psykoterapeuter som betydande vid beslutsprocessen 

att utbilda sig till psykoterapeut? 

De motiv som blivande psykoterapeuter angivit som betydande vid beslutet att utbilda sig till 

psykoterapeut har tematiserats och kategoriserats i tio olika motivgrupper (bilaga 3). Dessa tio 

huvudgrupper presenteras som undergrupper till de fem huvudgrupper som beskrevs i 

litteraturöversikten i inledningsavsnittet. 

Belöningar och behov som motiv 

1. Ökad kunskap: Ett angivet motiv handlar om en strävan efter ökad kunskap. Denna strävan 

kan kategoriseras i tre undergrupper; dels en önskan eller lust att lära sig mer; ”Önskan om 

fördjupning av kunskaper”, ”Jag ville lära mig mer”, dels ur ett bristperspektiv med behov 
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av ökad kunskap; ”Behov av att ta del av mer kunskap inom området”, samt ur ett mer 

neutralt perspektiv att ta del av kunskap; ”Ta del av senare års teoriutbildning”. 

Beroende av grundutbildning: Psykologer, socionomer och dem med annan grundutbildning 

anger alla att man önskar eller behöver mer kunskap och fördjupad kunskap som motiv att 

vilja bli psykoterapeut. Socionomerna och dem med annan grundutbildning betonar 

förståelsen av den inre världen som en väg till kunskap; ”Jag vill förstå mer om människors 

inre drivkrafter och potentiell utveckling genom livet”. Psykologerna önskar teoretisk och 

tidsadekvat kunskap; ”Ta del av senare års teoriutveckling. 

Beroende av vald teoretisk inriktning: Oavsett teoretisk inriktning anges motiven att få mer 

kunskap, fördjupad kunskap, att man vill lära sig mer, samt att man önskar ta del av nyare 

teorier. De som valt PDT inriktning talar om kunskap i form av förståelse av människan, 

hennes inre värld och drivkrafter, samt av sig själv som ett led i personlig utveckling. 91 % av 

dem som valt PDT och 100 % av dem som valt relationell inriktning instämmer helt eller 

delvis i påståendet; ”Jag har ett behov av att förstå andra”. 79 % av dem med KBT inriktning 

instämmer helt eller delvis i samma påstående.  

2. Ökad kompetens och bättre behandlingsresultat: En önskan om ökad kompetens i 

yrkesrollen och som behandlare var viktigt vid beslutet att utbilda sig till psykoterapeut; Mer 

kompetens att bedriva psykoterapi”, ”Fördjupa min kompetens som psykoterapeut”. Att nå 

förbättrade behandlingsresultat var ett annat motiv som angavs; ”En önskan att förstå och 

kunna hjälpa till i behandlingar på ett mer konstruktivt sätt”, ”För att förstå och hjälpa sina 

patienter på det mest adekvata sättet” 

Beroende av grundutbildning: Oberoende av grundutbildning angavs motiven att få ökad och 

fördjupad kompetens som psykoterapeut och i arbetet, samt en önskan om kunna hjälpa 

patienter/klienter på ett bättre och mer adekvat sätt. Psykologer angav som motiv att bättre 

kunna handskas med svårigheter i mötet med patienter och att man ville vidareutvecklas från 

grundutbildningen som psykolog. En deltagare med annan grundutbildning ville integrera 

ökad kompetens utifrån samtal och soma.  

Beroende av vald teoretisk inriktning: Oberoende av vald teoretisk inriktning på studierna 

angavs motiven att få ökad och fördjupad kompetens som psykoterapeut och i arbetet, samt en 

önskan om att kunna hjälpa patienter/klienter på ett bättre och mer adekvat sätt. En deltagare 

med PDT inriktning angav som motiv att bättre kunna handskas med svårigheter i mötet med 
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patienter och en deltagare med KBT inriktning angav att personen ville vidareutvecklas från 

grundutbildningen som psykolog. En deltagare med relationell inriktning ville integrera ökad 

kompetens utifrån samtal och soma. 

3. Personlig utveckling/personliga erfarenheter: Motiv i denna kategori kunde handla om att 

göra mening av svårigheter i livet där valet att utbilda sig till psykoterapeut utgjorde en sådan 

mening; ”Drabbades av en personlig tragedi”, ”Startade nog tanken på detta i en 50-års 

kris, att ha ett meningsfullt mål”. En önskan att förstå sig själv betonades, liksom möjligheten 

till personlig utveckling, önskan att utvecklas som person, önskan om att fördjupa och 

vidareutveckla sig själv. Motiv att välja psykoterapeututbildningen kan också förstås som ett 

hälsofrämjande beslut och val; ”Motverka stagnation, hålla sig frisk och vital och nyfiken i ett 

krävande yrke”. 

Beroende av grundutbildning: Oavsett grundutbildning anges motiven att utvecklas eller 

vidareutvecklas som person. Psykologerna ville också motverka stagnation och hålla sig vital, 

samt angav behov av att stanna upp och reflektera. Deltagare med annan grundutbildning 

angav att vetgirighet, lyhördhet för andra och förmåga till mentalisering var motiv för 

yrkesvalet. Socionomerna angav motiv som att vilja förstå sig själv eller intresse för egen 

problematik. Man angav att ha drabbats av en personlig tragedi, egna barndomstrauman, egna 

erfarenheter och svårigheter som motiv för yrkesvalet. Personlig fallenhet och tidiga 

existentiella funderingar sedan barnsbenen har fungerat motiverande för yrkesvalet. 60 % av 

socionomerna och 54 % av dem med annan grundutbildning instämmer helt i påståendet; 

”Psykoterapeutyrket hjälper mig att förstå och utveckla mig själv som människa”. 26 % av 

psykologerna instämmer helt i påståendet medan 20 % av psykologerna är tveksamma till 

eller inte instämmer alls i påståendet. 0 % av socionomerna eller dem med annan 

grundutbildning är tveksamma till eller instämmer inte alls i påståendet. 

Beroende av vald teoretisk inriktning: Deltagare med PDT inriktning angav att vilja förstå sig 

själva eller intresse för egen problematik, egna barndomstrauman, egna erfarenheter och 

svårigheter, men också personlig fallenhet och tidiga existentiella funderingar sedan 

barnsbenen, fungerat motiverande för yrkesvalet. Deltagare med relationell inriktning angav 

intresse för relationella och existentiella frågor samt att ha drabbats av en personlig tragedi 

som motiv, samt motivet ett ökat behov av att få stanna upp och reflektera. Önskan att 

utvecklas delades som motiv oavsett vald teoretisk inriktning. 57 % av dem med relationell 

inriktning, 50 % av dem med PDT inriktning och 28 % av dem med KBT inriktning 
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instämmer helt i påståendet; ”Psykoterapeutyrket hjälper mig att förstå och utveckla mig själv 

som människa”. 

4. Karriär/arbetslivssituation: Ytterligare anledningar att vilja bli psykoterapeut som angavs 

rörde möjligheterna att starta eget samt möjlig ökad attraktion på arbetsmarknaden; 

”Möjligheter att arbeta privat”, ”För att få större möjligheter karriärmässigt”. 

Beroende av grundutbildning: Socionomerna och dem med annan grundutbildning betonar 

motiven att få större möjligheter karriärmässigt. Psykologerna anger möjligheten att starta 

eget som motiv. 

Beroende av vald teoretisk inriktning: Ökade karriärmöjligheter och att kunna verka i privat 

verksamhet delas som motiv av dem som valt PDT och KBT inriktning på sina studier.  

5. Autonomi: Att kunna arbeta mer självständigt har också angivits som motiv för att utbilda 

sig till psykoterapeut; ”Ett konkret incitament var den ökade självständighet en 

psykoterapilegitimation innebär”, ”Dels få möjlighet att arbeta mer på egen hand”. 

Beroende av grundutbildning: Oavsett grundutbildning anges motivet ökad autonomi. Flest 

socionomer, 53 %, instämde helt i påståendet; ”Som psykoterapeut blir mitt arbete mer 

autonomt och självständigt. Endast 25 % av psykologerna instämde helt i samma påstående. 

 Beroende av vald teoretisk inriktning: Dem med PDT eller KBT inriktning på sina studier 

anger motivet ökad autonomi. 87 % av dem med PDT inriktning instämde helt eller delvis i 

påståendet om ökad autonomi, medan motsvarande siffror för dem med relationell eller KBT 

inriktning var 58 %. 

 6. Status/ekonomi: Det egna arbetets förhöjda status motiverar till yrkesvalet; ”Höja mitt 

arbetes status genom att bli legitimerad”. Förbättrade ekonomi angavs också som motiv för 

att vilja bli psykoterapeut; ”Pensionsförsäkring, kan jobba efter pensionen med terapier”, 

”Högre lön”. 

Beroende av grundutbildning: Socionomer och i viss mån dem med annan grundutbildning 

anger höjd status som motiv för att vilja bli psykoterapeut. Psykologer anger förbättrade 

ekonomiska möjligheter som motiv. 

Beroende av vald teoretisk inriktning: Dem med PDT och KBT inriktning anger förbättrad 

ekonomi och förhöjd status som motiv. 
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 Kontextuella eller yttre faktorer som motiv 

7. Att komma vidare i en yrkesroll: Motiven i denna kategori kan delas in i tre undergrupper. 

Den första beskriver en utvecklingsfas eller utvecklingskris i yrkesrollen; ”Kände som 

psykiatrisköterska att jag kört fast, så antingen söka nytt jobb eller vidareutveckla mig”, ”Att 

komma vidare i min yrkesutveckling som psykolog”.  De angivna motiven kunde i en andra 

undergrupp också utgöra uttryck för utvecklandet av en ny profession; ”Som 

psykoterapiforskare är det en stor fördel att jag är legitimerad psykoterapeut”, ”Bär en idé 

att gå vidare mot handledarkompetens” och i en tredje undergrupp som ett sätt att hitta en 

yrkesroll som passar det personliga förhållningssättet i livet; ”Hade gått i egenterapi ett par 

år och märkte att jag utvecklat ett förhållningssätt till livet och mänskliga relationer som 

gjorde att jag ville ”stanna kvar” i det och kom på att jag kan ju jobba som psykoterapeut”. 

Andra motiv på temat att komma vidare i yrkesrollen kan ha varit att man redan arbetat med 

terapier och att det nu var naturligt att formalisera detta. En deltagare angav att arbetsgivaren 

önskat att personen sökte psykoterapeututbildning.  

Beroende av grundutbildning: Psykologerna angav motiven att man ville komma vidare till en 

specifik yrkesroll, t ex handledare, specialist, forskare eller som ett naturligt utvecklingssteg i 

professionen. Socionomerna och dem med annan grundutbildning delar motivet att en 

utvecklingsfas eller utvecklingskris påverkat valet att bli psykoterapeut. En deltagare med 

annan grundutbildning angav att egen terapi fått personen att upptäcka psykoterapeutyrket. 

 

Beroende av vald teoretisk inriktning: Dem med PDT inriktning anger motiv som handlar om 

utvecklingsfas eller utvecklingskris medan dem med KBT och relationell inriktning angav att 

man vill vidare i en naturlig yrkesutveckling eller till en specifik yrkesroll. 

 8. Legitimation/legitimitet: Motiv som handlade om legitimitet och mandat angavs. Det 

kunde vara för ett arbete som man informellt utfört under längre tider; ”Det främsta var att få 

formell legitimitet för det jag sysslat med i flertalet år” eller för att öka mandatet att bedriva 

psykoterapi på sin arbetsplats; ”En legitimation ger extra legitimitet att få bedriva 

psykoterapi inför arbetsgivare”. Legitimitet som ett erkännande av kunskap eller som garanti 

för kompetens angavs; ”Bli accepterad för sin kunskap”, ”Som psykoterapiforskare få 

legitimitet i andras ögon”.  Att få juridisk legitimation angavs som motiv; ”Jag vill ha 

officiell legitimation”, ”Bra att få leg”. 
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Beroende av grundutbildning: Psykologerna och en deltagare med annan grundutbildning 

ville ha legitimitet för sådant arbete som dem redan gör. En psykolog angav motivet att få 

bedriva psykoterapi inför arbetsgivare. Oavsett grundutbildning önskades legitimitet för 

kunskap, i andras ögon eller i en organisation. 

 Beroende av vald teoretisk inriktning: Dem med PDT inriktning angav motiven att få bedriva 

psykoterapi i den egna organisationen, att få legitimitet i andras ögon, legitimitet inom egen 

organisation samt att bli accepterad för sin kunskap. Dem med PDT och KBT inriktning 

delade motivet att få legitimitet för ett arbete de redan utför. 

 9. Påverkad av en signifikant person eller litteratur: Mötet med handledare på 

psykoterapiutbildningen bidragit som drivkraft att fortsätta vägen att utbilda sig till 

psykoterapeut. 

 Beroende av grundutbildning: Socionomer har angivit mötet med handledare och litteratur 

som motiv. 

Beroende av vald teoretisk inriktning: En deltagare med PDT inriktning har angivit mötet 

med handledare som motiv att bli psykoterapeut och deltagare med relationell inriktning har 

angivit bekantskap med litteratur som motiv att välja psykoterapeutyrket.  

Egenskaper hos psykoterapeuten som motiv 

10. Altruism: Altruistiska motiv som angavs var; ”Förbilliga för patienter”, ”Vill arbeta med 

människors förändring inifrån” och ”Tycker om mötet med människor och är intresserad av 

att på ett påtagligt sätt hjälpa människor att leva ett rikare liv”. 67 % av deltagarna svarar att 

de helt (4 %) eller delvis (63 %) instämmer i påståendet; ”Jag har ett behov av att hjälpa 

andra.  

Beroende av grundutbildning: Att förbilliga för patienter och intresse att hjälpa har angivits 

som motiv av socionomer och dem med annan grundutbildning har angivit motiv att vilja 

hjälpa och vilja bidra till en förändring i människors liv. 

Beroende av vald teoretisk inriktning: Deltagare med PDT inriktning anger motiv att vilja 

förbilliga för patienter, att man är intresserad av att hjälpa människor samt att man tycker om 

mötet med människor. Deltagare med relationell inriktning anger motivet att vilja bidra till en 

förändring.  
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Vad tror Du är de vanligaste förekommande motiven för psykoterapeuter att 

utbilda sig till psykoterapeuter? 

När deltagarna svarade på frågan var överensstämmelsen stor i jämförelse med frågan om de 

egna motiven bakom beslutet att utbilda sig till psykoterapeut. Vad som skiljde svaren åt var 

att tre nya motivgrupper (bilaga 4) tillkom, nämligen; Försvar och egna svårigheter, 

Förväntade belöningar och Ökad trygghet i arbetet. Fler och nya motiv framkom och 

förstärkte den redan angivna motivgruppen; Altruism. 

 Egenskaper hos psykoterapeuten som motiv 

10. Altruism: Altruistiska motiv betonades av fler individer, bland annat att känna 

tillfredställelse av att kunna hjälpa en medmänniska; ”En önskan att hjälpa andra som lider 

psykiskt”, ”Att vara till hjälp för en annan människa i hennes personliga utveckling”, ”En 

vilja att bidra till minskat lidande”. 

Beroende av grundutbildning: Oavsett grundutbildning anger deltagarna en önskan om att 

hjälpa andra, vilja att bidra till minskat lidande som motiv. 

Beroende av vald teoretisk inriktning: Oavsett val av teoretisk inriktning anger deltagarna en 

önskan om att hjälpa andra, vilja att bidra till minskat lidande som motiv. 

Psykologiska/intrapsykiska motiv med grund i brist eller lidande 

11. Försvar och egna svårigheter: Deltagarna svarade att psykoterapeuten under uppväxten 

upplevt svårigheter som gjort att personen senare har ”vuxit in” i en möjlig psykoterapeutroll; 

”Där tror jag flertalet sedan tidigt är vana vid en roll i relationer av att lyssna och hjälpa 

som man har blivit bekräftad som bra på och fått bekräftelse genom”. Ett delvis omedvetna 

motiv angavs; ”En blandning mellan omedvetna och medvetna motiv”, ”Intrapsykiska motiv, 

ett sätt att bearbeta egna problem”. 

Beroende av grundutbildning: Socionomerna menar att det är en blandning mellan medvetna 

och omedvetna motiv där möjligheten att bearbeta egna problem leder till yrkesvalet. 

Uppväxten i en dysfunktionell familj kan leda till att man så småningom väljer att bli 

psykoterapeut, menar en socionom. Psykologerna menar att egna motiv alltid finns med i en 

sublimeringsprocess och att flertalet psykoterapeuter tidigt tagit roller som lyssnare och blivit 

bekräftade för detta. 80 % av socionomer instämmer helt (13 %) eller delvis (67 %) i 



20 
 

påståendet; ” Jag har upplevt svårigheter i min barndom som gör att jag kan hjälpa och förstå 

andra”. 50 % av psykologerna och 46 % av dem med annan grundutbildning instämmer delvis 

i samma påstående (bilaga 6). 

Beroende av vald teoretisk inriktning: Deltagare med relationell inriktning betonade att 

uppväxtförhållanden och tidiga roller där individer bekräftats som goda lyssnare kan motivera 

till yrkesvalet. Deltagare med PDT inriktning betonade intrapsykiska motiv, medvetna eller 

omedvetna motiv, egna och personliga inre motiv bakom yrkesvalet. 86 % av dem som valt 

relationell inriktning på sina studier instämmer delvis i påståendet om svårigheter i 

barndomen som gör att jag hjälper och förstår andra. 62 % av dem med PDT inriktning 

instämmer helt (8 %) eller delvis 54 %) i samma påstående. Motsvarande siffror för dem med 

KBT inriktning innebär att 47 % delvis instämmer i påståendet. 

Psykologiska försvarshållningar som motiv 

12. Försvar och egna svårigheter: Andra psykoterapeuters motiv att välja yrket beskrevs som 

ett försvar eller försvarshållning; ”Ett sätt att omedvetet befinna sig på rätt sida om 

problemen”, ”Ett skydd mot ensamhet”.  

Beroende av grundutbildning: Motiven angavs av socionomer. 

Beroende av vald teoretisk inriktning: Motiven angavs av deltagare med PDT inriktning. 

Belöningar och behov som motiv 

13. Förväntade belöningar: Motiv angavs som handlade om förväntade belöningar. Dessa 

kunde vara sprungna ur utbildningsprocessen eller ur psykoterapeutrollen; ”Upptäckten att 

det är oerhört givande att få tillgång till människors innersta”, ”Önskan om att ha ett väldigt 

meningsfullt arbete” eller att det är ”Stimulerande att utbilda sig”.  

Beroende av grundutbildning: Socionomerna angav den nära relationen som motiv att vilja bli 

psykoterapeut. Psykologerna angav motivet att arbetet är meningsfullt och att det är 

stimulerande och meriterande att utbilda sig.  

Beroende av vald teoretisk inriktning: Dem med PDT inriktning angav som motiv att den 

psykoterapeutiska relationen är givande och att arbetet är meningsfullt. Dem med KBT 

inriktning angav som motiv att utbildningen fungerar stimulerande och meriterande. 
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 Ökad trygghet i arbetet: Att öka tryggheten i yrkesroll och arbete motiverar att utbilda sig till 

psykoterapeut; ”Starkare identitet som psykoterapeut”, ”Känna sig säkrare i det arbete som 

man redan gör” samt ”Att känna tillförsikt och säkerhet i sitt arbete”.  

Beroende av grundutbildning: Ökad trygghet i yrkesroll och arbete angav som motiv av 

psykologer och dem med annan grundutbildning.  

Beroende av vald teoretisk inriktning: Ökad trygghet i yrkesroll och arbete angav som motiv 

av dem med PDT och relationell inriktning på sina studier.  

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka blivande psykoterapeuters motiv att utbilda sig till 

psykoterapeuter och hur dessa motiv eventuellt skiljer sig åt beroende av bakgrundsutbildning 

och teoretisk inriktning på studierna till psykoterapeut. 

 Undersökningen är gjord i ambitionen att vaska fram vilka motiv som kan finnas för att välja 

att utbilda sig till psykoterapeut, men inte att i första hand kvantifiera eller relatera dessa 

motiv i inbördes storleksordning.  

De formulerade frågeställningarna har besvarats genom att öppna svar har tematiserats i olika 

kategorier av motiv som deltagarna lämnat som svar på de öppna frågorna. Resultatet har 

jämförts mot bakgrundsvariablerna grundutbildning och val av teoretisk inriktning och också 

relaterats resultatet från de påståenden om tänkbara motiv för psykoterapeutyrket som 

deltagarna ombetts att gradera samstämmigheten i.  

De tretton tematiserade kategorier av motiv att välja psykoterapeutyrket som framkom i 

studien var; 1) ökad kunskap, 2) ökad kompetens och bättre behandlingsresultat, 

3)personligutveckling/personliga egenskaper, 4) karriär/arbetslivssituation, 5) autonomi, 6) 

status/ekonomi, 7) att komma vidare i en yrkesroll, 8) legitimation/legitimitet, 9) påverkad av 

en signifikant person eller litteratur, 10) altruism, 11) försvar och egna svårigheter, 12) 

förväntade belöningar, samt 13) ökad trygghet i arbetet. 

 Även om resultatet i stort väl överensstämmer med litteratur och tidigare undersökningar så 

kan man säga att tyngdpunkten i motiv är något förskjuten vid en jämförelse. I litteraturen 
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finns till exempel en betoning av psykoterapeutens inre psykiska arena och möjliga 

barndomsupplevelser som motiv att välja psykoterapeutyrket. Detta kan dels förklaras med att 

flertalet av de referenser som har använts i den här undersökningen har en teoretisk bakgrund 

inom psykoanalytisk eller psykodynamisk teori. Om referenser ur en annan teoretisk tradition 

använts skulle förklaringarna och förståelsen för psykoterapeuters motiv att välja 

psykoterapeutyrket eventuellt kunnat se annorlunda ut i litteraturöversikten. En annan 

förklaring handlar istället om var den blivande psykoterapeuten befinner sig i sin 

utvecklingsprocess som psykoterapeut. Att frågor om kompetens och kunskap är centrala som 

motiv istället för inre psykologiska motiv eller intrapsykiska konflikter stämmer väl överens 

med Skovholt & Rönnestads (1995) konstaterande att introspektion under utbildningen är ett 

centralt inslag, men att sökandet efter en djupare förståelse av de egna motiven är underordnat 

strävan efter att bemästra utbildningssituationen. 

I den här studien har sammanlagt tretton olika tematiserade kategorier av motiv att välja 

psykoterapeutyrket angivits av deltagarna. Likheterna i angivna motiv oavsett 

grundutbildning och oavsett teoretisk inriktning på studierna är stora; alla önskar till exempel 

fördjupade kunskaper, ökad kompetens, vill förbättra behandlingsresultat, man vill komma 

vidare i yrkesroll och yrkesliv, man vill ha personlig utveckling. Materialet i undersökningen 

är mycket omfattande varför de iakttagelser och skillnader som framstår som särskilt 

värdefulla att lyfta fram fokuseras i denna diskussion. 

 När det till exempel gäller motiven som rör personlig utveckling/personliga erfarenheter, att 

komma vidare i en yrkesroll, ökad kunskap, försvar och egna svårigheter framträder en tydlig 

skillnad beroende av vald teoretisk inriktning. Framför allt psykodynamiker och i viss mån de 

med relationell inriktning (som innebär en psykodynamisk grund integrerad med kognitiva 

beteendeterapeutiska inslag) betonar egna svårigheter, egna barndomstrauman, egen 

problematik, etc. som delmotiv att välja psykoterapeutyrket. Sådana motiv framhålls inte alls 

av de med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. En förklaring till detta förhållande kan 

vara att de teoretiska förklaringsmodellerna med grund i psykoanalytisk teori uppmuntrar 

blivande psykodynamiker att söka efter sådan egen problematik, eller kan det istället förhålla 

sig så att de med KBT inriktning i sina studier generellt är mer besparade från egna 

svårigheter eller har man i större utsträckning gjort upp med dem? Samtidigt visar resultatet 

att det är fler socionomer än psykologer och de med annan grundutbildning som betonar de 

egna svårigheterna som motiv till yrkesvalet. Det framstår som värdefullt att belysa dessa 

förhållanden och frågor i framtida studier. 
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När deltagarna anger ökad kunskap som motiv framträder nyansskillnader i de angivna 

motiven. Oavsett bakgrundsutbildning och val av teoretisk inriktning så är dessa motiv om 

ökad kunskap betydelsefulla vid beslutet att utbilda sig till psykoterapeut. Däremot kan man 

ana att det finns skillnader i synen på hur kunskapen konstrueras, erövras och vad slags 

kunskap man önskar sig. Psykologerna, oavsett teoretisk inriktning, frågar efter teoretisk 

kunskap och ny vetenskap. Socionomer med KBT inriktning vill ha fördjupade kunskaper och 

talar om en önskan eller lust till dessa kunskaper. Socionomer och de med annan 

grundutbildning som är psykodynamiker betonar förståelsen som väg till kunskap; att förstå 

andra, att förstå sig själva, att förstå människans inre drivkrafter etc. När det gällde motiv som 

ökad kompetens och förbättrade behandlingsresultat angavs dessa motiv oavsett 

bakgrundsutbildning och oavsett teoretisk inriktning. Intressant nog skiftade kunskaps- och 

kompetensmotiven karaktär när deltagarna svarade på frågan av mer projektiv karaktär om 

vad man trodde var de vanligaste förekommande motiven hos andra psykoterapeuter för att 

välja psykoterapeutyrket. Då framkom en starkare betoning av behov av trygghet i yrkesrollen 

framför kompetens i densamma. Det skulle kunna hänga samman med att den blivande 

psykoterapeuten fortfarande befinner sig i en utbildningssituation, varför motiv av kunskaps- 

och kompetenskaraktär hålls aktuella och medvetna? 

 När deltagarna svarade på frågan om vilka motiv som var de vanligaste förekommande 

motiven hos andra psykoterapeuter att välja att utbilda sig till psykoterapeut tillkom tre nya 

kategorier: ”försvar och egna svårigheter”, ”förväntade belöningar” och ”ökad trygghet i 

arbetet”. Samtidigt förstärktes kategorin ”altruism” ytterligare. Att kategorin ”försvar och 

egna svårigheter” framkommer vid svaren på denna mer projektiva fråga stämmer med 

resultat från tidigare undersökningar (Farber, et al, 2005) och det är  inte heller svårt att förstå. 

Medvetenheten om egna svårigheter eller valet av psykoterapeutyrket som en lösning på en 

svårighet kan till exempel vara låg eller något som man överhuvudtaget inte vill kännas vid. 

Att däremot mer altruistiska motiv som viljan och önskan att finnas till för en medmänniska, 

samt förväntade belöningar i form av ett meningsfullt arbete i större utsträckning framträdde i 

samband med den projektiva frågan förvånar. Kan det förstås som att den blivande 

psykoterapeuten i sin strävan efter kunskap och kompetens glömmer bort dessa mer 

altruistiska drivkrafter? 

Psykodynamiker oavsett grundutbildning samt kognitiva psykologer anger 

legitimation/legitimitet som motiv. Framförallt psykodynamiker nämner motiv som handlar 

om att få legitimitet för att arbeta med psykoterapi inför arbetsgivare, för att få legitimitet 
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inom den egna organisationen eller för att bli accepterad för sin kunskap. Kan resultatet 

relateras det faktum att endast 30 % av deltagarna i undersökningen som läser 

psykoterapeututbildning med psykodynamisk inriktning upplever sig stöttade av sin 

arbetsgivare (bilaga 5)? 

I enkäten fanns möjlighet att lämna ytterligare kommentarer om motiv eller tankar som 

väcktes då deltagarna svarade på enkäten. Två av dessa kommentarer handlade om med vilka 

bakomliggande perspektiv och ögon enkäten konstruerats. En deltagare tyckte att det var 

tydligt att enkäten vände sig till tänkta kliniska terapeuter i första hand och en deltagare 

menade att överbetoningen av psykologiska faktorer som motiv i enkäten gjorde att andra 

motiv av andra karaktärer riskerade att diskrimineras. Uppsatsförfattaren själv är socionom 

som valt psykodynamisk inriktning på psykoterapeutstudierna och det faktum att just 

socionomer med psykodynamisk inriktning på sina studier varit angelägna att svara på 

enkäten kan i bästa fall tas till intäkt för att åtminstone gruppen psykodynamiska socionomer 

gillat enkäten. Sannolikt hade en annorlunda utformning av enkäten kunde ha engagerat fler 

deltagare med annan utbildningsbakgrund och med annan teoretisk inriktning.  

Trots att det omfattande materialet i undersökningen har analyserats i flera steg finns det 

fortsatta möjligheter att fördjupa den induktiva analysen. Detta gör att man kan fundera över 

undersökningens validitet. Vid en första anblick tycks den interna validiteten vara god; vi 

frågar efter vilka motiv blivande psykoterapeuter anger och de blivande psykoterapeuterna 

svarar med motiv. Men när vi sedan analyserar begreppen begränsas också validiteten 

beroende av hur långt vi går i analysen. Ett problem i undersökningen att många tematiserade 

kategorier av motiv angränsar och går in i varandra. I analysen har vissa begrepp kunnat 

platsa i flera kategorier, men till slut placerats i en speciell kategori. Till exempel ”förstå 

bättre vad göra med patienterna, vad som skulle vara till hjälp för dem” kan tematiseras i 

motiv kategorin ”altruism” lika gärna som kategorin ”ökad kompetens och bättre 

behandlingsresultat”. Den externa validiteten kan ur ett statistiskt perspektiv sägas halta 

ordenligt. Vi vet inte om utsagorna i enkäten är representativa, men ur ett mer analytiskt eller 

teoretiskt perspektiv har deltagarna angivit motiv som väl stämmer överens med motiv som 

framkom vid litteraturöversikten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna undersökning tjänar som fruktbart nedslag i ett 

omfattande och intressant fält att forska i, nämligen psykoterapeuters motiv att vilja bli 

psykoterapeuter. Resultatet överensstämmer med den tidigare forskning och den litteratur som 
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finns författad på området. Det omfattande materialet från enkäten vilket inte kunnat användas 

till fullo vittnar om den mångfald av ingångar som finns till forskningsfältet. Utifrån den här 

undersökningen framträder ändå ett par intressanta fenomen att undersöka vidare; hur 

kommer det sig att psykodynamiker i större utsträckning betonar egna svårigheter, egen 

problematik som drivkraft och motiv till att vilja bli psykoterapeut, medan dem med kognitiv 

beteendeterapeutisk inriktning inte gör det? Hur ser man på tidigare erfarenheters betydelse 

och påverkan på psykoterapeuten i till exempel klinisk verksamhet beroende av vilken 

teoretisk skola man lär sig i? Ett annat intressant tema för framtida undersökningar är att 

vidare analysera och försöka förstå den nyansskillnad i kunskaps motiv som framträdde 

mellan deltagarna beroende av teoretisk inriktning och grundutbildning. 
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BILAGA 1 

   

 

 

Hej! 

 

I den här enkäten följer fyra öppna frågor – där Du gärna får utveckla Din erfarenhet med mer 

än ett par rader - och ett antal påståenden som handlar om psykoterapeuters motiv för att 

utbilda sig till psykoterapeuter. 

Tack för att Du svarar! 

 

1. Kön:  

  

 Kvinna 

 Man 
 

 
  

2. Ålder: 

  

 
_________________________________ 

 
  

3. Grundutbildning 

  

 Psykolog 

 Socionom 

 Läkare 

 Annan, nämligen: 
 

 
_________________________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Jag läser psykoterapeutprogram med inriktning mot: 

  

 KBT 

 PDT 

 Annan, nämligen: 
 

 
_________________________________ 

 
  

5. Vad var det som gjorde att Du valde att utbilda Dig till psykoterapeut? 
(observera att Du kan peka på en avgörande faktor eller flera bidragande 

faktorer) 

  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
  

6. Har Du under pågående steg 2 utbildning upptäckt motiv som har haft 
betydelse för Ditt beslut att utbilda Dig till psykoterapeut? 

  

 Ja 

 Nej 
 

 
  

7. Vilket/Vilka motiv rör det sig om? 

  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
  

8. Vad (under steg 2 utbildningens gång) var det i så fall som fick Dig att 
upptäcka detta/dessa motiv? 

  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
  

9. Vad tror Du är de vanligaste förekommande motiven för psykoterapeuter för 
att utbilda sig till psykoterapeuter? 

  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10. Strax följer ett antal påståenden om tänkbara motiv bakom beslutet att 
utbilda sig till psykoterapeut. Vänligen gradera vilken betydelse vart och ett av 

dessa motiv kan ha haft vid Ditt beslut att utbilda Dig till psykoterapeut genom 
att markera det svarsalternativ som passar bäst för Dig. 

  

 
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis Tveksamt Instämmer 
inte alls 

Som psykoterapeut blir mitt arbete mer autonomt och självständigt.     
Jag har upplevt svårigheter i min barndom som gör att jag kan 

hjälpa och förstå andra.     

Tidigt i livet har jag funderat över och tyckt mig förstå varför 

människor gör som de gör.     

Jag har ofta fungerat som en person som andra anförtror sig åt.     
Jag är påverkad av en person som jag ser upp till som en förebild 

och som yrkesmässigt betyder mycket för mig.     

En egen erfarenhet av psykoterapi fick mig att inse att 

psykoterapeutyrket skulle passa mig.     

Jag har ett behov av att hjälpa andra.     

Jag har ett behov av att förstå andra.     
Jag lockas av den närhet som den psykoterapeutiska relationen 

erbjuder.     

Jag tror att psykoterapeutyrket tillfredställer mitt behov av 

intellektuell stimulans.     

Psykoterapeutyrket hjälper mig att förstå och utveckla mig själv 

som människa.     

Jag har upplevt social eller kulturell marginalisering, ett utanförskap 

som har utvecklat min iakttagelseförmåga och förståelse för andra 

människor. 
    

 

 

 
Ja  Nej 

Psykoterapeutyrket har gått i arv i min familj/släkt.   

Min arbetsgivare har satsat på mig och uppmuntrat mig att utbilda mig till psykoterapeut.   
 

 

 
  

11. Det är viktigt att vara medveten om sina motiv att välja psykoterapeut 

yrket. 

  

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Tveksamt 

 Instämmer inte alls 
 

 
  



 
 

12. Om enkäten väckt ytterligare tankar om motiv för att utbilda sig till 

psykoterapeut; vänligen skriv ned dem nedan. 

  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
  

13. Kan Du tänka Dig att medverka vid en personlig intervju kring dessa frågor? 

  

 Ja 

 Nej 
 

 
  

14. Mina kontaktuppgifter 

  

 
_________________________________ 

 
  

 

 

Tack för att Du tog Dig tid att svara på enkäten! 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BILAGA 2.      Undersökningens missivbrev. 

 

Hej! 

 

Jag heter Markus Erosson och jag är student vid Umeå Universitet, psykoterapeutprogrammet 

(psykodynamisk inriktning), termin 6. 

 

Anledning till att jag vänder mig till Dig är att jag för närvarande skriver en C-uppsats där Du 

ingår i undersökningspopulationen. 

 

Jag vill undersöka varför psykoterapeuter väljer att utbilda sig till psykoterapeuter och syftet 

med min studie är att fördjupa kunskapen om vilka motiv för yrkesvalet som psykoterapeuter 

som befinner sig i steg 2 utbildningens slutskede uppfattar sig påverkade av. 

 

Jag har sänt Dig en enkät som jag hoppas att Du vill ha vänligheten att snarast besvara via 

länken nedan, senast den 16 april 2010. 

 

Enkäten består av fyra öppna frågor där Du ombeds fritt skriva ned svar på frågor om motiv 

att utbilda sig till psykoterapeut. Dessa frågor kompletteras med ett antal slutna påståenden 

där Du ombeds att välja de svarsalternativ som passar Dig bäst.  

 

Du tillhör en unik undersökningspopulation varför Dina svar är mycket värdefulla för att 

kunna ge undersökningen giltighet.  

 

Ditt deltagande är förstås frivilligt och Dina lämnade uppgifter kommer att behandlas med full 

konfidentialitet. Undersökningen genomförs i beaktande av och i enlighet med 

Forskningsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. 

 

Västerås den 12 april 2010 

 

Markus Erosson 

Student vid psykoterapeutprogrammet, 

Umeå Universitet 

markus.erosson@mdh.se 

070 – 222 25 14 

 

Min handledare är: 

 

Einar Jakobsson 

Universitetslektor i psykologi 

einar.jakobsson@mdh.se 

mailto:markus.erosson@mdh.se
mailto:einar.jakobsson@mdh.se


 
 

 

För att gå till undersökningen klicka länken nedan; 

http://www.netigatetest.net/test.asp?s=28336X0X8175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netigatetest.net/test.asp?s=28336X0X8175


 
 

 

BILAGA 3.                   TEMATISERADE SVAR PÅ FRÅGA FEM I ENKÄTEN 

                           ÖKAD KUNSKAP   

 

 

PDT                                                     

 

 

 

KBT 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

 
”Få mer kunskap om 
människans inre värld, 
fördjupa mina kunskaper 
att förstå människor och 
inte minst mig själv.” 
”Jag vill förstå mer om 
människors inre 
drivkrafter och potential 
till utveckling genom 
livet.” 
”Jag ville lära mig mer.” 
”Behov av teoretisk 
påfyllnad.” 
”Kontakt med 
psykoanalytisk teori, 
väckte ett intresse som 
fördjupats så att jag vill 
förstå mer om 
människans inre 
drivkrafter och potential 
till utveckling genom 
livet.” 
 

 
”Lust att lära mig mer.” 
”Önskan om fördjupning 
av kunskaper.” 
”Fördjupade kunskaper i 
psykoterapi och 
psykologi.” 

 

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

 
”Att min kunskapsvärld 
blir större.” 
”Uppdatera teori och 
fylla på med mer 
kunskap.” 
”Behov av att få tid att 
fördjupa mig i teorier, tid 
att diskutera teorier och 
frågeställningar.” 
”Behov av personlig 
utveckling i form av mer 
kunskap.” 

 

 
”Få bredare och djupare 
teoretisk referensram 
kopplad till ny 
vetenskap.” 
”Att under tre år få 
fördjupa sig teoretiskt 
och praktiskt.” 
”Behov av mer kunskap 
inom område.” 

 
”Ta del av senare års 
teoriutveckling.” 

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

 
”Jag ville lära mig mer.” 
”Fördjupa kunskaper.” 
”Fördjupa mina 
kunskaper.” 
”Lära mig mer om 
människans inre värld.” 

 

 

 

 

 

 
”Behov av kunskap.” 

 



 
 

 ÖKAD KOMPETENS OCH BÄTTRE 

BEHANDLINGSRESULTAT 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

 
”Behov av praktisk 
påfyllnad.” 
”Fördjupning i arbetet.” 
”Utveckling i behandlar 
yrket.” 
”En önskan om att förstå 
och kunna hjälpa till i 
behandlingar på ett mer 
konstruktivt sätt.” 

 

 
”Bli bättre 
samtalsterapeut.” 
”Fördjupa min 
kompetens som 
psykoterapeut.” 
”Jag vill öka min 
möjlighet att göra ett bra 
terapeutiskt arbete med 
mina klienter.” 

 

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

 
”Ge mig verktyg och 
därmed trygghet.” 
”Mer kompetens att 
bedriva psykoterapi.” 
”Behov av 
kompetensutveckling i 
jobbet.” 
”Att känna att jag bättre 
handskas med de 
svårigheter som jag 
möter.” 

 

 
”Utveckla vidare det från 
grundutbildningen som 
psykolog.” 
”ville lära mig mer om 
hantverket.” 
”Fördjupa mig mer i 
yrket.” 
”Fördjupad kompetens i 
KBT.” 
”Få metoder och 
kunskaper som ej brister 
i vad avser patienters 
behov.” 

 

 
”Att förstå hur använda 
mig själv som 
behandlingsredskap.” 
”Önskade en fördjupning 
i behandlingsarbetet.” 
”Förstå bättre vad göra 
med patienterna, vad 
som skulle vara till hjälp 
för dem.” 

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

 
”Naturligt att 
vidareutveckla sig i detta 
svåra men viktiga 
arbete.” 
”För att kunna förstå och 
hjälpa sina patienter på 
det mest adekvata 
sättet.” 
 

 
”Tillägna mig förmåga att 
arbeta med nya 
behandlingsmetoder.” 
”Bredda och fördjupa 
min kompetens.” 
”Utveckla mitt arbete.” 
 

 
”Behov av att 
kompetenshöja utifrån 
en klinisk vardag.” 
”Integrera samtal och 
soma.” 

 

 

 

 

 



 
 

     ATT KOMMA VIDARE I EN YRKESROLL 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

 
”Upplevde att jag 
kommit till vägs ände i 
jobbet, jag hade ett stort 
behov av utveckling och 
fördjupning.”  
”Ingå i nya 
sammanhang.” 

 

  
”Jag valde att utbilda mig 
till socionom med den 
föresatsen att jag innan 
jag blev 55 år skulle vara 
legitimerad 
psykoterapeut.” 

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

 
”Som 
psykoterapiforskare är 
det en stor fördel att jag 
är legitimerad 
psykoterapeut.” 

 
”Eftersom jag arbetat 
med psykoterapi i 10 år 
var det ett naturligt steg 
och något jag strävat 
efter i lång tid.” 
”Att formalisera en 
utbildning till specialist i 
psykoterapi som 
psykolog.” 
”Bär en ide om att gå 
vidare mot 
handledarkompetens.” 
”Naturlig 
vidareutveckling i min 
profession, då jag under 
10 år arbetat med 
psykologisk behandling i 
olika former.” 
”Att det efterfrågas på 
min arbetsplats att gå 
denna utbildning.” 

 

 
”Att komma vidare i min 
yrkesutveckling som 
psykolog.” 

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

 
”Kände som 
psykiatrisköterska att jag 
kört fast, så antingen 
söka nytt jobb eller 
vidareutveckla mig,” 
”Hade gått i egenterapi 
ett par år och märkte att 
jag börjat utveckla ett 
förhållningssätt till livet 
och mänskliga relationer 
som gjorde att jag vill 
”stanna kvar” i det och 
kom på att jag kan ju  
jobba som 
psykoterapeut” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”Jag ville utvecklas i min 
profession där jag redan 
tidigare arbetat i 
gränslandet mellan kropp 
och samtal.” 



 
 

 

 

PERSONLIG UTVECKLING/PERSONLIGA ERFARENHETER 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

 
”Ville förstå mig själv.” 
”Ett eget underliggande 
intresse för egen 
problematik.” 
”En möjlighet till 
personlig utveckling.” 
”Egna existentiella 
funderingar som jag har 
haft sedan barnsben.” 
”Egna 
barndomstrauman.” 
”Egna erfarenheter och 
svårigheter.” 
”Startade nog tanken på 
detta i en 50-årskris, att 
ha ett meningsfullt mål.” 
”Personlig fallenhet och 
lämplighet.” 
 ”Jag hade ett stort 
behov av utveckling och 
fördjupning.” 

 

 
”Lust att vidareutveckla 
mig.” 

 
”Drabbades av en 
personlig tragedi.” 
”Intresse för existentiella 
frågor.” 
”Intresse för relationella 
frågor.” 

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

  
”Att få känna att jag 
utvecklas.” 

 
”Motverka stagnation, 
hålla sig frisk, vital och 
nyfiken i ett krävande 
yrke.” 
”Ett ökat behov av att 
stanna upp och 
reflektera kring vad jag 
gör.” 

 

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

 
”Ville utvecklas om 
person.” 
”En önskan att fördjupa 
mig.” 

 

 
”Vetgirighet.” 
 

 

 

 



 
 

 

 

  KARRIÄR/ARBETSLIVSSITUATION 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

 
”Öka min egen attraktion 
på arbetsmarknaden.”  
”För att få större 
möjligheter 
karriärmässigt.” 

  

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

 
”Skapar bättre 
möjligheter att starta 
eget.” 
”Möjligheter att arbeta 
privat.” 

 
”Karriärsteg.” 
”Gå över till att arbeta 
privat med KBT.” 
”Starta och bedriva egen 
verksamhet.” 
”Bär en idé om att börja 
arbeta privat.” 

 

 

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

 
”I högre utsträckning 
kunna påverka min 
arbetssituation.” 
”Starta eget.” 
”Önskar kunna bygga 
upp en egen verksamhet 
i liten skala.” 

 
”Kunna arbeta med 
psykisk ohälsa inom nya 
organisationer och i nya 
former.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  AUTONOMI 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

 
”Dels få möjlighet att 
arbeta mer på egen 
hand.” 

  

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

 
”Att bli friare genom 
steg-2 behörighet.” 

 

 
”Självständigt arbete.” 
”Ett konkret incitament 
var den ökade 
självständighet en 
psykoterapilegitimation 
innebär.” 

 

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

 
”Vill också få möjlighet 
att arbeta mer 
självständigt.” 
”Kunna arbeta mer 
självständigt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   LEGITIMATION/LEGITIMITET 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

 
”Jag vill ha officiell 
legitimation.” 
”Jag vill ha legitimitet 
inom organisationen.” 

 
”Bra att få leg.” 

 

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

 
”En legitimation ger extra 
legitimitet att få bedriva 
psykoterapi inför 
arbetsgivare.” 
”Som 
psykoterapiforskare få 
legitimitet i andras 
ögon.” 

 

 
”Det främsta var att få 
formell legitimitet för det 
jag sysslat med i flertalet 
år.” 

 

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

 
”Erhålla legitimation för 
uppdrag jag utfört under 
många år.” 
”Ett hopp om att 
legitimationsgrundad 
utbildning gör det lättare 
att profilera sig och att 
bli accepterad för sin 
kunskap.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

STATUS/EKONOMI 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

 
”Min möjlighet att arbeta 
som psykoterapeut 
begränsas utan den 
officiella statusen.” 

 
”Höja mitt arbetes status 
genom att bli 
legitimerad.” 

 

 

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

 
”Pensionsförsäkring, kan 
jobba efter pensionen 
med terapier.” 

 
”Bättre ekonomi.” 
”Högre lön.” 

 

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

 
”I mindre utsträckning 
högre status och lön.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  ALTRUISM 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

 
”Förbilliga för patienter,  
Intresserad av att hjälpa 
människor med 
social/psykisk 
problematik.” 
”Vill arbeta med 
människors förändring 
inifrån.” 

 

  

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

   

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

 
”Tycker om mötet med 
människor och är 
intresserad av att på ett 
påtagligt sätt hjälpa 
människor att leva ett 
rikare liv.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
”Vill bidra till en 
förändring.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 PÅVERKAN AV EN SIGNIFIKANT PERSON ELLER 

LITTERATUR 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

 
”Mötet med handledare 
på 
psykoterapiutbildningen 
har bidragit som drivkraft 
att fortsätta på den 
krångliga väg det är att 
bli psykoterapeut som 
socionom.” 

 

  
”Som ung bekantade jag 
mig med litteratur kring 
dessa frågor.” 

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

   

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BILAGA 4.  TEMATISERADE SVAR PÅ FRÅGA NIO I ENKÄTEN 

 

  ALTRUISM 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

  
”Tillfredställelsen att 
kunna hjälpa.” 

 

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

 
”En önskan om att hjälpa 
andra människor som 
lider psykiskt.” 

  
”Att vara till hjälp för en 
människa i hennes 
personliga utveckling.” 
”Att hjälpa.” 

 

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

 
”Psykoterapeuter är 
människor som gillar att 
vara i rollen som 
hjälpare.” 
”Vilja att vägleda.” 

 

 
”Vilja bidra till minskat 
lidande” 
 

 

 

 

 
”Att hjälpa individer till 
ett bättre och 
hälsosammare mående 
utifrån individens egna 
mål för ett friare liv.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  FÖRSVAR OCH EGNA SVÅRIGHETER 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

 
”Ett sätt att omedvetet 
befinna sig på rätt sida 
om problemen.” 
”Ett skydd mot 
ensamhet.” 
”En blandning mellan 
medvetna och 
omedvetna motiv, 
Intrapsykiska motiv, ett 
sätt att bearbeta egna 
problem.” 

 

  
”Erfarenhet av att växa 
upp i familjesystem som 
ej fungerat, En del får för 
sig att de ”måste” laga 
människor och då tycker 
de att psykoterapi är ett 
lämpligt sätt att göra det 
på.” 

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

 
”Personliga motiv finns 
alltid med i någon form 
av sublimeringsprocess.” 

  
”Där tror jag flertalet 
sedan tidigt är vana vid 
en roll i relationer av att 
lyssna och hjälpa som 
man har blivit bra på och 
fått bekräftelse genom.” 

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FÖRVÄNTADE BELÖNINGAR 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

 
”Upptäckten att det är 
oerhört givande att få 
tillgång till människors 
innersta.” 

  

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

 
”Önskan om att ha ett 
väldigt meningsfullt 
arbete.” 

 
”Stimulerande att utbilda 
sig.” 
”Meritering.” 

 

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 ÖKAD TRYGGHET I ARBETET 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDT 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

RELATIONELL 

 

 

 

SOCIONOM 

 

 

 

   

 

 

 

PSYKOLOG 

 

 

 

 
”Starkare identitet som 
terapeut.” 
”Där man vågar och litar 
mer på sin förmåga att 
hjälpa patienterna,” 

  

 

 

 

ANNAN  

 

 

 

 
”Känna sig säkrare i det 
arbete som man redan 
gör.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”Att känna ökad tillförsikt 
och säkerhet i sitt 
arbete.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 5. 

10. Strax följer ett antal påståenden om tänkbara motiv bakom beslutet att 

utbilda sig till psykoterapeut. Vänligen gradera vilken betydelse vart och ett av 

dessa motiv kan ha haft vid Ditt beslut att utbilda Dig till psykoterapeut genom 

att markera det svarsalternativ som passar bäst för Dig. 

 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

 

Tveksamt 

 

Instämmer 
inte alls 

 
Svar 

1 Som psykoterapeut blir mitt arbete mer autonomt 
och självständigt. 19 (38%) 17 (34%) 9 (18%) 5 (10%) 50/58 

(86%) 

2 Jag har upplevt svårigheter i min barndom som gör 
att jag kan hjälpa och förstå andra. 2 (4%) 28 (56%) 10 (20%) 10 (20%) 50/58 

(86%) 

3 Tidigt i livet har jag funderat över och tyckt mig 
förstå varför människor gör som de gör. 5 (10%) 23 (46%) 14 (28%) 8 (16%) 50/58 

(86%) 

4 Jag har ofta fungerat som en person som andra 
anförtror sig åt. 18 (36%) 21 (42%) 8 (16%) 3 (6%) 50/58 

(86%) 

5 Jag är påverkad av en person som jag ser upp till 
som en förebild och som yrkesmässigt betyder 
mycket för mig. 

3 (6%) 10 (20%) 12 (24%) 25 (50%) 50/58 
(86%) 

6 En egen erfarenhet av psykoterapi fick mig att inse 
att psykoterapeutyrket skulle passa mig. 4 (8%) 9 (18%) 11 (22%) 26 (52%) 50/58 

(86%) 

7 Jag har ett behov av att hjälpa andra. 2 (4%) 31 (63%) 7 (14%) 9 (18%) 49/58 
(84%) 

8 Jag har ett behov av att förstå andra. 19 (39%) 24 (49%) 4 (8%) 2 (4%) 49/58 
(84%) 

9 Jag lockas av den närhet som den 
psykoterapeutiska relationen erbjuder. 10 (20%) 24 (48%) 7 (14%) 9 (18%) 50/58 

(86%) 

10 Jag tror att psykoterapeutyrket tillfredställer mitt 
behov av intellektuell stimulans. 19 (39%) 23 (47%) 5 (10%) 2 (4%) 49/58 

(84%) 

11 Psykoterapeutyrket hjälper mig att förstå och 
utveckla mig själv som människa. 21 (43%) 26 (53%) 1 (2%) 1 (2%) 49/58 

(84%) 

12 Jag har upplevt social eller kulturell 
marginalisering, ett utanförskap som har utvecklat 
min iakttagelseförmåga och förståelse för andra 
människor. 

6 (12%) 11 (22%) 18 (37%) 14 (29%) 49/58 
(84%) 

 

  
 

 

Ja 

 

Nej 

 
Svar 

1 Psykoterapeutyrket har gått i arv i min familj/släkt. 2 (4%) 47 
(96%) 

49/58 
(84%) 

2 Min arbetsgivare har satsat på mig och uppmuntrat mig att utbilda mig till 
psykoterapeut. 

22 
(45%) 

27 
(55%) 

49/58 
(84%) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

11. Det är viktigt att vara medveten om sina motiv att välja psykoterapeut 

yrket. 
Besvarad av: 49 (84%) Ej besvarad av: 9 (16%) 
1 

 

Instämmer helt 30 (61%) 
2 

 

Instämmer delvis 18 (37%) 
3 

 

Tveksamt 0 (0%) 
4 

 

Instämmer inte alls 1 (2%) 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10. Strax följer ett antal påståenden om tänkbara motiv bakom 
beslutet att utbilda sig till psykoterapeut. Vänligen gradera vilken 

betydelse vart och ett av dessa motiv kan ha haft vid Ditt beslut 

att utbilda Dig till psykoterapeut genom att markera det 
svarsalternativ som passar bäst för Dig. 

Resultaten nedbrutna på:  Grundutbildning 
 

Som psykoterapeut blir mitt arbete mer autonomt och självständigt. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

Psykolog 5 (25%) 7 (35%) 5 (25%) 3 (15%) 

Socionom 8 (53%) 3 (20%) 3 (20%) 1 (7%) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 5 (38%) 6 (46%) 1 (8%) 1 (8%) 
 

  
 

Jag har upplevt svårigheter i min barndom som gör att jag kan hjälpa och förstå 

andra. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

Psykolog 0 (0) 10 (50%) 3 (15%) 7 (35%) 

Socionom 2 (13%) 10 (67%) 1 (7%) 2 (13%) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 0 (0) 6 (46%) 6 (46%) 1 (8%) 
 

  

  

Tidigt i livet har jag funderat över och tyckt mig förstå varför människor gör 

som de gör. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

Psykolog 1 (5%) 6 (30%) 8 (40%) 5 (25%) 

Socionom 2 (13%) 8 (53%) 3 (20%) 2 (13%) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 2 (15%) 8 (62%) 2 (15%) 1 (8%) 
 

  
 

Jag har ofta fungerat som en person som andra anförtror sig åt. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

Psykolog 3 (15%) 10 (50%) 4 (20%) 3 (15%) 

Socionom 7 (47%) 6 (40%) 2 (13%) 0 (0) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 7 (54%) 5 (38%) 1 (8%) 0 (0) 
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Jag är påverkad av en person som jag ser upp till som en förebild och som 

yrkesmässigt betyder mycket för mig. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

Psykolog 0 (0) 1 (5%) 7 (35%) 12 (60%) 

Socionom 1 (7%) 5 (33%) 1 (7%) 8 (53%) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 2 (15%) 3 (23%) 4 (31%) 4 (31%) 
 

  
 

En egen erfarenhet av psykoterapi fick mig att inse att psykoterapeutyrket 

skulle passa mig. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

Psykolog 0 (0) 5 (25%) 3 (15%) 12 (60%) 

Socionom 1 (7%) 3 (20%) 2 (13%) 9 (60%) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 3 (23%) 1 (8%) 5 (38%) 4 (31%) 
 

  
 

Jag har ett behov av att hjälpa andra. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

Psykolog 1 (5%) 10 (53%) 4 (21%) 4 (21%) 

Socionom 0 (0) 10 (67%) 1 (7%) 4 (27%) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 1 (8%) 9 (69%) 2 (15%) 1 (8%) 
 

  

  

Jag har ett behov av att förstå andra. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

Psykolog 7 (35%) 9 (45%) 2 (10%) 2 (10%) 

Socionom 6 (40%) 8 (53%) 1 (7%) 0 (0) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 4 (33%) 7 (58%) 1 (8%) 0 (0) 
 

  
 

Jag lockas av den närhet som den psykoterapeutiska relationen erbjuder. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

Psykolog 1 (5%) 12 (60%) 0 (0) 7 (35%) 

Socionom 3 (20%) 7 (47%) 3 (20%) 2 (13%) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 5 (38%) 4 (31%) 4 (31%) 0 (0) 
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Jag tror att psykoterapeutyrket tillfredställer mitt behov av intellektuell 

stimulans. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

Psykolog 8 (40%) 8 (40%) 2 (10%) 2 (10%) 

Socionom 7 (47%) 8 (53%) 0 (0) 0 (0) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 4 (33%) 5 (42%) 3 (25%) 0 (0) 
 

  
 

Psykoterapeutyrket hjälper mig att förstå och utveckla mig själv som människa. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

Psykolog 5 (26%) 12 (63%) 1 (5%) 1 (5%) 

Socionom 9 (60%) 6 (40%) 0 (0) 0 (0) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 7 (54%) 6 (46%) 0 (0) 0 (0) 
 

  
 

Jag har upplevt social eller kulturell marginalisering, ett utanförskap som har 

utvecklat min iakttagelseförmåga och förståelse för andra människor. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

Psykolog 0 (0) 4 (20%) 10 (50%) 6 (30%) 

Socionom 5 (33%) 2 (13%) 4 (27%) 4 (27%) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 1 (8%) 4 (33%) 4 (33%) 3 (25%) 
 

  
 

Psykoterapeutyrket har gått i arv i min familj/släkt. 

 
Ja Nej 

Psykolog 1 (5%) 19 (95%) 

Socionom 1 (7%) 14 (93%) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 0 (0) 12 (100%) 
 

  
 

Min arbetsgivare har satsat på mig och uppmuntrat mig att utbilda mig till 

psykoterapeut. 

 
Ja Nej 

Psykolog 11 (55%) 9 (45%) 

Socionom 5 (33%) 10 (67%) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 4 (33%) 8 (67%) 
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11. Det är viktigt att vara medveten om sina motiv att välja 
psykoterapeut yrket. 

Resultaten nedbrutna på:  Grundutbildning 
 

 
Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt Instämmer inte alls 

Psykolog 8 (40%) 11 (55%) 0 (0) 1 (5%) 

Socionom 12 (80%) 3 (20%) 0 (0) 0 (0) 

Läkare 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Annan, nämligen: 10 (83%) 2 (17%) 0 (0) 0 (0) 
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10. Strax följer ett antal påståenden om tänkbara motiv bakom 
beslutet att utbilda sig till psykoterapeut. Vänligen gradera vilken 

betydelse vart och ett av dessa motiv kan ha haft vid Ditt beslut 

att utbilda Dig till psykoterapeut genom att markera det 
svarsalternativ som passar bäst för Dig. 

Resultaten nedbrutna på:  Jag läser psykoterapeutprogram med inriktning mot: 
 

Som psykoterapeut blir mitt arbete mer autonomt och självständigt. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

KBT 4 (21%) 7 (37%) 4 (21%) 4 (21%) 

PDT 13 (54%) 8 (33%) 3 (13%) 0 (0) 

Annan, nämligen: 2 (29%) 2 (29%) 2 (29%) 1 (14%) 
 

  
 

Jag har upplevt svårigheter i min barndom som gör att jag kan hjälpa och förstå 

andra. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

KBT 0 (0) 9 (47%) 3 (16%) 7 (37%) 

PDT 2 (8%) 13 (54%) 7 (29%) 2 (8%) 

Annan, nämligen: 0 (0) 6 (86%) 0 (0) 1 (14%) 
 

  
 

Tidigt i livet har jag funderat över och tyckt mig förstå varför människor gör 

som de gör. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

KBT 1 (5%) 6 (32%) 6 (32%) 6 (32%) 

PDT 4 (17%) 12 (50%) 7 (29%) 1 (4%) 

Annan, nämligen: 0 (0) 5 (71%) 1 (14%) 1 (14%) 
 

  
 

Jag har ofta fungerat som en person som andra anförtror sig åt. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

KBT 6 (32%) 8 (42%) 2 (11%) 3 (16%) 

PDT 8 (33%) 11 (46%) 5 (21%) 0 (0) 

Annan, nämligen: 4 (57%) 2 (29%) 1 (14%) 0 (0) 
 

  
 

Jag är påverkad av en person som jag ser upp till som en förebild och som 

yrkesmässigt betyder mycket för mig. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

KBT 0 (0) 4 (21%) 6 (32%) 9 (47%) 

PDT 3 (13%) 4 (17%) 5 (21%) 12 (50%) 

Annan, nämligen: 0 (0) 2 (29%) 1 (14%) 4 (57%) 
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En egen erfarenhet av psykoterapi fick mig att inse att psykoterapeutyrket 

skulle passa mig. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

KBT 0 (0) 2 (11%) 3 (16%) 14 (74%) 

PDT 4 (17%) 6 (25%) 6 (25%) 8 (33%) 

Annan, nämligen: 0 (0) 1 (14%) 2 (29%) 4 (57%) 
 

  
 

Jag har ett behov av att hjälpa andra. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

KBT 1 (6%) 11 (61%) 1 (6%) 5 (28%) 

PDT 1 (4%) 14 (58%) 6 (25%) 3 (13%) 

Annan, nämligen: 0 (0) 6 (86%) 0 (0) 1 (14%) 
 

  
 

Jag har ett behov av att förstå andra. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

KBT 5 (26%) 10 (53%) 2 (11%) 2 (11%) 

PDT 10 (43%) 11 (48%) 2 (9%) 0 (0) 

Annan, nämligen: 4 (57%) 3 (43%) 0 (0) 0 (0) 
 

  
 

Jag lockas av den närhet som den psykoterapeutiska relationen erbjuder. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

KBT 1 (5%) 12 (63%) 1 (5%) 5 (26%) 

PDT 8 (33%) 9 (38%) 4 (17%) 3 (13%) 

Annan, nämligen: 1 (14%) 3 (43%) 2 (29%) 1 (14%) 
 

  
 

Jag tror att psykoterapeutyrket tillfredställer mitt behov av intellektuell 

stimulans. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

KBT 6 (32%) 9 (47%) 2 (11%) 2 (11%) 

PDT 11 (46%) 11 (46%) 2 (8%) 0 (0) 

Annan, nämligen: 2 (33%) 3 (50%) 1 (17%) 0 (0) 
 

  
 

Psykoterapeutyrket hjälper mig att förstå och utveckla mig själv som människa. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

KBT 5 (28%) 12 (67%) 0 (0) 1 (6%) 

PDT 12 (50%) 11 (46%) 1 (4%) 0 (0) 

Annan, nämligen: 4 (57%) 3 (43%) 0 (0) 0 (0) 
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Jag har upplevt social eller kulturell marginalisering, ett utanförskap som har 

utvecklat min iakttagelseförmåga och förståelse för andra människor. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt 

Instämmer inte 
alls 

KBT 0 (0) 4 (21%) 9 (47%) 6 (32%) 

PDT 5 (22%) 5 (22%) 7 (30%) 6 (26%) 

Annan, nämligen: 1 (14%) 2 (29%) 2 (29%) 2 (29%) 
 

  
 

Psykoterapeutyrket har gått i arv i min familj/släkt. 

 
Ja Nej 

KBT 1 (5%) 18 (95%) 

PDT 0 (0) 23 (100%) 

Annan, nämligen: 1 (14%) 6 (86%) 
 

  
 

Min arbetsgivare har satsat på mig och uppmuntrat mig att utbilda mig till 

psykoterapeut. 

 
Ja Nej 

KBT 10 (53%) 9 (47%) 

PDT 7 (30%) 16 (70%) 

Annan, nämligen: 5 (71%) 2 (29%) 
 

  
  

 

11. Det är viktigt att vara medveten om sina motiv att välja 
psykoterapeut yrket. 

Resultaten nedbrutna på:  Jag läser psykoterapeutprogram med inriktning mot: 
 

 
Instämmer helt Instämmer delvis Tveksamt Instämmer inte alls 

KBT 8 (42%) 10 (53%) 0 (0) 1 (5%) 

PDT 18 (78%) 5 (22%) 0 (0) 0 (0) 
Annan, nämligen: 4 (57%) 3 (43%) 0 (0) 0 (0) 
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