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Betydelsen av utbildningsterapi har huvudsakligen studerats i samband till psykoterapeututbildningen. Syftet 

med denna studie har varit att undersöka hur psykologer skattar betydelsen av utbildningsterapin på 

psykologutbildningen. För att kunna möjliggöra detta konstruerades en webbenkät, Psykologers uppfattning av 

utbildningsterapin under psykologprogrammet (PuP). Totalt deltog 384 psykologer i studien. Psykologerna 

skattade betydelsen av utbildningsterapin utifrån empatisk förmåga och interpersonell förmåga, 

modellinlärning samt självkännedom. Instrumentet innehöll även frågor om vilka moment på 

psykologprogrammet som bidragit mest till den professionella utvecklingen samt om hur utbildningsterapin 

bör vara utformad enligt deltagarna. Resultatet visar att psykologerna anser att utbildningsterapin har haft 

betydelse för utvecklingen av deras empatiska och interpersonella förmåga och självkännedom samt fungerat 

som modellinlärning. Det fanns statistiskt signifikanta gruppskillnader mellan kön, behandlingsmetod och 

antal år i arbetslivet. Bland kursmomenten på psykologprogrammet rankades kliniska och interpersonella 

inslag såsom praktik, klientarbete och utbildningsterapi som mest betydelsefulla. Resultatet visade även att 82 

procent av de tillfrågade önskar att utbildningsterapin behövs på psykologprogrammet samt att momentet bör 

vara obligatorisk för de studerande. Resultaten ligger i linje med aktuell forskning omkring utbildningsterapi 

på psykoterapeutprogrammet men mer forskning behövs då forskningsläget idag är begränsat.   

 

The importance of self-therapy has previously merely been studied in relation to psychotherapy education. The 

purpose of this study was to examine psychologists` views on the importance of self-therapy during the 

psychology program. In order to answer these questions an instrument was constructed called psychologists 

perception of self-therapy during the Psychologist program (PuP), a web survey. A total of 384 psychologists 

participated in the study. The psychologists estimated the importance of educational therapy based on empathy 

and interpersonal skills, model-learning and self-awareness. The web survey also included questions regarding 

the formation of the self-therapy in the future and which elements of psychology that has contributed most to 

the professional development based on the concepts. The results show that psychologists believe that self-

therapy helped in the development of their empathic and interpersonal skills and self-awareness, as well as for 

model learning. There were statistically significant group differences between genders, method of treatments, 

and number of years of work. Among the course elements of the psychology program the participants ranked 

clinical and interpersonal elements such as internships, mentoring, client work and self- therapy as most 

significant. The result also shows that 82 percent of respondents thought that self-therapy is needed during the 

psychologist program and the course should be compulsory for the students. The results are in line with current 

research findings about self- therapy in the psychotherapy program but more research on this topic is needed 

since the state of knowledge today is limited. 

 
Traditionellt har psykoanalytiker och psykoterapeuter betraktat utbildningsterapi som en 
oersättlig och naturlig del av psykoterapeuters professionella utveckling.  
Utbildningsmomentet har ansetts bidragande till en bättre förståelse av sig själv och en 
möjlighet till att utveckla sina interpersonella förmågor (Holm, 1998). Utbildningsterapi har 
också ansetts vara ett forum för utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt som 
psykolog (Orlinsky, Schofield, Schroder & Kazantzis, 2011). Studierna omkring betydelsen 
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av utbildningsterapi under psykologprogrammet är få. Forskningen omfattar huvudsakligen 
studier omkring utbildningsterapin under psykoterapeututbildningen, vilket är en 
påbyggnadsutbildning efter psykologprogrammet. Rizq (2011) skriver i en översiktsstudie 
över forskningsområdet “utbildningsterapi modellerar för kliniska metoder och ger en in 
vivo erfarenhet av interpersonell dynamik och främjar självmedvetenhet och personlig 
utveckling”. Rizq anger även sex vägar till hur utbildningsterapi kan gynna kliniskt arbete 
för kommande psykoterapeuter: 1) ökar terapeutens förmåga att se sina klienters behov och 
bidrar till utvecklingen av empatisk förmåga, 2) främjar observation och inlärning av 
terapeutiska tekniker, 3) minskar terapeutens stress, känslomässiga börda och eventuellt 
risken för att bli utmattad, 4) bidrar till terapeutens förståelse av egna problem, konflikter 
och värderingar, 5) skapar tilltro till psykoterapins effektivitet, 6) utgör en grund för 
djupgående modellinlärning och erfarenheter som underbygger socialiserandet in i rollen 
som terapeut. Grimmer och Tribe (2011) har i en liten kvalitativ studie undersökt 
psykologstudenters egen syn på att gå i utbildningsterapi under psykologprogrammet. 
Resultatet visar att deltagarna upplevde att utbildningsterapin bidragit till utvecklingen av 
den reflexiva förmågan och även hjälpt studenterna att socialiseras in i sin professionella roll 
som psykologer. Utbildningsterapin ansågs även som bidragande till förmågan att skilja på 
egna och kommande klienters problem samt fungerat som en plattform för modellinlärning. 
Erfarenheten visade dessutom hur terapeutiska tekniker kan implementeras vilket 
uppfattades av psykologerna som inspiration till sitt kommande klientarbete. Lundmark och 
Montgomery (2009) har i en kvalitativ studie undersökt psykologstudenters subjektiva 
upplevelse av att gå i utbildningsterapi under psykologprogrammet. Studien hade 12 
deltagare från Stockholms universitet. Resultaten visade att 10 personer av 12 ansåg att 
utbildningsterapi var viktigt som kursmoment och samtidigt betydelsefullt i deras 
utveckling till att bli psykologer. De ansåg också att studenten bör gå i utbildningsterapi 
under 50 tillfällen och att det inte är ett hinder eller störande för motivationen att terapin är 
obligatorisk. Enligt dessa deltagare ansågs utbildningsterapi bidra till en ökad 
självkännedom och samtidigt vara ett rum för modellinlärning där studenten för möjlighet 
att få både bra och sämre erfarenheter som kan vara vägledande i framtida eget klientarbete.  
 

Studier rörande de kursmoment som gynnar den professionella utvecklingen mest under 
psykoterapeututbildningen har också visat att utbildningsterapi sannolikt är av stor 
betydelse. Orlinsky, Boterman & Rønnestad (2001) har i en studie på 4 000 psykoterapeuter 
med olika akademiska och teoretiska bakgrunder undersökt vilka kursmoment som gynnar 
den professionella utvecklingen mest under psykoterapeututbildningen. Resultatet visade 
att psykoterapeuterna rankade praktiska och interpersonellt präglade lärandesituationer 
högst såsom klientarbete, handledning och utbildningsterapi. Teoretiska kurser, litteratur 
och artiklar rankades som sekundärt (Orlinsky et al. 2001).  Dessa resultat överensstämmer 
med Pope & Tabachnicks (1994) kvalitativa studie där psykologstudenter fick ranka de olika 
momenten på psykologutbildningen. Här visade resultatet också att moment som klinisk 
praktik, handledning och utbildningsterapi under psykologutbildningen haft mest betydelse 
för dem som professionella kliniker. Pope & Tabachnicks (1994) beskriver även effekterna 
av utbildningsterapi på psykoterapeutprogrammet. Deras enkät visade att 85,7 procent av 
de 472 responderande psykologerna svarade att deras erfarenhet av att gå i 
utbildningsterapi har varit väldigt eller exceptionellt hjälpfull. Deltagarna tillfrågades även 
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om de anser att psykologstudenter bör gå i obligatorisk utbildningsterapi och 70 procent av 
de tillfrågade svarade förmodligen eller absolut. I enkäten fick deltagarna slutligen skatta 
förmågor och färdigheter som de ansåg främjades av att gå i utbildningsterapi. Högst rankat 
blev självmedvetenhet, ökad självförtroende och samt förbättrade terapeutiska förmågor 
(Pope & Tabachnicks, 1994). Eftersom institutionerna för psykologi på vissa av lärosätena i 
Sverige skär ner på de praktiska momenten på psykologprogrammet är det av intresse att 
även i en svensk kontext undersöka hur psykologer ställer sig till de olika kursmomentens 
betydelse för deras professionella utveckling. 
 
Utbildningsterapi är ett obligatoriskt moment på psykologprogrammet vid åtta av det totalt 
tio lärosäten i Sverige där man kan studera till psykolog (Wallmark, 2009). Momentet 
innebär att studenten går i psykoterapi antingen individuellt eller i grupp. De lärosäten i 
Sverige som erbjuder utbildningsterapi har eget utformade planer för kursmomentets 
innehåll och upplägg. Dessa läroplaner som finns att tillgå på studieorternas hemsidor 
föreslår att utbildningsterapin är tänkt att ge studenten ökad självkännedom och fungera 
som en grund för erfarenhetsbaserat lärande, vilket beskrivs i kursplaner för 
utbildningsterapin. Kursmomentet skall generera erfarenhet av ett terapeutiskt 
förhållningssätt och visa på den psykologiska processen utifrån ett patientperspektiv. 
Utbildningsterapin ämnar också till att bidra till ökad självinsikt, medvetenhet om egna 
styrkor och svagheter samt utvecklad empatisk förmåga. De förväntade studieresultaten och 
lärandemålen skall ge studenten erfarenhet och lärdom i hanterandet av arbetsuppgifterna 
som framtida psykolog. Dessa färdigheter anses värdefulla oavsett psykologens framtida 
terapeutisk inriktning och arbetstillämpning (Institutionen för psykologi, Göteborgs 
universitet, 2014; Institutionen för psykologi, Lunds universitet, 2014; Institutionen för 
psykologi, Stockholms universitet, 2014; Institutionen för psykologi, Umeå universitet, 
2013). Utifrån dessa läroplaner som beskrivit utbildningsterapins målsättning samt tidigare 
studier kring utbildningsterapi på psykoterapeutprogrammet (Orlinsky et al, 2011) har fyra 
centrala begrepp valts ut för att undersöka utbildningsterapins betydelse för psykologers 
professionella utveckling. Dessa är  Empatisk förmåga, Interpersonell förmåga, 
Modellinlärning och Självkännedom.  
 

Det första begreppet, empatisk förmåga, beskrivs via en psykoterapeutisk hållning som ett 
sätt att bemöta klientens känslouttryck via perspektivtagande. Empati används framförallt 
med hänsyftning till terapeutens medvetenhet om sina egna affekter. Förmågan hjälper 
denne att åtskilja egna och klientens emotioner. Termen empati skiljer sig från begreppet 
sympati där känslor inte nödvändigtvis är delade. Sympati triggar exempelvis känslor av att 
tycka synd om någon men behöver inte innebära egenupplevd ledsamhet (Holm, 2001). 
Singer och Lamm (2009) skriver att empati till stor del är beroende av självkännedom och 
att empati möjliggör delande av emotionella upplevelser med andra människor. Den 
empatiska förmågan underlättar terapeutens användande av ett empatiskt beteende och 
kommunikation med hjälp av ansiktsuttryck och kroppsrörelser. Då exempelvis en 
psykoterapeut uppmärksammar känslomässiga uttryck hos en klient väcker detta emotioner 
via viss neurologisk aktivering av olika regioner i hjärnan vilket sedan kan bidra till 
motivationen att hjälpa klienten. Eftersom empatin är kontextuell skapar även situationen 
en neurologisk och beteendemässig respons. Interpersonella förmågor vägleder vidare 
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terapeuten till att kunna anpassa handlingarna utifrån vad situationen kräver. En god och 
klient- och psykoterapeutrelation är beroende av denna samstämmighet.  
 

Interpersonell förmåga, det andra centrala begreppet, beskrivs av Perry, Watkins, Gillbert & 
Rawlinson (2012)  utifrån tre element: attityd, empati och skicklighet. I frågan om attityd 
handlar det om respekt gentemot sig själv och klienten. Empati rör förmågan att kunna leva 
sig in i klientens känsloliv och spegla hens känslor på ett varmt och inkännande sätt. 
Interpersonell skicklighet innebär förmågan att kunna ställa öppna och stängda frågor på ett 
sätt som främjar det terapeutiska arbetet framåt och att kunna rikta fokus på den relationella 
delen av terapin. Weiner (1998) beskriver interpersonell förmåga som en färdighet hos 
terapeuten att kunna skapa ett tryggt klimat i terapirummet via god kommunikation som i 
sin tur bidrar till att klienten känner sig accepterad och förstådd. I studier där psykologer 
ombetts svara på vilka lärdomar utbildningsterapin gett dem handlade många av de 
förekommande svaren om de interpersonella färdigheterna. Detta innebar för dem vikten av 
värme och empati samt den personliga relationen. Tonvikten låg på behovet att kunna 
uppvisa tålamod och tolerans i psykoterapirelationen (Norcross, 2005). Rizq (2011) skriver 
att utbildningsterapi kan minska terapeutens stress, känslomässiga börda och eventuellt 
risken för att bli utmattad. Utbildningsterapin kan således ses som ett skydd för att 
psykoterapeuten ska uppleva privat psykisk stress vilket sedan kan påverka förmågan att 
skapa en god interpersonell relation med sin klient.  
 
Den tredje begreppet som har lyfts fram i kursplaner för utbildningsterapi är 
modellinlärning. Begreppet härstammar från forskning av Albert Bandura (Bandura, 1971) 
och handlar om hur vi genom att observera andra kan lära oss nya beteendemönster. Detta 
leder också i förlängningen till att vi lär oss att diskriminera mellan bra och sämre 
beteendemönster och att vi i bästa fall tar till oss det som är mest funktionellt genom olika 
kognitiva processer (Feist&Feist, 2009). Orlinsky et al (2011) skriver att utbildningsterapin 
har en modellinlärande funktion där klienten får en möjlighet att internalisera sin terapeut 
vilket kan vara till hjälp i eget framtida klientarbete. McWilliams (2013) skriver också om 
modellinlärning som en verksam komponent i utbildningsterapin men nämner att en 
terapeutisk erfarenhet också kan handla om en insikt om hur man inte önskar vara som 
framtida terapeut (McWilliams, 2013). Likaså är respondenterna i studien av Murphy (2005) 
är inne på gemensamma tankebanor. De menar att utbildningsterapin har lärt dem om 
tekniker som upplevts både hjälpfulla och hämmande. Genom den insikten har de ökat sin 
förståelse för hur det är att vara klient. Respondenterna beskrev utbildningsterapin som en 
typ av experimentellt lärande som gjorde det möjligt att internalisera sina egna erfarenheter 
av utbildningsterapin i klientarbetet. Grimmer & Tribe (2001)  menar att utbildningsterapi 
ökar terapeutens effektivitet och personliga välmående genom bland annat att 
utbildningsterapin fungerar som en socialiserande process in i terapeutrollen samt att 
klienten får möjlighet att lära sig bemästra terapeutiska färdigheter genom att studera sin 
terapeut.  
 

Den fjärde och sista aspekten av vad utbildningsterapi är tänkt att generera samlas under 
begreppet självkännedom. Weiner (1998) beskriver självkännedom som en central del av 
den terapeutiska framgången. Han menar att känna sig själv och sina egna styrkor och 
svagheter är en förutsättning för att kunna utvecklas till att bli en god psykoterapeut.  
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Kumari (2011) skriver att självkännedom är essentiellt för att förebygga att terapeuten blir 
överväldigad i möten med sina klienter. I den psykoterapeutiska processen kan en god 
självkännedom förebygga emotionell smärta och stress. Deltagarna i Kumaris studie lyfter 
fram nyttan av erfarenheter av att bli utmanade terapeutiskt i sin utbildningsterapi. Denna 
erfarenhet hade bidragit till benägenheten att konfrontera sina egna klienter och inse 
fördelarna. I samma studie menade många av deltagarna att självkännedom är en livslång 
process men att utbildningsterapin varit ett viktigt inslag på utbildningen och att den hjälpt 
dem att hitta modet att utforska sig själva. (Kumari, 2011). Macran, Stiles och Smith (1999) 
argumenterar för att utbildningsterapi kan påvisa att det inte är nödvändigt att strikt följa 
det som står i litteraturen för att terapi ska kunna bedrivas på ett hjälpsamt sätt utan istället 
lita på sin intuition. 
 
Empati, interpersonell förmåga, möjligheten till modellinlärning och självkännedom är fyra 
aspekter av vad utbildningsterapi kan tänkas generera hos studenten enligt kursplanerna 
vid de Svenska universiteten. Just nu pågår en diskussion bland studierektorer från olika 
lärosäten om det kan finnas alternativa sätt för studenten att tillförskaffa sig motsvarande 
kunskaper och erfarenheter med hjälp av andra kurser eller utbildningsmoment. De frågar 
sig om utbildningsterapin bör kvarstå i samma form och utsträckning som i dag (personlig 
kommunikation, Mattias Lundberg studierektor Umeå universitet den 16 oktober 2014). 
Utbildningsterapin ifrågasätts även ur ekonomisk aspekt eftersom det anses relativt dyrt 
jämfört med andra kursinslag.  Besparingskrav vid universiteten har tidigare tillgodosetts 
genom nedskärningar på programmets externa föreläsare, handledning i 
behandlingsarbetet samt utbildningsterapin (Wallmark, maj 2009). Lärosäten såsom Umeå 
universitet och Stockholms universitet har halverat timmarna för utbildningsterapi från 50 
tillfällen till 25 tillfällen för att spara pengar. Studierektorer, psykologer och andra som tagit 
avstånd från utbildningsterapins nuvarande utformning anser även att det inte finns 
tillräckligt starka empiriska bevis för utbildningsterapins effekter och vad kursen ska 
generera hos studenten såsom till exempel empatisk förmåga och självkännedom (personlig 
kommunikation, Mattias Lundberg studierektor Umeå universitet den 16 oktober 2014). 
Alla kurser på psykologprogrammet måste dessutom kunna bedömas med ett godkänt eller 
underkänt betyg. På Karolinska institutet har momentet utbildningsterapi ersatts med en ny 
kurs. Kursen självkännedom och kliniska färdigheter ämnar att tillsammans med 
handledning, praktik och rollspel under programmets gång ge studenten möjlighet att 
fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga (Institutionen för klinisk 
neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2014). Beslutet att byta ut utbildningsterapin 
motiverar Jenny Wikström, studierektor på Karolinska Institutet med att ”det är en mänsklig 
rättighet att vård sker på frivillig basis, därmed blir det märkligt när man som myndighet 
tvingar in studenter i patientrollen. Vårt huvuduppdrag är utbildning och inte behandling” 
(Wallmark, 2009, maj). Förespråkarna till utbildningsterapin däremot tycker att 
utbildningsterapin är en viktig del av psykologprogrammet och att den är värdefull för 
studenternas utveckling (Hedgren, 2008). Idag genomförs ingen uppföljning på 
psykologprogrammen för att försöka mäta eller uppskatta effekterna efter avslutad 
utbildningsterapiterapi vilket gör det problematiskt att utvärdera utbildningsmomentet.  
 
Syfte 
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Det övergripande syftet med den här studien har varit att undersöka vilken betydelse 
utbildningsterapin under psykologprogrammet har haft för psykologers professionella 
utveckling i Sverige. Speciellt undersöktes vilken betydelse psykologer upplever att 
utbildningsterapin har haft kopplat till empatisk förmåga, interpersonell förmåga, 
modellinlärning samt självkännedom. Utifrån befintlig forskning har syftet dessutom varit 
att undersöka hur psykologer skattat de praktiska och teoretiska kursmomenten på 
psykologprogrammet utifrån professionell relevans som psykolog. Avsikten har även varit 
att undersöka om det finns skillnader mellan olika grupper i hur man upplever 
utbildningsterapin jämfört med andra utbildningsmoment samt hur respondenterna ställer 
sig till utbildningsterapins utformning. Skälet till att gruppskillnader undersöktes var för att 
skapa en grund för vidare forskning. Syftet delades upp i fyra frågeställningar:  
 

1. Upplever psykologer att utbildningsterapin har bidragit till att utveckla empatisk förmåga, 
interpersonell förmåga, modellinlärning och självkännedom? 

2. Utifrån frågeställning ett: Finns det gruppskillnader beroende av kön eller nuvarande behandlingsmetod 
samt finns det samband mellan yrkessamma år i arbetslivet och psykologernas upplevelse av 
utbildningsterapin? 

3. Hur rangordnar psykologer de olika kursmomentens betydelse på psykologprogrammet utifrån 
begreppen och hur rangordnar psykologerna kursmomentens betydelse för sin professionella utveckling?   

4. Önskar psykologer att utbildningsterapin ska finnas kvar på psykologprogrammet och hur bör 
kursmomentet vara utformat? 

 
 

Metod 
 

Procedur  
I avsaknaden av ett befintligt instrument som kunde hjälpa till att besvara forskningsfrågan 
skapades en egen utformad webbenkät. Detta valdes på grund av att en webbaserad enkät 
underlättade distributionen av enkäten och ökade möjligheten till att få många respondenter 
från olika delar av landet. Kvantitativ metod valdes framför kvalitativ då författarna önskade 
att undersöka ett större antal skattningar framför att göra enstaka intervjuer. Detta för att 
kunna generalisera resultatet till en större population. Det är även lättare att förhålla sig 
neutral till forskningsfrågan i en enkät än i en semistrukturerad intervjusituation.  I 
förundersökningen om hur testkonstruktion skall utföras användes material av Hinkins 
(1998) och Söderlund (2005).  Hinkins beskriver en testkonstruktions olika delar och faser 
och hur validitet och reliabilitet kan säkerställas. Söderlund (2005) beskriver till exempel 
hur frågor kan utformas och vilka skalor som är lämpliga. För att tillgodose det övergripande 
syftet valdes fyra olika begrepp, empatisk och interpersonell förmåga, modellinlärning och 
självkännedom, utifrån aktuella kursplaner omkring utbildningsterapi på 
psykologprogrammet samt aktuell forskning omkring utbildningsterapi. Detta för att få 
teoretiskt underlag till studien. I ett första steg att stärka begreppsvaliditeten 
operationaliserades varje begrepp genom litteratur och vetenskapliga artiklar. Sex till sju 
items per begrepp skapades därefter för att kunna mäta skattningarna av 
utbildningsterapins betydelse för respektive begrepp.  
 
Frågorna under respektive begrepp gick från specifik till allmän karaktär för att underlätta 
för respondenten att kunna svara och förstå vad begreppet handlar om. I strävan efter 
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tydlighet presenterades varje begrepp med en kort definition för att undvika olika tolkningar 
hos deltagarna (Hinkins, 1998). Påståendena formulerades med neutrala ord för att inte 
uppfattas som ledande. För att undvika att deltagarna svarade utifrån social önskvärdhet 
undveks värderande ord och meningar (Söderberg, 2005). För att få återkoppling på 
enkätens utformning och begreppens validitet lämnades den ut till fyra sakkunniga inom 
psykoterapi och forskning på psykologiska institutionen vid Umeå universitet för 
expertvalidering. Expertvalidering innebar att kunniga inom de forskningsområde som 
ämnas undersökas  gav sina synpunkter och kommentarer på instrumentet. Detta gjordes 
för att bekräfta begreppens relevans för utbildningsterapi och för att undersöka frågornas 
tydlighet och formuleringar. Clark & Watson (1995) rekommenderar upprepade 
psykometriska analyser av ett nytt instrument. Då tiden inte fanns för upprepade mätningar  
utnyttjades expertvalidering som ett alternativ för att kunna säkerställa validiteten i 
instrumentet.  Syftet var främst att undersöka frågornas validitet. Detta genom att 
deltagarna fick möjlighet att ge kommenterar omkring enkätens olika påståenden.   
 
Efter återkoppling från experterna utfördes en pilotstudie med 22 deltagande psykologer 
vid psykologiska institutionen vid Umeå universitet. Detta för att stärka enkätens validitet 
och reliabilitet. Efter att piloten avslutats undersöktes reliabiliteten genom en item-analys. 
Då samtliga respondenter vid pilotstudien är kunniga inom psykologi och forskning 
granskades skalorna ytterligare en gång genom expertvalidering och möjlighet till att skriva 
kommentarer. Hinkins (1998) rekommenderar att pilotstudien bör ha mellan 150-200 
respondenter och att ytterligare en pilotstudie ska utföras efter den första. På grund av 
studiens tidsram fanns inte möjlighet för ytterligare en pilotstudie. Hinkins rekommenderar 
även att det slutgiltiga instrumentet bör korreleras med ett liknande instrument för att 
säkerställa validitet. Denna åtgärd uteslöts eftersom enkäten i fråga utformades specifikt för 
denna studie. Efter skriftliga rekommendationer från vissa av deltagarna i pilotstudien 
genomfördes enstaka förändringar inför konstruktionen av det slutgiltiga instrumentet 
Psykologers uppfattning av utbildningsterapin under psykologprogrammet (PuP).  
 

Förändringarna som ägde rum efter pilotstudien och antogs i webbenkäten, PuP, är de som 
följer. Ett par påstående formulerades om för att bättre korrespondera mot begreppen. 
Introduktionssidan till enkäten skrevs om något utifrån pilotdeltagarnas synpunkter. Det 
ursprungliga kravet på att deltagaren skall vara legitimerad psykolog togs bort för att även 
kunna inkludera PTP-psykologer. Detta medförde ett större urval av deltagare. Gällande 
enkätens utformning gick frågorna från att vara obligatoriska till att vara frivilliga. Syftet var 
att underlätta för respondenterna att komma vidare under ifyllandet av enkäten. Vissa 
påståenden formulerades om för att öka tydligheten ytterligare. Till exempel ströks 
dubbelnegationer. Varje siffra i svarsalternativen fick en benämning, 1=instämmer inte alls, 
2= Instämmer inte, 3=instämmer delvis, 4=instämmer helt, 5= instämmer helt klart. Annan 
metod och Arbetar inte med behandling lades till vid frågan om huvudsaklig arbetsmetod 
vid behandling. Alternativet Vet ej lades till som svarsalternativ i sista delen av enkäten som 
omfattar utvärderingen av utbildningsterapins utformning. Detta för att respondenterna ska 
kunna välja ett neutralt alternativ och inte tvingas att svara.  En indikator lades till i 
webenkäten som berättade hur stor del av enkäten som var kvarvarande/ ifylld.   Den färdiga 
webbenkäten administrerades till studiens deltagare genom websurvey som är ett 
internetbaserat enkätverktyg som Umeå universitet erbjuder. Länken till PuP kopierades 
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och skickades ut till psykologer via facebook, internetsök och personliga kontakter.  Länken 
hölls öppen i sju dagar. Påminnelser skickades ut vid två separata tillfällen. Sökandet efter 
respondenter fortgick via internetsidor och kontakter under hela veckan då länken låg ute 
för respons.   
 

Färdigt instrument  
Instrumentet och webbenkäten PuP har skapats som en del av studien 
(konstruktionsprocessen av enkäten beskrivs under procedur). Webbenkäten innehåller tre 
delar (se bilaga 1.). Första delen består av tio bakgrundsfrågor om exempelvis kön, år i 
arbetslivet och om deltagaren gått i utbildningsterapi under grundutbildningen. Andra delen 
består av 5-6 specifika frågor för varje begrepp. Varje fråga i andra delen ställs i form av ett 
påstående som besvaras på en femgradig likertskala (1 innebär Instämmer inte alls, 2 
instämmer inte, 3 Instämmer delvis, 4 Instämmer helt och 5 instämmer helt klart). Utifrån 
poängsättningen är minimum- och maximumpoäng på varje skala 5 respektive 25 poäng. 
Undantaget är skalan för interpersonella förmågor där minimum och maximumpoäng ligger 
på 6 respektive 30 poäng. Ett exempel på ett påstående är ett från skalan empati: 
utbildningsterapin har bidragit till förståelsen av känslorna som kan finnas hos en klient. Ett 
annat exempel är ett påstående från skalan modellinlärning: det fanns inslag i 
utbildningsterapin som bidrog till förståelsen av vad jag INTE vill ta med mig som psykolog. 
Varje skala avslutas med en uppmaning att rangordna vilket kursmoment, både teoretiska 
och praktiska, på programmet som varit av mest betydelse gällande det aktuella begreppet. 
Deltagaren ska slutligen i andra delen rangordna tre av elva kursmoment från 1-3 utifrån 
begreppet. Där representerar ettan det kursmoment som varit mest betydelsefullt för 
utvecklingen till psykolog och sedan fortsätta till tre i fallande ordning. Den tredje och sista 
delen av enkäten består av en utvärdering av utbildningsterapin. Där kan deltagaren svara 
Ja, Nej samt Vet ej på sammanlagt 7 frågor. Exempel på frågor är: anser du att 
utbildningsterapi behövs på psykologprogrammet? Hur många tillfällen anser du att en 
student ska gå i utbildningsterapi?  Sista frågan ställs i form av ett påstående som utgår från 
likertskala 1-5 samma princip som begreppsskalorna. Minimum- och maximumpoäng är 5 
respektive 25 poäng. PuP avslutas med en rankning av vilket kursmoment på 
psykologprogrammet som har varit av mest betydelse för utvecklingen till att bli psykolog 
där deltagaren poängsätter det mest betydelsefulla momentet från 1-3 där 1 representerar 
det som ansetts mest betydelsefullt.  För att ta del av informationsblad, samtliga påståenden 
samt frågor, se bilaga 1.  
 
Undersökningsdeltagare  
Enligt Sveriges akademikers centralorganisation finns det idag ungefär 10 000 
yrkesverksamma psykologer i Sverige (SACO, 2014) För att få kontakt med målgruppen 
gjordes följande. Länken till webbenkäten lades ut på en intern sida för psykologer på 
facebook och skickades via e-post till psykiatriska mottagningar runt om i landet och 
privatpraktiserande psykologers hemsidor samt via kontakter på praktikplatser och 
psykologiska institutionen på Umeå universitet. Psykologerna som fick e-post uppmanades 
även att vidarebefordra länken till psykologkollegor. Sammanlagt valde 384 psykologer att 
svara på webbenkäten.  För att inkluderas i studien måste deltagaren ha tagit sin 
psykologexamen, psykologstudenter exkluderades således från studien. Även deltagare som 
inte gått i utbildningsterapi under sin studietid på psykologprogrammet exkluderades.  
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Item-analys 

Den interna konsistensen i PuP undersöktes efter pilotstudien inom de fyra begreppen. Detta 
för att säkerställa att frågorna under varje skala hänger ihop och mäter samma 
underliggande begrepp. Siffervärdet kan ligga mellan 0-1 där höga värden över 0.7 indikerar 
en god intern reliabilitet. Samtliga begrepp fick ett Chronbachs alfa-värde över 0.7 och alla 
items behölls. Vid undersökning av item total korrelation uppvisade samtliga items ett värde 
över 0.3 vilket innebär att varje item anses mäta vad skalan mäter i sin helhet.  För att 
säkerställa att frågorna fortfarande höll god intern reliabilitet i PuP utfördes ytterligare en 
reliabilitetsanalys av frågorna inom varje skala efter att webbenkäten avslutats i 
huvudstudien. Samtliga begrepp fick återigen ett Cronbachs alfa- värde över 0.7 och 
skalorna bedömdes därmed ha en tillförlitlig intern reliabilitet. Tabellerna över item total 
visade att samtliga items hade ett värde över 0.3 och ansågs bidra till skalan i sin helhet. 
(Hinkins, 1998; Pallant, 2005). 

Items slogs sedan ihop under respektive begrepp till fyra skalor på vilka de statistiska 
analyserna är genomförda.  Begreppen empatisk förmåga, modellinlärning och 
självkännedom bestod av fem items. Begreppet interpersonell förmåga bestod av sex items. 
Se Tabell 1.   

Tabell 1. Sammanställning över medelvärde, standardavvikelse samt skevhet och kurtosis för 

skalorna empatisk förmåga, interpersonell förmåga, modellinlärning och självkännedom för 

pilotstudien. Siffrorna inom parantes gäller huvudstudien, PuP. 
 

 
Skala 

 
Chronbachs α 

 
Skevhet 

 
Kurtosis 

Empatisk f. .88 (.90) - .280(-.591) -.978 (-.250) 

Interpersonella f. .93 (.93) - .259 (-.364) - .253 (-.579) 

Modellinlärning .70 (.77) .466 (.080) - .377 (-.766) 

Självkännedom .95 (.95) .018 (-.740) - .1,188 (.323) 

    

 
Statiska analyser  
Samtliga statistiska analyser studien genomfördes i SPSS statistics 22. Parametriska test 
såsom t-test och en-vägs ANOVA användes. Antagandet om normalfördelning accepterades 
eftersom värdena från skevhet och kurtosis inte överträdde gränserna +/-  2 och en 
granskning av skalornas q-q plot visade en normal distribution. För alla analyser förutom 
en-vägs ANOVA sattes alfa-värdet till .05 och för att minska risken för typ-1 fel vid ANOVA-
analyserna justerades alfa-nivå på dessa till .0125. (Pallant, 2005). Beräkning av 

effektstorleken (η2) vid analyserna t-test och en- vägs ANOVA utfördes för att kontrollera 
hur stor del av variansen i de beroende variablerna som förklarades av de oberoende 
variablerna. Detta möjliggjorde undersökningarna av hur stor den reella skillnaden var trots 
signifikanta resultat (Pallant, 2005). 
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I den deskriptiva presentationen av rankningen av utbildningsmomenten omvandlas 
siffrorna till poäng för att underlätta presentationen av resultatet. Omvandlingen innebar att 
det kursmoment som rankats som nummer ett fick poängen 3, tvåorna i rankningen fick 2 
poäng och rankningens treor fick 1 poäng. Den nya poängen kunde således tydliggöra vilket 
av kursmomenten som i enkäten rankats som mest betydelsefullt. I presentationen 
jämfördes sedan momenten med varandra. Sammantaget svarade sex personer på 
webbenkäten trots att de inte haft utbildningsterapi under psykologprogrammet. Dessa 
exkluderades under data-analyserna. 
 

Etiska överväganden  
Samtliga deltagare i studien har fått ta del av ett informationsbrev inledningsvis i 
webbenkäten som beskriver att deras deltagande är frivilligt och att de närsomhelst kan 
avbryta sitt deltagande. De blev också informerade om att enkäten är anonym, att data 
bearbetas på gruppnivå samt att materialet endast kommer användas till studiens syfte.  
 

 
Resultat 

 

Undersökningsdeltagare 
Deltagarna bestod av 384 psykologer varav 276 (72 %) var kvinnor och 105 var män. Två 
deltagare identifierade sig som transperson. En person valde att inte svara på frågan om kön. 
Åldern sträckte sig mellan 24 och 66 år med en medelålder på 36.76 år (SD=8.73). För 
kvinnor var medelåldern 37 år (SD=9.11) och för män 36,5 år (SD=7.80). Studien bestod från 
början av 390 deltagare men 6 av dessa exkluderades eftersom de inte deltagit i 
utbildningsterapi under psykologprogrammet. Av 384 antal deltagare har 99 personer gått i 
terapi innan psykologprogrammets start 
 
Av de 384 deltagarna har 96 psykologer tagit sin examen från Umeå universitet, 66 från 
Göteborgs universitet, 63 från Uppsalas universitet, 52 från Lunds universitet, 48 från 
Stockholms universitet, 32 från Linköpings universitet, 20 från Örebros universitet, 2 från 
Mittuniversitetet och 3 från utländska universitet. Två psykologer har inte uppgett lärosäte.  
Inga psykologer som angett examen Karolinska Institutet eller Linné universitetet har svarat 
att de gått i utbildningsterapi och exkluderades därmed från studien. 
 
Utifrån vilken terapeutisk inriktning psykologernas utbildningsterapeut använde under 
utbildningsterapin svarade 278 Psykodynamisk terapi (PDT), 22 Kognitiv beteendeterapi 
(KBT), 45 angav både PDT och KBT och de övriga 49 deltagarna svarade Annan inriktning.   
Utifrån frågan om hur tillfällen psykologerna deltagit i utbildningsterapi svarade 353 
deltagare 41 tillfällen eller fler, 29 svarade 1-41 tillfällen. Två deltagare valde att inte svara 
på frågan. Av de 384 psykologerna som svarade på enkäten arbetade den största andelen, 88 
psykologer inom vuxenpsykiatrin, 58 inom BUP, 49 på en privatmottagning eller företag, 42 
på en hälsocentral. Av de övriga arbetade 143 psykologer inom skola, habilitering, 
öppenvård, universitet, mödravården, arbetsförmedlingen, sluten vården, rättspsykiatrin 
eller annan arbetsplats. 4 personer valde att inte svara. 
 



 12 

Antalet år i arbetslivet som psykolog sträcker sig mellan 0- 27  år med ett medelvärde på 
5.92 år (SD=5.7). Två extremvärden exkluderades eftersom de ansågs vara outliers ifrån 
övrig data gällande år i arbetslivet.  Utifrån frågan om vilka behandlingsmetoder deltagarna 
arbetar efter svarade 198 psykologer KBT, 77 svarade PDT, 65 svarade Arbetar inte med 
behandling och 38 angav Annan behandlingsmetod. Fem personer valde att inte svara.    
 
Utifrån kön kopplat till nuvarande behandlingsmetod så uppgav männen att 59 (56.2%) 
arbetar med KBT, 20 PDT (19.0%), 7 (6.6%) med Annan behandlingsmetod samt 15 (14.3%) 
Arbetar ej med behandling. Fyra män valde att inte svara. Av de kvinnliga psykologerna 
uppgav 138 KBT (50.0%), 57 PDT (20.7%), 32 (11.6%) Annan behandlingsmetod och 48 
(17,4%) Arbetar ej med behandling. En kvinna valde att inte svara.  Grupperna skiljer sig inte 
statistiskt signifikant åt utifrån behandlingsmetod och år i arbetslivet.  
 
Frågeställning 1  
För att få svar på hur psykologer skattat utbildningsterapins bidrag till att utveckla empatisk 
förmåga, interpersonell förmåga, modellinlärning och självkännedom utfördes först en 
deskriptiv analys av resultatet inom de fyra skalorna.  
 
Skalorna empatisk förmåga, modellinlärning och självkännedom kunde vardera som lägst 
skattas med minst 5 poäng och högst 25 poäng. Skalan interpersonella förmågor kunde som 
lägst skattas med minst 6 poäng och högst 30 poäng. Resultatet visade att utbildningsterapin 
verkar vara betydelsefull för alla de fyra områdena baserat på de höga medelvärdena. 
Självkännedom fick högst medelpoäng och modellinlärning fick lägst medelpoäng. Skalan 
interpersonell förmåga var utrustad med en fråga mer än övriga skalor vilket justerades i 
SPSS för att inte påverka resultatet missvisande. Detta gjordes genom att summa variabeln 
för respektive skala delades med antal frågor för att dessa skulle bli jämförbara.  Se Tabell 2. 
  

Tabell 2. Sammanställning över medelvärde, standardavvikelse samt skevhet och kurtosis för 
skalorna empatisk förmåga, interpersonell förmåga, modellinlärning och självkännedom. Dm 
står för medelvärdet av deltagarnas poäng delat på antal frågor (fem eller sex) inom varje 
skala.  
 

Skala Deltagare M (SD) Md Dm 

Empatisk f. 373 18.3 (4.8) 19.0 3.7 

Interpersonell f. 
366 
 

20.3 (6.0) 21.0 3.5 

Modellinlärning 372 16.0 (4.6) 16.0 3.2 

Självkännedom 366 19.3 (5.1) 20.0 3.9 

 
 
Frågeställning två 
Andra frågeställningen handlade om huruvida det fanns skillnader på gruppnivå gällande 
hur man skattade betydelsen av utbildningsterapi kopplat till empatisk och interpersonell 
förmåga, modellinlärning och självkännedom. Grupperna som undersöktes var kön samt 
nuvarande behandlingsmetod. Frågeställning två innebar även en undersökning om det 
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fanns ett samband mellan hur psykologer skattade utbildningsterapins betydelse kopplat till 
år i arbetslivet.  
 
Utifrån frågeställningen om det fanns skillnader i begreppens relation till utbildningsterapin 
beroende av angiven könstillhörighet användes ett t-test för oberoende mätningar. 

Resultatet visade att kvinnor skattade empatisk förmåga,  t(368) = -2.452 p= .015, η2  = .0003, 

interpersonell förmåga, t(361) = -2.167, p=.031, η2 = .0003 och självkännedom, t(362) = -

2.292, p=.022, η2 = .0003 högre än män. Samtliga begrepp uppvisade dock en liten effekt 
storlek dvs lågt Eta2 värde,  i relation till kön. Eta2 kan ha ett värde där .01 innebär en liten 
effekt, .06 en medelstor effekt och .14 en stor effekt (Pallant, 2005). Ingen signifikant skillnad 
fanns mellan könen och upplevd modellinlärning. Se Tabell 3. 
 

Tabell 3. Medelvärde (och standardavvikelse) för skattningen av upplevd empatisk förmåga, 
interpersonell förmåga, modellinlärning och självkännedom bland kvinnor respektive män. 
 

 Kön                                  Skala  N M             (Sd) 

Kvinnor Empatisk förmåga  276 18,61     (4,64) 
 Interpersonella förmågor  263 21,20     (5,90) 

Modellinlärning  268 16,16     (4,52) 
Självkännedom  266 19,68     (4,98) 

Män Empatisk förmåga  103 17,26     (4,97) 
Interpersonella förmågor  100 19,69     (6,07) 

Modellinlärning  101 15,52     (4,68) 

Självkännedom    98 18,30     (5,40) 

 
För att kunna undersöka om det finns någon skillnad i hur psykologer skattat begreppen 
beroende på behandlingsmetod de arbetar efter i deras nuvarande arbete genomfördes 

separata envägs varians analyser (ANOVA) för varje begrepp. De oberoende variablerna 
bestod av fyra olika grupper PDT, KBT, Annan metod och Arbetar ej med behandling.  
Angivna beroende variabler för vardera mätningen bestod av empatisk förmåga, 
interpersonell förmåga, modellinlärning och självkännedom. (För antal deltagare, 
medelvärde och standardavvikelse för de olika behandlingsmetoderna och varje skala, se 
Tabell 4. 
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Tabell 4. Deskriptiv statistik över antal deltagare, medelvärde och standardavvikelse för 
jämförelse av skalor och behandlingsinriktning inom grupperna. 

 Skala                            Behandlingsmetod    N    M           (SD) 

Empatisk förmåga PDT    73 21,24     (2,84) 
 KBT  192 17,30     (5,07) 

Annan metod    38 18,73     (4,09) 
Arbetar ej med behandling    65 17,49     (4,76) 

Interpersonell  
förmåga 

PDT    73 24,89     (3,80) 
KBT  188 19,25     (6,15) 

 Annan metod    39 21,87     (4,95) 
 Arbetar ej med behandling    62 20,12     (5,92) 
Modellinlärning PDT    75 19,04     (3,50) 
 KBT  192 15,08     (4,69) 

Annan metod    38 16,07     (3,61) 
Arbetar ej med behandling    63 15,19     (4,29) 

Självkännedom PDT    74 22,51     (2,82) 
KBT  191 18,35     (5,40) 

Annan metod    38 20,00     (4,39) 

Arbetar ej med behandling    58 18,08     (5,38) 

 
En en-vägs ANOVA visar om det finns signifikanta skillnader mellan medelvärdena på de fyra 
olika begreppen i relation till behandlingsinriktningarna. Resultatet visade att det fanns 

signifikanta skillnader mellan grupperna gällande empatisk förmåga (F= 14.01, p= .00, η2 

=.10) interpersonella förmågor(F= 18.57, p= .00, η2 =.13), modellinlärning(F= 16.08, p= .00, 

η2=.11) och självkännedom(F= 14.52, p= .00, η2 =.10). Effekt storleken för de fyra olika 
skalorna är mellan 0.06 till 0.14, vilket anses vara medelstor till stor effekt (Pallant, 2005) 

  
Post hoc test (Bonferroni) visade att det fanns statistiskt signifikanta skillnader av 
utbildningsterapins betydelse mellan de som arbetar med PDT och de som arbetar med KBT, 
samt mellan PDT och de som inte arbetar med behandling. De som arbetar med PDT skattar 
utbildningsterapins betydelse för utvecklingen av empatisk förmåga högre än de som 
arbetar med KBT och även högre än de som inte arbetar med behandling (se tabell 4 för M 
och SD). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de övriga behandlingsmetoderna och 
utvecklingen av empatiska förmågor. 
 
Vidare visade post hoc jämförelserna att det fanns statistisk signifikanta skillnader mellan 
de som arbetar med PDT och KBT samt mellan PDT och arbetar inte med behandling. De som 
arbetar med PDT har skattat utbildningsterapins betydelse högre för interpersonella 
förmågor än de som arbetar med KBT samt gruppen arbetar inte med behandling. Det fanns 
ingen signifikant skillnad mellan de övriga behandlingsmetoderna och Interpersonella 
förmågor. Vid en jämförelse mellan metod vid behandling på skalan modellinlärning 
återfanns statistisk signifikanta skillnader  mellan PDT och KBT och den andra mellan PDT 
och Arbetar ej med behandling. Även här har de som arbetar med PDT skattat 
utbildningsterapins betydelse högre än de som arbetar med KBT samt arbetar inte med 
behandling Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de övriga behandlingsmetoderna och 
modellinlärning. För skalan självkännedom och metod vid behandling fanns statistisk 
signifikanta skillnader mellan PDT och KBT och mellan PDT och Arbetar ej med behandling. 
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Slutligen hade PDT psykologer även här skattat utbildningsterapins betydelse högre för 
självkännedom än psykologer som arbetar med KBT eller inte arbetar med behandling. Det 
fanns ingen signifikant skillnad mellan de övriga behandlingsmetoderna och självkännedom. 

I undersökningen om det fanns ett samband mellan hur högt deltagarna skattade 
utbildningsterapins betydelse för deras professionella utveckling utifrån de fyra begreppen 

och år i arbetslivet utfördes en korrelationsanalys (Pearsons korrelations koefficient). 
Resultatet visade att det fanns ett statistiskt signifikant, fast svagt, samband mellan år i 
arbetslivet och skattning av självkännedom r = -.144, n= 364, p = .006 och år i arbetslivet 
samt mellan år i arbetslivet och skattning av modellinlärning r= -.157, n= 370, p = .003.  
Resultatet innebär att deltagare som arbetat längre som psykologer skattar 
utbildningsterapins betydelse för självkännedom och modellinlärning som mindre viktigt än 
psykologer som arbetat färre år som psykologer. Det fanns inget signifikant samband mellan 
år i arbetslivet och skattning av empatiska och interpersonella förmågor. Korrelationerna 
bedömdes enligt Cohens riktlinjer (1998) där värden mellan -0,1 och -0,29 bedöms som 
svaga. 

Frågeställning 3 

För att få svar på hur psykologer rangordnar kursmomenten på psykologprogrammet 
utformades en rankingskala för varje begrepp. Psykologerna fick även rangordna vilka 
kursmoment på psykologprogrammet som varit mest betydelsefullt i utvecklingen till att bli 
psykolog. Resultatet redovisas i staplar och högst stapel motsvarar det kursmoment som 
rankats som mest utvecklande. Resultatet visar generellt att psykologerna rangordnat 
praktiska moment högre än teoretiska. I resultatredovisningen skall det förtydligas att 
endast tre utbildningsmoment rangordnades. Detta innebär att även om staplarna är låga 
innebär detta inte att kursmomenten varit utan betydelse utan att andra kursmoment 
rankats högre.  För utvecklingen av empatisk förmåga hamnar utbildningsterapi på tredje 
plats och även på plats nummer tre i rankingen för modellinlärning. Gällande utvecklingen 
av  interpersonella förmågor rankade psykologerna utbildningsterapin på andra plats. För 
självkännedom rangordnade psykologerna utbildningsterapin som det mest utvecklande 
utbildningsmomentet på psykologprogrammet. I rankingen av de utbildningsmoment som 
varit mest betydande för utvecklingen av den professionella rollen som psykolog rankades 
utbildningsterapin som fjärde viktigaste av de elva utbildningsmomenten som fanns 
representerade. Se Figur 1-5. 
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Figur 1. Empatiska förmågor    Figur 2. Interpersonella förmågor. 

                

Figur 3. Modellinlärning     Figur 4. Självkännedom 

Figur 1-4. Totala antal poäng för varje utbildningsmoment där deltagaren ombads 
rangordna de tre utbildningsmoment som varit de mest betydelsefulla för utvecklingen till 
psykolog för varje begrepp.  

 

Figur 5. Totala antal poäng för varje utbildningsmoment där deltagaren ombads rangordna 
tre av momenten som de mest betydelsefulla i utbildningen till psykolog. 

Frågeställning 4 
I den tredje och sista delen av webenkäten fick psykologerna ta ställning till hur 
utbildningsterapin ska vara utformad. Deskriptiva analyser utifrån svarsfrekvenser 
utfördes. Resultaten visade att 318 av de totalt 384 deltagarna önskar att utbildningsterapin 
ska finnas kvar på psykologprogrammet, 32 önskar det inte och 30 vet inte. Fyra deltagare 
valde inte att svara. På frågan om utbildningsterapin ska vara frivillig svarade 47 deltagare 
Ja och 282 Nej, 41 Vet inte och fyra deltagare valde att inte svara. Deltagarna fick även svara 
på hur många tillfällen en student bör gå i utbildningsterapi vilket visade att 147 psykologer 
önskade 50 eller fler tillfällen, 78 ansåg 30 tillfällen, 63 ansåg 40 tillfällen, 49 ansåg 20 
tillfällen, 18 ansåg 1-10 tillfällen och 13 svarade 0 tillfällen. Sexton deltagare valde att inte 
svara på frågan. En majoritet av deltagarna, 272 stycken, ansåg att studenten inte själv ska 
få avgöra hur många tillfällen hen ska gå i terapi medan 54 ansåg att det  var upp till 
studenten själv och 53 visste inte. Fem deltagare valde att inte svara. 
 
På frågan om man anser att andra utbildningsmoment kan ersätta utbildningsterapin som 
kurs svarade 278 av totalt 384 psykologer Nej på frågan medan 59 svarade Ja. 40 deltagare 
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svarade Vet inte och 7 deltagare valde att inte svara. På frågan om man anser att 
utbildningsterapin blir mindre betydelsefullt då den utförs som ett utbildningskrav ansåg 
majoriteten på 244 psykologer Nej och 57 ansåg Ja. 80 deltagare svarade Vet ej och 3 
deltagare har valt att inte svara. Avslutningsvis fick deltagarna svara på ett påstående 
rörande om utbildningsterapin gav en god insikt i hur det är att arbeta som psykoterapeut. 
122 psykologer svarade Instämmer helt och 124 svarade instämmer delvis. 83 psykologer 
svarade Instämmer och 38 svarade Instämmer inte. 14 psykologer svarade Instämmer inte 
alls och 3 deltagare valde att inte svara. 

  
 

Diskussion 
 

Syftet med den här studien har dels varit att undersöka hur psykologer skattar betydelsen 
av att gå i utbildningsterapi under psykologprogrammet i förbindelse med empatisk och 
interpersonell förmåga, modellinlärning och självkännedom men även att låta psykologerna 
svara på frågor rörande utbildningsterapins utformning. 
 

Resultaten från PuP visar att utbildningsterapin verkar ha haft betydelse för psykologernas 
professionella utveckling och många anser att utbildningsterapin skall finnas som ett 
obligatoriskt moment på psykologprogrammet.  Dessa resultat går i linje med en studie av 
Pope et al (1994) där 472 psykologer skattat erfarenheten av att gå i utbildningsterapin som 
väldigt eller exceptionellt hjälpfull för deras professionella utveckling och där nämnda 
fördelar med att gå i terapi var ökad självmedvetenhet och förbättrade terapeutiska 
förmågor.  Resultaten går också i linje med forskning av Grimmer och Tribes (2001) och Rizq 
(2001) där utbildningsterapi visat sig bland annat ge studenter en ökad självkännedom, vara 
ett forum för modellinlärning, förbättrade terapeutiska förmågor som till exempel förfinad 
frågeteknik och ökad förmåga till empati. I många av läroplanerna på psykologprogrammet 
i Sverige står det bland annat att utbildningsterapin syftar till att ge studenten ökad 
självkännedom, erfarenhet av ett terapeutiskt förhållningssätt och en utveckling av 
studentens empatiska förmåga (Umeå universitet, 2014: Lunds universitet, 2014: Göteborgs 
universitet, 2014: Stockholms universitet, 2014). En del av kritiken till utbildningsterapin 
har varit att det saknas evidens för att utbildningsterapi verkligen ger de positiva effekter 
som eftersträvas. Resultatet i denna studie ger en indikation till att utbildningsterapin 
eventuellt kan generera de positiva effekter som åsyftas i läroplanerna.   
 
I diskussionen om huruvida utbildningsterapin är värdefullt för psykologstudenter råder det 
delade meningar. Det behövs fler empiriska bevis genom studier på området för att kunna 
nyansera diskussionen omkring kursmomentet samt bidra till en forskningsgrundad 
argumentation för egenterapins varande eller inte varande. Dock finns det många 
utmaningar då det kommer till att kvantitativt mäta subjektiva upplevelser som till exempel 
empatisk förmåga och interpersonella förmågor.  Rizq (2001) menar att processer och 
utveckling i utbildningsterapisammanhang lättast låter sig fångas kvalitativt. Endast då kan 
en rättvis bild skapas av utbildningsinslagets effekter. Denna studie uppger och undersöker 
endast en liten del av utbildningsterapins betydelse för psykologers professionella 
utveckling. Det finns behov av att fler undersöker detta vidare för att få mer underlag i 
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diskussionen om utbildningsterapin på psykologprogrammet och då med fördel med hjälp 
av kvalitativa studier. 
 

Undersökningen gällande hur psykologer skattar de centrala begreppen kopplat till 
behandlingsmetod visade att psykologer som arbetar med PDT har skattat betydelsen av 
utbildningsterapin högre än både psykologer som arbetar med KBT som behandlingsmetod 
och psykologer som inte arbetar med behandling. Ett skäl till att kognitivt inriktade 
psykologer inte skattar modellinlärning lika högt som psykodynamisk inriktade psykologer 
kan vara att psykologens nuvarande behandlingsmetod inte är densamma som de fick 
erfarenhet av under utbildningsterapin. Många av deltagarna angav i bakgrundsfrågorna att 
de gått i PDT under sin utbildningsterapi men arbetar idag med KBT i sitt yrkesliv. Orlinsky 
(2013) menar även att psykodynamiska terapeuter i större utsträckning är positiva till 
utbildningsterapins effekter vilken är en slutsats vi även drar i vår studie. Detta kan bero på 
att psykodynamiska terapeuter i större utsträckning använder sig själva som verktyg i 
behandlingen än KBT terapeuter. Därpå blir kravet på självkännedom och interpersonella 
förmågor möjligtvis större.  
 

Vid jämförelse mellan könen visade resultatet att kvinnliga psykologer skattade betydelsen 
av utbildningsterapi något högre än manliga psykologer kopplat till begreppen med 
undantag för modellinlärning. Där uppmättes ingen statistisk signifikant skillnad. 
Effektstorlek var dock liten vilket innebär att resultatet bör tolkas med försiktighet. En 
tolkningsmöjlighet hade kunnat vara en ojämn könsfördelning i arbete med 
behandlingsmetoderna. Detta hade kunnat ge utslag eftersom KBT terapeuter generellt 
skattade betydelsen av utbildningsterapi kopplat till begreppen något lägre än PDT 
terapeuter. En närmare undersökning av detta visade sig att det inte fanns någon statistisk 
skillnad mellan könen och nuvarande behandlingsmetod. Män och kvinnor arbetade 
procentuellt lika mycket utifrån de olika metoderna. Forskningen omkring utbildningsterapi 
och könsskillnader är inte omfattande vilket även Orlinsky et al (2011) konstaterar. 
 
Då tid i arbetslivet jämfördes med hur deltagarna skattat de fyra begreppen visade resultatet 
att psykologer tillskrev utbildningsterapin mindre betydelse kopplat till självkännedom och 
modellinlärning ju längre tid de spenderat i arbetslivet. Däremot fanns ingen skillnad mellan 
tid i arbetslivet och hur psykologerna skattade empatiska och interpersonella 
förmågor.  Detta kan bero på att psykologer som varit en längre tid i arbetslivet får med sig 
andra erfarenheter som också har en stark betydelse för dessa färdigheter. Yrkeslivet 
innebär även att psykologer träffar andra förebilder vilket kan göra det vanskligt att härleda 
den professionella utvecklingen till utbildningsterapin ju längre tiden går. Syftet med att 
jämföra resultatet på gruppnivå var främst för att undersöka om det fanns några skillnader 
men inte att förklara vad skillnaderna beror på. Det fanns inte utrymme för det i den här 
studien utan resultatet kan betraktas som forskning på grundnivå och ses som ett underlag 
för vidare forskning.  
 
Resultatet från skattningar av utbildningsmoment visade att psykologer rangordnar 
praktiska inslag på psykologprogrammet högre än teoretiska kopplat till empatisk och 
interpersonella förmågor, modellinlärning och självkännedom. Klientarbete, handledning, 
praktik och utbildningsterapi rankades som mest betydelsefulla för utvecklingen till att bli 
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psykolog. Dessa resultat går i linje med tidigare forskning av Orlinsky, Botterman & 
Rönnestad (2001) där praktiska inslag som till exempel klientarbete och utbildningsterapi 
har haft mest betydelse för utvecklingen till att bli psykoterapeut. Vi kan liksom Orlinsky et 
al konstatera att praktiska moment verkar betraktas som viktiga för psykoterapeutstudenter 
likväl som psykologstudenter. Praktiska moment borde således enligt dessa 
forskningsresultat prioriteras på psykologprogrammet eftersom de verkar gynna 
psykologstudentens utveckling positivt även om upplevelserna är subjektiva. Upplevelsen 
av utvecklad självkännedom, interpersonella förmågor, empatisk förmåga samt möjligheten 
till modellinlärning är positiva erfarenheter. Om praktiska moment som utbildningsterapi 
leder till att psykologen känner sig mer trygg i sin yrkesroll kan detta tas i beaktande vid 
beslutsfattande om utbildningsterapins framtid. Orlinsky et al (2011) konstaterat att 
utbildningsterapi kan hjälpa individen att hantera stressen av psykoterapeutiskt arbete och 
gynnar den professionella utvecklingen. De menar även att de yrkesmässiga kraven fodrar 
att psykologen är öppen för att utvecklas professionellt. En positiv erfarenhet av psykoterapi 
skulle möjligtvis uppmuntra psykoterapeuter att gå i terapi även i framtiden då yrket många 
gånger kan vara psykiskt påfrestande. 
 
I den sista frågeställningen har vi undersökt hur psykologer ställer sig till 
utbildningsterapins framtida utformning. En majoritet av de tillfrågade psykologerna, 83 
procent (n=384), svarade att de tycker att utbildningsterapi skall finnas som kursmoment 
på psykologprogrammet och att studenten bör gå vid 30 tillfällen eller fler. Av de 384 
svarande anser 76 procent av psykologerna även att den bör vara obligatoriskt. De flesta 
anser att utbildningsterapin inte kan ersättas av ett annat utbildningsmoment och tror inte 
heller att terapin blir mindre betydelsefull för att den genomförs som ett utbildningskrav. 
Detta resultat står i enlighet med Pope et als (1994) forskning där 70 procent av de 
tillfrågade ansåg att utbildningsterapi bör vara obligatorisk. Även Kumaris (2011) studie 
pekar på att psykologstudenter önskar att utbildningsterapin bör vara obligatorisk. Orlinsky 
et al (2001) med fokus på relevansen av utbildningsterapi i utvecklingen till psykolog 
argumenterar att om utbildningsterapi inte förblir ett obligatoriskt inslag på utbildningen, 
bör det åtminstone rekommenderas. Resultatet samstämmer slutligen även med Lundmark 
och Montgomerys (2009) studie där deltagarna skattat utbildningsterapi som ett värdefullt 
och viktigt kursmoment på psykologprogrammet , att studenterna bör gå i terapi i 50 
tillfällen eller fler samt att det inte är ett hinder att utbildningsterapin är obligatorisk.  
 

Utifrån diskussionerna kring utbildningsterapin finns det många som ställer sig tveksamma 
till kursmomentets utformning på grund av att det inte finns klara empiriska bevis för dess 
påverkan hos psykologstudenten.  Samtidigt är det lätt att fastna i frågor rörande evidens. 
Detta menar Jonas Ramnerö under en paneldebatt vid psykoterapimässan i april, 2008 då 
han säger att det ”är helt korrekt att det inte finns evidens för att egenterapi gör bättre 
terapeuter, men det gör det inte för föreläsningar heller” (Hedgren, 2008). I diskussionen 
om utbildningsterapin som praktiskt moment på psykologprogrammet finns det personer 
som tar avstånd från utbildningsmomentet i sin nuvarande utformning. Ett kursmoment 
skall kunna bedömas med ett godkänt eller icke godkänt betyg argumenterar de. En 
gemensam överenskommelse mellan lärosätena omkring utbildningsterapin med tydligt 
syfte och lärandemål skulle kunna bidra till diskussionen för hur lärandemålen skall 
uppfyllas. Idag finns det en polarisering mellan de som är för och emot utbildningsterapins 
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nuvarande utformning. Det kan tänkas att ekonomiska aspekter så väl som andra 
formaliteter tar utrymmet som annars behövs för att hitta en gemensam lösning om 
utbildningsterapins framtid. Karolinska institutet har ersatt momentet utbildningsterapi 
med annan kurs. I kursmålen för denna står det att studenten skall lära sig att “tillämpa ett 
professionellt förhållningssätt genom att på ett empatiskt sätt arbeta utifrån en spelad/tänkt 
klients mål och värderingar”.  Diskussionen bland studierektorerna på 
psykologprogrammen är huruvida fler lärosäten ska göra detsamma. Frågan är om 
psykologstudenter är lika benägna att öppna upp och utforska sig själv tillsammans med 
klasskamraterna i en kurs som i individuella samtal med en psykoterapeut och hur det i 
förlängningen påverkar psykologstudentens möjlighet att utveckla till exempel sin 
självkännedom och empatiska förmåga.  Upplägget i form av en kurs förutsätter att 
psykologstudenten har modet att utforska sig själv och sina styrkor och svagheter i en sådan 
öppen kontext. Orlinsky et al (2001) argumenterar att det finns en avsikt med att hålla 
utbildningsterapin separat från utbildningen i syfte att undvika problem med etik och 
konfidentialitet. Holm (2001) menar att utvecklandet av empatiska förmågor i 
utbildningssammanhang antingen kan bestå av upplevelsebaserade metoder som främjar 
studentens empatiska förståelse och/eller empatiskt beteende.  Den senare formen är 
relativt lätt att observera och kvantifiera eftersom det enbart är studentens agerande som 
bedöms men kräver inte en känslomässig förankring hos 
psykologstudenten.  Utbildningsterapi kan tänkas generera både empatisk förståelse och 
beteende eftersom att studenten har en förståelse för hur det kan vara att sitta i terapi som 
klient om hen själv upplevt detta. I en forskningsgenomgång av statens beredning för 
medicinsk utvärdering, SBU, som visat att upplevelsebaserade metoder som till exempel 
empati har den största effekten på kontakten med patienter (Holm, 2001). Kursen vid 
Karolinska institutet kännetecknar utvecklingen av ett empatiskt beteende snarare än en 
empatisk förståelse. Frågan är om det inte är viktigt att utbilda studenten i både empatiskt 
beteende och empatisk förståelse. 
 
Begränsningar med studien 

Webbenkäten har varit öppen genom en länk och inte blivit administrerad genom till 
exempel en kod eller genom att utnyttja websurveys enkätsystem där e-postlistor kan 
skapas för att länka respondenter till enkäten. Detta för att det skulle bli för tidskrävande 
och ineffektivt att skaffa fram e-post adresser till målgruppen psykologer. En kritik relaterat 
till detta är att vi författare inte kan garantera att alla som svarat på enkäten har varit 
psykologer. Det mest troliga är dock att respondenterna är psykologer eftersom vi har 
skickat e-post direkt till psykologer med länken till webenkäten samt sökt deltagare på 
facebook sida för psykologer där befintliga medlemmar måste godkänna nya medlemmar 
och intyga att de är psykologer. PuP fanns bara tillgänglig under en begränsad tid och det är 
möjligt att en längre svarsperiod hade ökat antalet deltagare vilket hade kunnat stärka 
enkätens reliabilitet.  
 
Webbenkäten PuP, har skapats exklusivt för denna studie. Nya instrument  har en sämre 
validitet än beprövade instrument som haft fler möjligheter att genomgå psykometriska 
analyser vilket kan ha påverkat PuPs validitet. För att utvärdera frågorna i enkäten 
genomfördes en pilotstudie och frågorna blev granskade av experter inom området.  Skulle 
studien upprepas i framtiden skulle expertvalideringen kunna kompletteras genom att 
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deltagare kunniga inom området psykoterapi får koppla ihop påståenden med de olika 
begreppsdefinitionerna. Detta hade kunnat öka begreppsvaliditeten Ytterligare en 
pilotstudie hade kunnat bidra till att öka validiteten för studien samt en faktoranalys för att 
kunna undersöka bakomliggande faktorer som kan störa reliabiliteten (Hinkins , 1998)  I 
enkätens utformning kan likertskalan kritiseras. Svarsalternativen till påståendena skulle 
kunna betraktas som alltför snarlika och att det blir svårt att uppskatta skillnaden mellan att 
till exempel instämmer helt och instämmer helt och hållet. Båda alternativen innebär att man 
instämmer. Men alternativen är också rangordnade efter siffror vilket underlättar för 
respondenten att kunna svara. I resultatet syns också att alla svarsalternativ har fått en andel 
svar vilket tyder på att respondenterna inte har blivit förvirrade av den skriftliga 
benämningen av skalstegen.  
 
En annan svaghet med studien är att det saknas en kontrollgrupp att jämföra resultatet med. 
Därmed blir det svårt att påvisa att psykologer som inte gått i utbildningsterapi anser att de 
innehar mindre av de färdigheter och förmågor som studien avser undersöka. Då studien 
inte är utförd på ett bestämt antal psykologer blir en bortfallsanalys problematisk. 
Webbenkäten har skickats ut genom ett icke-sannolikhetsval via sociala medier, e-post och 
branschkontakter. Bortfallet blir därför okänt.   
 
Den deskriptiva analysen av deltagarna visar att studien har deltagare från samtliga 
universitet med undantag från Karolinska Institutet och Linné universitetet. KI har nyligen 
tagit bort utbildningsterapin som kursmoment vilket förmodligen bidragit till att studien 
saknar respondenter från KI då de inte kan utvärdera utbildningsterapin kopplat till 
begreppen. Vid Linné universitetet har studenterna inte hunnit ta sin examen eftersom 
psykologprogrammet är nytt för lärosätet och därmed inte psykologstudenterna hunnit 
kvalificera sig för att svara på enkäten. Slumpmässiga mätfel kan beror på att psykologerna 
inte minns sin utbildningsterapi ordentligt då många år passerat och att de har svårigheter 
att minnas i vilken utsträckning terapin påverkat dem.  Det finns en risk att de tillskriver 
utbildningsterapin både större och mindre betydelse än vad den egentligen haft. Detta är 
också ett ämne som engagerar och väcker mycket känslor då utbildningsterapi har historiska 
traditioner. Detta kan ha bidragit till att deltagarna svarat mer positivt på grund av en allmän 
positiv inställning till psykoterapi och utbildningsterapi i allmänhet. Författarna bakom 
studien är två psykologstudenter på termin tio vid Umeå universitet. Vi har personligen 
påverkats av de nedskärningar som skett då institutionen har skurit ner utbildningsterapin 
från 50 timmar till 25 samt handledningstillfällen vid klientarbetet med 25 procent. Det kan 
vara så att detta har färgat oss i vårt förfarande omkring studien trots att vår ambition hela 
tiden varit att förbli neutrala.  
 
Förslag till fortsatt forskning och slutsatser 

Denna studie är den första i sitt slag i Sverige.  Vi författare ser ett behov av mer omfattande 
forskning kring utbildningsterapi och vilka effekter den genererar för psykologen i sitt 
yrkesliv innan större slutsatser kan dras. En svaghet med studien är som redan nämnt att 
det inte finns en kontrollgrupp att jämföra resultaten med. Ett förslag skulle kunna vara att 
använda studenter och sedermera psykologer utexaminerade från Karolinska Institutet där 
utbildningsterapin tagits bort som en potentiell kontrollgrupp. Det skulle även kunna vara 
att använda norska psykologer som kontrollgrupp då norska psykologstudenter inte går i 
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obligatorisk utbildningsterapi under sin studietid (personlig kommunikation, Jonas Paulsen, 
psykolog, Diakonhjemmet Sykehus, BUP Vest den 18 november 2014). Andra bidrag till 
forskningen på utbildningsterapi skulle vara kvalitativa studier riktade till psykoterapeuter 
som behandlat psykologstudenter. Detta med syfte att undersöka om psykoterapeuter i 
utbildningsterapin uppfattar om psykologstudenter är behjälpta professionellt av att gå i 
utbildningsterapi och på vilket sätt. Ytterligare ett förslag är att kvalitativt undersöka vilka 
förmågor och färdigheter psykologstudenterna själva uppfattar att de utvecklat från 
utbildningsterapin och hur detta har påverkat dem professionellt. Vi författare har också 
tillsammans med psykologer på psykologiska institutionen i Umeå diskuterat att det skulle 
vara intressant att ställa utbildningsterapi under studietiden mot andra moment i yrkeslivet 
som psykolog. Möjligtvis kan det vara så att de förmågor som utbildningsterapin genererar 
är en liten del av de förmågor som senare genereras ute på arbetsplatserna som legitimerad 
psykolog. 
 

Denna studie gällande utbildningsterapi visar att 83 procent av de tillfrågade psykologerna 
i enkätundersökningen önskar att psykologstudenter ska få fortsatt möjlighet att gå i 
utbildningsterapiterapi under sin studietid. Resultatet visar även att en stor del av 
deltagarna skattar att utbildningsterapi har haft en positiv inverkan på utvecklingen av 
empatiska och interpersonella förmågor, haft en modellinverkande effekt samt bidragit till 
självkännedom. Det finns skillnader på gruppnivå gällande kön och behandlingsmetod samt 
ett svagt negativt samband mellan år i arbetslivet och hur psykologerna skattar betydelsen 
av utbildningsterapin. Resultatet visar också att psykologer skattar de praktiska 
kursmomenten på programmet som mer betydelsefulla kopplat till begreppen än teoretiska 
kursmoment. Det gäller även i relation till deras professionella utveckling som psykologer. 
Resultatet är samstämmigt med tidigare forskning rörande utbildningsterapi på 
psykoterapeutprogrammet och till viss del de också med de studier som gjorts omkring om 
utbildningsterapi på psykologprogrammet. Slutsatserna som kan dras av denna studie är att 
utbildningsterapi under grundutbildningen verkar vara betydelsefullt för många psykologer, 
vilket är ett incitament för att fortsätta forskningen omkring utbildningsterapi så att 
besluten kring kursmomentens utformning i framtiden blir evidensbaserad.  
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Bilagor 
Bilaga 1. 
 

PSYKOLOGERS UPPFATTNING AV UTBILDNINGSTERAPIN PÅ 

PSYKOLOGPROGRAMMET 

Hej! 

 

Denna enkät ingår i ett examensarbete på psykologprogrammet (30hp) vid Umeå 

universitet. Enkäten är skapad i syfte att undersöka vilken betydelse utbildningsterapin 

har haft för dig i din roll som psykolog.  

 

Utbildningsterapin är idag ett obligatoriskt moment på psykologprogrammet och innebär 

att psykologstudenten går i psykoterapi antingen individuellt eller i grupp. De olika 

lärosätena i Sverige har egna kursplaner för utbildningsterapin. Riktlinjerna och 

kursmålen innefattar dock vissa nyckelbegrepp som är gemensamma för universiteten. Vi 

har samlat några av dessa begrepp i vår enkät. Vi är intresserade av hur du förhåller dig 

till dessa begrepp utifrån din egen erfarenhet av att ha gått i utbildningsterapi. Vi vill 

även undersöka hur du ställer dig till frågor om utbildningsterapins utformning. 

 

Studier omkring utbildningsterapi under psykologprogrammet är begränsade vilket gör 

forskningsområdet intressant och motiverat. Idag är utbildningsterapin omdiskuterad och 

frågan handlar om huruvida utbildningsterapin ska finnas kvar eller inte. På ett flertal 

lärosäten i landet har terapins omfattning begränsats och i visst fall tagits bort.  

 

Resultatet som framkommer i studien kommer att analyseras och redovisas kvantitativt 

på gruppnivå och du kommer vara anonym. Data som samlas in kommer att behandlas 

konfidentiellt. Det insamlade materialet används endast i studiens syfte och kommer 

efteråt att förstöras. Deltagandet är frivilligt. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Felicia Törnquist & Lina Eriksson 

Psykologprogrammet termin 10 

 

Har du frågor eller synpunkter?  

Hör av dig via e-post: utbildningsterapi.studie@gmail.com 
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 Kön 

  
Man    

  
Kvinna    

  
Transperson 

 

 Ålder 

  

 

 Vilken är din huvudsakliga arbetsplats? 

  
BUP 

 
    

Vuxenps

ykiatrin 
 
    

Sluten

vården 
 
    

Rättsps

ykiatrin 
 
    

Öppen

vården 
 
    

Mödra

vården 
 
    

Habilit

eringen 
 
    

Sk

ola

n 

 
    

P

oli

s 

 
    

Arbetsför

medlingen 

  

Privat 

motta

gning/ 

företa

g 

 
    

Universi

tetet 
 
    

Hälsoc

entral 
 
    

Annat                   

 

 Lärosäte för psykologprogrammet? 

  
Göteborgs 

universitetet 
   

  
Karolinska 

Institutet 
   

  
Linköpings 

universitet 
   

  
Linnéuniversitetet    

  
Lunds 

universitet 

  
Mittuniversitetet    

  
Stockholms 

universitet 
   

  
Umeå 

universitet 
   

  
Uppsala universitet    

  
Örebro 

universitet 

  
Utomlands             

 

 Hur många år har du varit verksam som psykolog? 

  

 

 Om du arbetar med behandling vilken metod arbetar du huvudsakligen ifrån? 

  
KBT    

  
PDT    

  
Annan metod    

  
Arbetar inte med 

behandling 

 

 Har du gått i utbildningsterapi under din grundutbildning? 

  
Ja    

  
Nej 

 

 Vilken teoretisk inriktning arbetade din psykoterapeut efter under din 

utbildningsterapi? 

  
KBT    

  
PDT    

  
Har gått i både 

KBT och PDT 
   

  
Annan 

 

 Hur många tillfällen gick du i utbildningsterapi under psykologprogrammet? 

  
1-10    

  
11-15    

  
16-20    

  
21-30    

  
31-40    

  
41-50    

  
50- mer    

  
Ingen 

 

 Har du gått i psykoterapi innan psykologprogrammet? 

  
Ja    

  
Nej 
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Självskattning av färdigheter kopplade till utbildningsterapin 
Vi är intresserade av din subjektiva uppfattning av utbildningsterapin kopplad till vissa centrala 

begrepp.  

 

Ta ställning till följande påståenden och markera endast ETT svarsalternativ. 

 

Skalan går från ett till fem. 

1. Instämmer inte alls 

2. Instämmer inte 

3. Instämmer delvis 

4. Instämmer helt  

5. Instämmer helt klart 
 

Empati 
Empati är förmågan att sätta sig in i en annan persons roll och de känslor som kan finnas 

utifrån den andras position. Empati väcker till exempel associationer och minnen hos en 

terapeut som använder dessa som medel att förstå klienten utifrån dess position. 
 

 Utbildningsterapin har bidragit till förståelsen av känslorna som kan finnas hos en 

klient. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Utbildningsterapin har bidragit till förståelsen av hur betydelsefullt det är att känna sig 

bekräftad som klient. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Utbildningsterapin har underlättat för mig att identifiera känslorna klienten ger 

uttryck för. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Utbildningsterapin har bidragit till förståelsen av vilka känslor som kan finnas hos 

klienten under inledningsfasen/ avslutningsfasen av en psykologisk process. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 
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 Utbildningsterapin under studietiden utvecklade min empatiska förmåga. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

  Om du anser att psykologprogrammet har bidragit till utvecklingen av din empatiska 

förmåga. 

Rangordna TRE av momenten nedan från 1 till 3 där 1 är mest utvecklande. 

 

OBS. Välj endast TRE moment av de totala ELVA. Kom ihåg det kan bara finnas EN 1:a, 2:a 

och 3:a. 

  1 2 3 

Föreläsningar 
      

Litteratur 
      

Praktik 
      

Utbildningsterapi 
      

Handledning 
      

Klientarbete 
      

Grupparbete 
      

Uppsats 
      

Rollspel 
      

Seminarier 
      

Filmer som visar kliniska fall 
      

 

Interpersonella förmågor 
Interpersonella förmågor handlar om det samspel som infinner sig mellan en klient och en 

terapeut. Förmågan att ställa adekvata frågor och skapa förtroende i rummet. Att hitta ett 

sätt att kommunicera som hjälper den terapeutiska processen vidare på ett empatiskt och 

inkännande sätt. 

 

 Utbildningsterapin har bidragit till min förmåga att reflektera tillsammans med en 

annan person. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 
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 Utbildningsterapin har bidragit till min förmåga att skapa en terapeutisk allians med 

mina klienter. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Utbildningsterapin har bidragit till min förmåga att ställa frågor som hjälper till att 

föra den terapeutiska processen framåt. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Utbildningsterapin har bidragit till att jag känner mig mer bekväm i psykoterapeutiska 

samtal. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Utbildningsterapin har bidragit till en förståelse för hur samspelet kan te sig under de 

olika faserna i psykoterapin. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Utbildningsterapin har utvecklat mina interpersonella förmågor. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Om du anser att psykologprogrammet har bidragit till utvecklingen av dina 

interpersonella förmågor. 

Rangordna TRE av momenten nedan från 1 till 3 där 1 är mest utvecklande. 

 

OBS. Välj endast TRE moment av de totala ELVA. Kom ihåg det kan bara finnas EN 1:a, 2:a 

och 3:a. 
 

  1 2 3 

Föreläsningar 
      

Litteratur 
      

Praktik 
      

Utbildningsterapi 
      

Handledning 
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Klientarbete 
      

Grupparbete 
      

Uppsats 
      

Rollspel 
      

Seminarier 
      

Filmer som visar kliniska fall 
      

 

Modellinlärning 
Modellinlärning innebär att lära sig av förebilder och internalisera deras beteenden och 

färdigheter. I terapisammanhang handlar det om att se sin utbildningsterapeut som ett 

exempel på hur man kan arbeta som psykoterapeut och lära sig av de metoder och 

färdigheter psykoterapeuten använder sig av. 

 

 Utbildningserapins upplägg har fungerat som en arbetsmodell i mitt eget klientarbete. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Utbildningsterapeuten har fungerat som en förebild för mig i min roll som psykolog. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Jag har använt mig av några av de interventioner som min psykoterapeut använde sig 

av under utbildningsterapin. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Det fanns inslag i utbildningsterapin som bidrog till förståelse för vad jag INTE vill ta 

med mig vidare som psykolog. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Utbildningsterapin har fungerat som en plattform för modellinlärning. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Om du anser att psykologprogrammet har bidragit till en god modellinlärning. 
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Rangordna TRE av momenten nedan från 1 till 3 där 1 är mest utvecklande. 

 

OBS. Välj endast TRE moment av de totala ELVA. Kom ihåg det kan bara finnas EN 1:a, 2:a 

och 3:a. 

  1 2 3 

Föreläsningar 
      

Litteratur 
      

Praktik 
      

Utbildningsterapi 
      

Handledning 
      

Klientarbete 
      

Grupparbete 
      

Uppsats 
      

Rollspel 
      

Seminarier 
      

Filmer som visar kliniska fall 
      

 

Självkännedom 
Självkännedom är att ha en medvetenhet om sitt eget sätt att relatera till andra 

människor. Det innebär att ha insikt om egna styrkor, svagheter och reaktionsmönster. 

Självkännedom hjälper också till att skilja på egna tankar och känslor från någon annans. 

 

 Utbildningsterapin har bidragit till min förmåga att se egna styrkor och svagheter. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Utbildningsterapin har bidragit till en ökad medvetenhet om mina egna känslor. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Utbildningsterapin har bidragit till min förmåga att hantera svårigheter i rollen som 

psykolog tack vare en ökad självkännedom. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 
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 Utbildningsterapin har bidragit till min förmåga att separera mina egna bekymmer 

från klientens. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Utbildningsterapin har haft betydelse för utvecklingen av min självkännedom. 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Om du anser att psykologprogrammet har bidragit till utvecklingen av din 

självkännedom. 

Rangordna TRE av momenten nedan från 1 till 3 där 1 är mest utvecklande. 

 

OBS. Välj endast TRE moment av de totala ELVA. Kom ihåg det kan bara finnas EN 1:a, 2:a 

och 3:a. 
 

  1 2 3 

Föreläsningar 
      

Litteratur 
      

Praktik 
      

Utbildningsterapi 
      

Handledning 
      

Klientarbete 
      

Grupparbete 
      

Uppsats 
      

Rollspel 
      

Seminarier 
      

Filmer som visar kliniska fall 
      

 

Utveckling/utvärdering av utbildningsterapin 

 

 Anser du att utbildningsterapi behövs på psykologprogrammet? 

  
Ja    

  
Nej    

  
Vet ej 

 

 Anser du att utbildningsterapin ska vara frivillig? 
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Ja    

  
Nej    

  
Vet ej 

 

 Ungefär hur många tillfällen anser du att en student bör gå i utbildningsterapi? 

  
0    

  
1-10    

  
20    

  
30    

  
40    

  
50 - fler 

 

 Anser du att det är upp till studenten att avgöra hur många timmar hen ska gå i 

utbildningsterapi? 

  
Ja    

  
Nej    

  
Vet ej 

 

 Anser du andra utbildningsmoment kan ersätta utbildningsterapin som kurs på 

psykologprogrammet. 

  
Ja    

  
Nej    

  
Vet ej 

 

 Tror du att utbildningsterapi blir mindre betydelsefullt eftersom den genomförs som ett 

utbildningskrav? 

  
Ja    

  
Nej    

  
Vet ej 

 

 Utbildningsterapin gav en god inblick i hur det är att arbeta som psykoterapeut 

  
1. Instämmer 

inte alls 
   

  
2. Instämmer 

inte 
   

  
3. Instämmer 

delvis 
   

  
4. Instämmer 

helt 
   

  
5. Instämmer 

helt klart 

              

 

 Vilka moment under psykologprogrammet anser du har varit mest betydelsefulla för 

din utveckling till att bli psykolog? 

Rangordna TRE av momenten nedan från 1 till 3 där 1 är mest utvecklande. 

 

OBS. Välj endast TRE moment av de totala ELVA. Kom ihåg det kan bara finnas EN 1:a, 2:a 

och 3:a. 
 

  1 2 3 

Föreläsningar 
      

Litteratur 
      

Praktik 
      

Utbildningsterapi 
      

Handledning 
      

Klientarbete 
      

Grupparbete 
      

Uppsats 
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Rollspel 
      

Seminarier 
      

Filmer som visar kliniska fall 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


