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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka blivande psykoterapeuters uppfattning av negativa 

effekter av den egenterapi som de genomgått inom ramen för utbildningen till legitimerade 

psykoterapeuter. Vilka negativa effekter av egenterapi rapporterar psykoterapeutstudenter och 

skiljer sig dessa från vad patienter som genomgått psykoterapi rapporterar? En frågeställning 

var också hur blivande psykoterapeuter ser på egenterapins funktion (terapeutisk funktion, 

modellfunktion, empatisk funktion eller övertygelsefunktion),  

En enkätundersökning genomfördes bland studenter på två olika psykoterapeutprogram under 

den avslutande terminen. Totalt kom 33 studenter att delta. Instrumentet som använts, 

“Negativa händelser och effekter av psykologisk behandling”, består av 60 påståenden som 

skattas utifrån upplevda biverkningar av psykoterapi (och vad som specifikt orsakats av 

egenterapin). Jämförelse gjordes med redan publicerade data kring patienters rapportering 

(Norström, 2015). I tillägg fick studenterna skatta egenterapins funktion på en fyrgradig skala. 

Resultatet visar att en relativt stor andel av psykoterapeutstudenterna rapporterade någon form 

av negativ effekt av egenterapin. Vanligast var att man upplevde att gamla obehagliga minnen 

väcktes till liv (36%), att man inte förstod sin terapeut (27%) och att man kände sig mer 

sorgsen (24%). Resultatet visar också att rapporterade negativa effekter av egenterapi var 

relativt likartad mellan gruppen studenter och patienter. Egenterapins terapeutiska funktion 

angavs ha mycket stor betydelse bland drygt hälften av studenterna. Störst andel av 

studenterna, drygt hälften, angav att den terapeutiska funktionen hade en mycket stor 

betydelse.  

Sammantaget pekar studien på behovet av att uppmärksamma de negativa effekterna av 

psykoterapi, samtidigt som fortsatt forskning inom detta komplexa område är nödvändig. 
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Inledning  

Inledningsvis i vårt uppsatsarbete hade vi planer på att skriva om faktorer som gynnar 

psykologisk behandling, såsom exempelvis allians, och vad som faktiskt är verksamt i 

psykoterapi. Det finns en mängd material kring detta område. Under inläsningsprocessen 

märkte vi dock av en annan aspekt, nämligen att det inte finns mycket fokus på just det 

omvända, dvs vilka negativa effekter psykologisk behandling kan leda till. Detta väckte vårt 

intresse än mer. Som legitimerad psykoterapeut är det av yttersta vikt att kunna informera och 

presentera för en patient vad en behandling kan innebära, både positiva och negativa effekter. 

En vedertagen och allmän syn på att det är bättre att göra något än inget alls, är kanske inte 

alls sanningen nära. Att psykologisk behandling faktiskt kan ha skadliga effekter är något vi 

måste våga närma oss och lära oss om, för att på så sätt minska risken att detta sker. Detta är 

också i enlighet med den nya Patientlag som infördes 2015 och som betonar vikten av att 

patienten är väl informerad om sin behandling. (Patientlag (2014:821). 

Linden och Schermuly-Haupt (2014) tar upp olika skäl till varför medvetenheten om 

psykoterapi och bieffekter är begränsad och varför forskning på detta område är otillräcklig. 

Psykoterapeuten håller i behandlingen och är därmed ansvarig över utfallet. Detta kan utgöra 

en rimlig förklaring till varför de positiva aspekterna uppmärksammas och lyfts fram, istället 

för de negativa.  

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, genomförde 2010 en genomgång av RCT-

studier av psykologiska interventioner (SBU, 2012). Det var inte många som berörde just 

området negativa effekter. Mot bakgrund av detta, uppmanade SBU forskare att rikta fokus på 

detta område.  
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Bakgrund 

Psykoterapi är ett område som de senaste 40 - 50 åren genomgått en intensiv utveckling av att 

ha finslipat sina metoder (Barlow, 2010). Detta tack vare den forskning som bedrivits där man 

tittat på vad som fungerar i psykologisk behandling.  

Den andra sidan av myntet, vad som inte fungerar i psykologisk behandling, har inte fått lika 

stort fokus, vare sig historiskt eller i nutid. Detta skiljer sig från exempelvis den medicinska 

världen, där både media och forskning lägger tonvikt på biverkningar och negativa effekter 

(Lilienfield, 2007). 

Lilienfield skriver i sin artikel (2007) om Den hippokratiska eden som brukar sammanfattas i 

följande begrepp ”first do no harm”, för läkare, och att den har sin motsvarighet för 

psykologer i den etiska koden hos APA, American Psychological Association, ”take 

reasonable steps to avoid harming their clients/patients”. Som Lilienfield poängterar är det 

utifrån denna utgångspunkt förvånansvärt få bidrag från den vetenskapliga världen, liksom 

den kliniska, kring just negativa effekter. 

Ovanstående etiska koder gäller internationellt. I Sverige finns en motsvarande skrift, Etik 

och psykoterapi, som antogs av akademikerförbundet SSR:s styrelse den 23 april 2014. 

Följande står att läsa om Skadeobservans (s.14, 2014): ”En annan viktig princip vid 

konsekvensbedömningar handlar om huruvida det finns en påtaglig risk att en åtgärd – eller 

en passiv inställning kan få mycket allvarliga effekter för enskilda individer.” 

Negativa effekter av psykoterapi är således ett relativt outforskat område (Barlow, 2010). 

Hans Bendz, svensk psykiater, skrev 2006 i Läkartidningen om psykoterapi och biverkningar 

och behovet av forskning. Han menade att det fanns stora kunskapsluckor inom området och 

att en förutsättning för att förändra detta är att psykoterapeuter accepterar att det finns 

negativa effekter av psykoterapi, vilket han menade inte alltid är fallet. 

Psykoterapi har i huvudsak setts som en behandlingsform som ger god effekt med endast små 

sidoeffekter. Men den forskning som finns visar att uppskattningsvis mellan 3 - 15 % 

upplever oönskade effekter av sin behandling. Det är i paritet med de biverkningar som 

läkemedelsbehandling ger (Linden, 2013). 

Det är en självklarhet att händelser äger rum under en psykologisk behandling, händelser och 

effekter som kan vara av både positiv och negativ art (Lilienfield, 2007). Att en behandling 

inte ger det resultat som en patient efterfrågar kan också handla om att man inte uppnår någon 

förändring alls i sitt mående. Eventuella negativa effekter (Linden & Schermuly-Haupt, 2014) 

som kan uppstå i psykologisk behandling, är mer omfattande än vid medicinsk behandling 
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eftersom man tittar på fler aspekter förutom specifik symptomförändring, såsom exempelvis 

socialt beteende och livskvalitet. 

Tidigare studier 

Redan på 1960-talet var det Bergin (1966), en forskare i USA, som lade fokus på området 

negativa effekter av behandling och vad det kan leda till.  Han var också den som belyste att 

forskningsmetoder i detta område behövde förbättras.  

Bergin lyfte fram att det handlar om på vilket sätt man frågar i sina forskningsstudier. Barlow 

skriver i sin artikel (2010) om detta. Att fråga om psykoterapi är effektivt, ansåg Bergin med 

kollegor vara en bristfällig utgångspunkt. En mer adekvat hållning var att fråga sig själv som 

psykoterapiforskare ”What specific treatment is effective with a specific type of client under 

what circumstances” (Barlow, 2010, s.15).  

Detta var ett steg framåt mot användandet av ”single case experimental designs for studying 

behavior change” (Barlow, 2010, s. 15).  En metod som på ett bättre sätt kunde avspegla de 

komplexa och sammansatta aspekter som behöver beaktas vid utvärdering av psykoterapi.  

Negativa effekter – olika definitioner 

Bergin (1966) myntade på sin tid begreppet Försämringseffekten, vilket har varit en viktig 

faktor för forskningen i att belysa negativa effekter av psykologisk behandling. Han 

undersökte sju studier av utfall av psykoterapi och kom fram till att det skedde både 

förbättring och försämring i experimentgruppen med deltagare som fick psykologisk 

behandling, till skillnad mot kontrollgruppen (obehandlade deltagare) där ingen förändring 

skedde.  Detta visade att psykoterapi faktiskt gav resultat som inte handlade om 

spontanförbättring, men att psykoterapi också kunde ge negativa effekter. 

Den tresidiga modellen (Strupp, Hadley & Gomez-Schwarz, 1977) utgjorde ett annat bidrag 

till att definiera negativa effekter av psykologisk behandling. Den utgår ifrån att följande olika 

perspektiv på psykisk hälsa kan antas; ett samhälleligt, ett professionellt, och ett individuellt. 

Genom att definiera vad god psykisk hälsa är och positiva effekter av behandling, kommer 

negativa effekter att definieras som en konsekvens av det. Den tresidiga modellen med dess 

olika perspektivtagningar innebär också att bedömningar om negativa effekter av psykologisk 

behandling kan se olika ut beroende på vilket perspektiv som antas. Den inkluderar även 

betydelsen av om en försämring skett under behandling eller efter avslutad behandling. Den 

tresidiga modellen visar på komplexiteten i ämnet psykologisk behandling och negativa 

effekter. 
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Negativt utfall var Mays och Franks (1985) tillägg till definitionsfrågan kring negativa 

effekter. Det handlar om att rikta mer fokus på en patients individuella egenskaper och 

förutsättning och ser att negativa effekter kan orsakas av andra anledningar, än den 

psykologiska behandlingen som patienten genomgått. 

Det har därmed inte funnits någon konsensus kring om vad man ska kalla negativ effekt 

(Linden & Schermuly-Haupt, 2014; Lilienfield, 2007) eller hur man kan differentiera mellan 

biverkningar, icke respons på behandlingen eller en försämring av det psykiatriska tillståndet. 

Dessutom har det saknats ett allmänt accepterat instrument för bedömning av psykoterapis 

biverkningar. Dock har Carlbring och Rozental med kollegor vid Stockholms universitet 

(Norström, 2015) nyligen introducerat ett instrument som syftar till att mäta just negativa 

effekter av psykologisk behandling. Mot bakgrund av att det saknas enhetlighet i definition av 

negativa effekter av psykologisk behandling, lägger denna enkät fokus på de egna 

upplevelserna hos patienterna, utifrån områdena försämring, negativa händelser, allvarliga 

negativa händelser och nya uppkomna symptom (Norström, 2015). 

Aktuell svensk forskning 

Bystedt (2014) har tittat på området utifrån klinikers perspektiv, och visar i sin studie att 

verksamma kliniker är medvetna om att psykologisk behandling kan leda till negativa 

effekter, men att de saknar kunskap både om ämnet i sig, samt hur de kan arbeta för att 

förebygga negativa effekter. Denna studie var en enkätstudie med sammanlagt 74 deltagare. 

Resultatet visade att kriterier och definitioner för att bedöma negativa effekter av psykologisk 

behandling saknas.  

I en svensk studie genomförd 2015, som också ligger till grund som jämförande material för 

denna studie (Norström, 2015), undersöktes klienters upplevelse av negativa effekter av 

psykologisk behandling. Resultatet visade att så många som 433 av 464 respondenter (93%) 

upplevt negativa effekter av den psykologiska behandling de genomgått. Vanligast 

förekommande negativa effekter, var ”Jag upplevde att gamla obehagliga minnen väcktes till 

liv”, ”Jag förstod inte alltid min behandling” och ”Jag upplevde inte att mina förväntningar på 

behandlingen infriades”. Metoden som användes var en enkätundersökning som skickades ut 

via sociala medier, publicering i dagspress och via radio. Totalt 939 personer påbörjade att 

svara enkäten varav 464 blev till godkända enkäter. 
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Egenterapi inom ramen för psykoterapiutbildning 

Utbildningsgången fram till legitimation för psykoterapeuter är framtaget av Socialstyrelsen. 

Egenterapi har traditionellt varit en viktig del av de praktiska momenten som krävs för 

genomgången och godkänd utbildning. Dock har egenterapins roll inom utbildningen till 

legitimerad psykoterapeut från vissa håll varit starkt ifrågasatt under senare år 

(Högskoleverkets Rapport 2010:9R). 

Vilken betydelse egenterapin har i det psykoterapeutiska arbetet är inte nog utforskat, men 

beprövade erfarenheter pekat mot att egenterapin påverkar psykoterapeuters 

behandlingsresultat positivt. Ett av syftena med egenterapin är att terapeuten ska utveckla en 

förståelse bland annat för sina egna attityder och emotionella reaktioner så att dessa inte 

påverkar terapin i en negativ riktning. Det finns fyra funktioner som egenterapin kan tänkas 

fylla i psykoterapeututbildningen. Den ena är en terapeutisk funktion, som syftar till att den 

blivande psykoterapeuten har möjlighet att reda ut eller minska personliga egenheter som kan 

påverka patienter negativt. En annan funktion är modellfunktionen, att själv få se och lära hur 

en terapeut arbetar. Den tredje funktionen är den empatiska funktionen, det vill säga att som 

blivande psykoterapeut själv få uppleva hur det kan kännas att vara patient. Den sista 

funktionen som lyfts fram är övertygelsefunktionen. Här tänker man att egenterapin ger ett 

tillfälle till att själv få erfara värdet av den psykoterapi inriktning man själv kommer att verka 

inom. Det föreslogs av Högskoleverket att det även fortsättningsvis ska ingå ett 

egenterapimoment i psykoterapeututbildningen och att både omfattningen samt formerna kan 

anpassas utifrån olika psykoterapi inriktningars önskemål (Högskoleverkets Rapport, 2010:9 

R). 

Utifrån aktuellt kunskapsläge och den genomgång av litteratur som ligger till grund för denna 

uppsats, är det tydligt att kunskapen om negativa effekter av psykologisk behandling behöver 

utökas.  
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Syfte 

Studien syftar till att undersöka blivande psykoterapeuters uppfattning av negativa effekter av 

egenterapi, som de genomgått inom ramen för utbildningen till legitimerade psykoterapeuter, 

och jämföra med en grupp patienter som genomgått psykoterapi. Studiens syfte är också att 

undersöka blivande psykoterapeuters syn på egenterapins funktion.  

 Frågeställningar 

 

1)Vilka negativa effekter av egenterapi skattar blivande psykoterapeuter, som         

 genomgår/genomgått psykoterapi inom ramen för sin utbildning som orsakade specifikt av 

behandlingen? 

2) Finns det någon skillnad mellan hur blivande psykoterapeuter skattar negativa effekter av 

egenterapi och en grupp patienter som genomgått psykoterapeutisk behandling? 

3) Hur skattar blivande psykoterapeuter egenterapins funktion? 

 

Metod 

För att besvara frågeställningarna genomfördes en enkätundersökning med en kvantitativ 

ansats. 

Undersökningsgrupp/urval 

Studien bygger på ett bekvämlighetsurval. Den grupp som ligger till grund för denna studie, 

är studenter vid ett universitet i Sverige, blivande legitimerade psykoterapeuter som befann 

sig på utbildningens sista termin. Ca hälften genomgick utbildning med psykodynamisk 

inriktning och den andra hälften med inriktning mot kognitiv och beteendeinriktad 

psykoterapi. Totalt kom 33 studenter att delta i undersökningen. Av dessa var 12.5 % (4 av 

32) mellan 30 - 40 år, 43.7 % (14 av 32) mellan 41 - 50 år och 40.6 % (13 av 32) var mellan 

51 - 60 år (uppgift saknades för en person). En person var över 60 år.   

De flesta, 96.8 % (31 av 32) av respondenterna, hade genomgått egenterapi under nuvarande 

utbildning. Totalt 40.6 % (13 av 32) hade avslutat egenterapin när enkätundersökningen 

genomfördes och 53 % (17 av 32) hade pågående egenterapi när enkätundersökningen 

genomfördes.  
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Av de som hade avslutat egenterapin, hade en person genomfört 120 timmar, åtta hade 

genomfört 75 timmar. En person hade genomfört endast 40 terapitimmar när studien 

genomfördes.  

Jämförelsegrupp 

Som jämförelsegrupp användes en grupp patienter som ingick i en tidigare publicerad svensk 

studie (Norström, 2015). Gruppen bestod av 464 patienter. De hade sökt hjälp i huvudsak för 

ångest och depressionssymptom. Största andelen av patienterna hade fått psykologisk 

behandling i form av KBT/ACT (40.1 %) och PDT (24.1%). Studien bygger på ett 

bekvämlighetsurval och genomfördes genom en internetbaserad enkät. 

Instrument 

Den enkät som användes är utarbetad av Carlbring och medarbetare; “Negativa händelser och 

effekter av psykologisk behandling” (Norström, 2015), v g se bilaga 3. Den består av 61 

frågor, där 60 frågor utgörs av påståenden om olika negativa händelser och effekter, som 

besvaras med ett Ja eller Nej. Vid Ja, besvaras därefter på vilket sätt, på en fem-gradig skala 

utifrån hur negativt det påverkat dem. Slutligen besvaras om dessa händelser och effekter är 

orsakade av behandlingen de genomgått eller av andra omständigheter. Den sista frågan är en 

öppen fråga med möjlighet för respondenten att själv beskriva andra negativa händelser och 

effekter om inte tagits upp i enkäten. 

Enkäten är baserad på kvalitativ data, litteraturgenomgång samt jämförbara instrument som 

mäter negativa effekter. Den syftar till att få fatt i områden som exempelvis försämring, 

negativa händelser såsom exempelvis förhöjd ångest, samt nya symptom. Syftet med enkäten, 

som i skrivande stund är under utveckling, är att utveckla en teoretisk utgångspunkt som 

därefter testas empiriskt. Utifrån att enkäten är under utveckling och därmed inte slutgiltigt 

fastställd saknas information om dess psykometriska egenskaper. Enkäten består dessutom av 

fler frågor än vad den slutgiltiga versionen kommer att innehålla, vilket är i linje med så kallat 

overinclusivensess (Clark, Watson, 1995). Utifrån den slutgiltiga enkäten kommer också mer 

robusta analyser utifrån underliggande faktorer att kunna genomföras, i stället för att som nu 

göra analyser enbart på itemnivå. 

I tillägg till Carlbrings ankät ställdes också frågor om egenterapins funktion utifrån de fyra 

olika funktioner som beskrivs (HSV, 2010). Här fick deltagarna skatta varje funktions 

betydelse utifrån en skala 1-4, där 1 motsvarade liten betydelse och 4 stor betydelse. 
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Bakgrundsinformationen innehöll frågor om ålder på studenterna och antal timmar som de 

genomgått egenterapi. 

 

Procedur/genomförande 

Två programansvariga lärare vid ett universitet kontaktades några veckor innan 

genomförandet. De ombads att lämna ut enkäten med följebrev, (v g se bilaga 1,) och 

bakgrundsinformation, (v g se bilaga 2) till sina respektive studenter vid kommande 

kurstillfälle. Följebrevet innehöll information om studiens syfte samt hur svaren skulle 

komma att bearbetas och presenteras. Vidare innehöll följebrevet information om sekretess 

och deras valfrihet att delta. Bakgrundsinformationen innehöll frågor om ålder på studenterna, 

antal timmar som de genomgått egenterapi, samt en fråga om hur de skattar egenterapins 

funktion.  

Vid genomförandet, som skedde i en klassrumssituation, delade den ena av de 

programansvarige lärarna ut enkäterna samt ett kuvert som respondenterna efter ifyllnandet 

lade enkäten i. Den andra programansvarige läraren som var tilltänkt att dela ut enkäterna, 

hade bett en av studenterna om hjälp att utföra uppgiften pga eget förhinder.  Insamlandet av 

kuverten gjorde läraren och studenten och överlämnade därefter materialet till oss. Enkäten 

uppskattades ta ca 20 minuter att besvara. 

 

Metod för analys 

Enkätsvaren matades in i kalkylprogrammet Excel där en deskriptiv analys av data 

genomfördes utifrån frekvenser, medelvärden och spridningsmått. Standardavvikelse (sd) och 

medelvärde (m) presenterades utifrån de sju främsta negativa effekterna. Dessa jämfördes 

därefter via programmet WinPepi version 11.38 (Abramson, 2011) med motsvarande värden 

för den grupp av patienter som utgjorde jämförelsegrupp.  

En effektstorlek (http://www.socscistatistics.com/effectsize/Default3.aspx) användes därefter 

för att testa skillnaderna mellan gruppen studenter och patienter. Effektstorlek är ett mått på 

hur stor skillnaden är utifrån gruppernas tolkningsramar. På detta sätt kan storleken jämföras 

av skillnaderna även om skillnaderna är icke-signifikanta. Den effektstorlekskoefficient som 

valts utifrån att studien består av olika stora stickprov, är Hedges´g. 

Medianvärden har beräknats på hur studenterna har skattat egenterapins funktion.  

http://www.socscistatistics.com/effectsize/Default3.aspx
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Valet av mätvärdena standardavvikelse och medelvärde är utifrån att det material som ligger 

till grund för jämförelse med denna studie, har använt dessa mätvärden. Då svarsskalan på 

enkätfrågorna är på ordinal mätnivå och inte på kvotnivå, är standardavvikelse och 

medelvärde egentligen inte tillämpbara utan i stället vore median och kvartil att föredra, samt 

typvärden för att få mer korrekta mätvärden.  

Bortfallsanalys 

Samtliga personer som tillfrågades om deltagandet, 33 stycken, besvarade enkäten. Därmed 

inget s.k. externt bortfall. Ett visst internt bortfall fanns dock på bakgrundsfrågorna, där en 

respondent inte besvarat någon av bakgrundsfrågorna och ytterligare två personer inte 

besvarade frågan om pågående egenterapi. På frågor om egenterapins funktion svarade mellan 

24-30 deltagare. Inget internt bortfall fanns på frågor kring negativa effekter av terapin, dvs 

frågor som var särskilt relevanta för studien.  

Fråga 61 som är en öppen fråga, Beskriv med egna ord om det förekom andra negativa 

händelser och effekter samt vad som kännetecknade dessa, valdes bort i denna studies resultat 

utifrån att mycket få svar förekom, som gav någon ytterligare information än vad övriga 

frågor gjort. 

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien fick i följebrevet information om uppsatsens syfte samt om 

enkätundersökningens upplägg. De fick vidare information om att deltagandet var frivilligt, 

anonymt och att resultatet kommer att behandlas konfidentiellt samt hur det kommer att 

nyttjas, d.v.s. enligt gängse forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Resultatet går 

inte att spåra till någon identifierbar individ. 
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Resultat 

Resultatet presenteras utifrån respektive frågeställning. 

Negativa effekter av egenterapi som troligen orsakats av behandlingen 

Antal personer som svarat jakande på respektive fråga om negativa effekter som förorsakats 

av egenterapin framgår av Figur 1.  

 

 

Figur 1. Antal svarande som uppgav negativa effekter som troligen orsakats av behandlingen, 

uppdelat per fråga. 

 

På 45 av de 60 enkätfrågorna är det någon eller några av psykoterapeutstudenterna som angett 

att de upplevt en negativ effekt av egenterapin. De vanligast rapporterade negativa effekterna 

var Jag upplevde att gamla obehagliga minnen väcktes till liv (12 personer), Jag förstod inte 

alltid min terapeut (9 personer), och Jag kände mig mer sorgsen (8 personer). 
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De negativa effekterna som inte alls skattades av studenterna, var:  

 

Jag fick sämre självkänsla, 

Jag tappade tilltron till mig själv 

Jag kände mig mer otålig 

Jag upplevde att det jag sökte hjälp för förvärrades 

Jag tappade förtroendet för andra människor 

Jag gjorde saker under behandlingen som jag sedan ångrat 

Jag började överskatta min egen förmåga 

Jag började skämmas inför andra att jag gick i behandling 

Jag kände mig övergiven när behandlingen avslutades 

Jag fick större problem i utförandet av mitt arbete, studier eller fritid 

Jag började skylla alla motgångar och hinder på mig själv 

Jag tycker mig ha utvecklat ett beroende till min behandling 

Jag blev försiktig i användandet av min dator, smartphone eller surfplatta för att andra inte 

skulle veta att jag gick i behandling 

Jag kände mig missnöjd med gränssnittet inom vilket behandlingen genomfördes 

Jag blev irriterad av att tekniken inte fungerade som den skulle 
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Gradering av negativa effekter 

 

Skattning på den femgradiga skalan för de vanligast förekommande (rapporterade av fem 

personer eller fler) negativa effekterna presenteras i Tabell 1 utifrån medelvärde och 

standardavvikelse och utifrån svarsmönster i Figur 2.  

 

Tabell 1. Medelvärde samt standardavvikelse kring grad av påverkan på de sju vanligast  

förekommande negativa effekterna troligen orsakade av egenterapin.    

Fråga m sd 

12.”Jag kände mig mer sorgsen” 2,63 1,92 

14.”Jag upplevde fler obehagliga känslor” 2,60 1,94 

18.”Jag upplevde att gamla obehagliga minnen väcktes till liv” 2,42 2,25 

45.”Jag förstod inte alltid min behandling” 2,83 2,01 

46.”Jag förstod inte alltid min terapeut” 2,56 1,53 

50.”Jag upplevde inte att mina förväntningar på behandlingen infriades” 3,0 2,05 

51.”Jag upplevde inte att mina förväntningar på terapeuten infriades” 2,67 2,08 

 

Medelvärden ligger genomgående relativt nära mitten av skalan, dvs nära 3, medan  

standardavvikelsen visar på en stor spridning i svarsmönster. Denna spridning framgår också 

mycket väl i Figur 1. 
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Figur 2. Skattningar (1 - 5) av grad av negativ påverkan på de mest rapporterade negativa 

effekterna av egenterapin utifrån mätnivåerna Inte alls, Något, Måttligt, Mycket och  Extremt.  

Resultatet visar att skattningen Något var vanligast förekommande på sex av frågorna, medan 

på frågan Jag förstod inte alltid min terapeut, var den vanligaste skattningen Måttligt,  dvs den 

högre graden av negativ påverkan.   

Jämförelse med patientgrupp 

Nedan (Tabell 2) presenteras en jämförelse mellan skattningar gjorda av studenter på 

psykoterapeutrogrammen (aktuell studie) och den grupp patienter som presenterats i en annan 

studie (Norström, 2015) 

Tabell 2. Patienters tio mest rapporterade negativa effekter av behandlingen, presenterade  

via medelvärde och standardavvikelse, samt psykoterapistudenternas skattningar på  

motsvarande frågor med högsta rapporterade negativa effekter av egenterapi. 
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      Patienter 

(n=464) 

  Studenter 

(n=33) 

  Medelvärdes-

skillnad 

  Oberoende 

t-test 

  Effekt-

storlek 

Fråga     m sd   m sd   m1-m2   t p    h 

49.”Jag kände att 

behandlingen inte gav 

något resultat” 

    3,49 1,08                     

53.”Jag upplevde att 

behandlingen inte 

passade mig” 

    3,30 1,14                     

3.”Jag upplevde mer 

ångest” 

    3,29 1,01                     

50.”Jag upplevde inte 

att mina förväntningar 

på behandlingen 

infriades” 

    3,27 1,08   3,0 2,05   0,270   0,75 0,459    0,229 

51.”Jag upplevde inte 

att mina förväntningar 

på terapeuten infriades” 

    3,21 1,12   2,67 2,08   0,540   1,48 0,149    0,448 

14.”Jag upplevde fler 

obehagliga känslor” 

    3,19 1,09   2,60 1,94   0,590   1,73 0,093   0,507  

18.”Jag upplevde att 

gamla obehagliga 

känslor väcktes till liv” 

    3,16 1,14   2,42 2,25   0,740   1,87 0,070    0,596 

12.”Jag kände mig mer 

sorgsen” 

    2,98 1,04   2,63 1,92   0,350   1,04 0,307   0,313  

46.”Jag förstod inte 

alltid min terapeut” 

    2,76 1,12   2,56 1,53   0,200   0,74 0,466    0,174 

45.”Jag förstod inte 

alltid min behandling” 

    2,66 1,14   2,83 2,01   -0,170   -0,48 0,634   0,140  

                   

  

 

 

 

 

 

 



 

15 

Av tabellen ovan framgår att sju av tio frågor sammanfaller för de båda grupperna som de 

främst förekommande rapporterade negativa effekterna. Studenterna ligger genomgående 

lägre i sina skattningar förutom på frågan om man förstod sin behandling. Att spridningen i 

svaren är större bland studenterna beror på färre deltagare. 

Det oberoende t-testet visar att det inte finns någon statistisk signifikant medelvärdesskillnad 

mellan grupperna. 

Effektstorleken däremot, visar att det är en moderat skillnad för fråga 14 och 18. För 

resterande frågorna är det en liten skillnad mellan grupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

Egenterapins funktion 

Som tilläggsfråga till enkäten fick psykoterapeutstudenterna skatta på en fyragradig skala hur 

de såg på egenterapins funktion (Figur 3). 

 

Figur 3. Studenternas skattningar av egenterapins funktion, antal som angav respektive värde. 

 

Resultatet visar att 58 % (19 st av totalt 33) av studenterna skattade den Terapeutiska 

funktionen som Mycket stor. För övriga funktioner var skattningarna mer spridda. Median för 

respektive funktion var: Terapeutisk funktion: 4, Modellfunktion: 3, Empatisk funktion: 3, 

Övertygelsefunktion: 2. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka blivande legitimerade psykoterapeuters uppfattning 

av negativa effekter av den egenterapi som de genomgått inom ramen för utbildningen, samt 

jämföra med patienter som genomgått psykoterapi. Nedan presenteras diskussion kring 

studiens resultat. Därefter följer en metoddiskussion där studiens starka och svaga sidor lyfts 

fram, samt de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat.  

Resultatdiskussion 

Studien visar att deltagarna skattade ett stort antal negativa effekter av egenterapin. Detta kan 

möjligen uppfattas som ett intressant och något anmärkningsvärt resultat, med tanke på att 

egenterapi har varit ett obligatoriskt moment inom ramen för psykoterapeututbildningen. En 

anledning till detta resultat kan vara att studenterna inte är patienter i den bemärkelsen att de 

söker psykologisk behandling för ett specifikt problem och kanske inte motiverade till ett 

förändringsarbete på samma sätt som en patient förmodligen är, som söker hjälp för ett 

specifikt problem. Egenterapi för studenter och psykoterapi för patienter har ju självklart helt 

olika funktioner, men studiens syfte var att undersöka om detta ändock kunde leda till 

negativa effekter och händelser, vilket denna studie visar att så är fallet.  

Skillnader mellan respondenternas svar på denna enkät och den patientgrupp som ligger till 

grund som jämförandematerial (Norström, 2015), är inte särskilt stor. Av de tio främst 

skattade negativa effekterna av patienterna, sammanfaller sju med psykoterapistudenternas 

mest rapporterade negativa effekter. De negativa effekter som skiljer grupperna åt i viss mån 

är påståendet Jag kände att behandlingen inte gav något resultat, Jag upplevde att 

behandlingen inte passade mig och Jag upplevde mer ångest. Det betyder inte att 

respondenterna i denna studie inte upplevde dessa negativa effekter, men de skattade dem inte 

som att de hade lika stor påverkan i relation till jämförelsegruppen.  

En intressant iakttagelse är att studenterna hade en tendens att i högre grad skatta att de inte 

alltid förstod sin behandling. Det är aningen anmärkningsvärt om väl informerade och pålästa 

psykoterapeutstudenter inte förstår sin behandling. Här torde viktig lärdom kunna dras om hur 

man ska förbereda sina kommande patienter inför den behandling man ger och nogsamt följa 

upp densamma.  
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Frågor som studiens resultat väcker, är bl.a. om en patient kommer med en förväntan på ett 

resultat på ett annat sätt än en student? Kan detta i så fall handla om aspekter av beroende och 

maktpositioner? Har en student en mindre känsla av beroendeställning till sin terapeut och 

således större acceptans eller tolerans för att den terapeut de möter inte är vad de önskar eller 

levererar vad de hade förväntat sig? Detta motsägs dock av att respondenterna har skattat en 

rad negativa effekter som att problemen blev mer invecklade än förut, att man inte hade 

förtroende för sin behandling, att behandlingen inte gav något resultat, att kvaliteten på 

behandlingen var dålig, upplevelse av att behandlingen inte passade dem, att man inte fick 

någon närmare relation till sin terapeut, och att man tyckte att behandlingen var 

omotiverande. Samtliga av dessa angivna negativa effekter tyder på att oavsett om du kommer 

som patient eller student, är det av stor vikt att få till en samarbetsallians med terapeuten. 

Resultatet visade att utifrån de fyra funktioner som egenterapin kan tänkas fylla, var det den 

terapeutiska funktionen som skattades högst av respondenterna. Den terapeutiska funktionen 

kan i och för sig sägas vara ett förändringsarbete i form av psykoterapi. Att bli medveten om 

sina egna sårbarheter, sina egna personliga egenheter är så klart av yttersta vikt för att detta 

inte ska sammanblandas med den patient man möter. Den empatiska funktionen, som 

skattades näst högst, tillsammans med modellfunktionen, är kanske den mest intressanta, för 

en blivande legitimerad psykoterapeut. Detta utifrån att det handlar om en upplevelse i att 

vara patient. Som blivande psykoterapeut kan man hävda att man behöver man ha någon form 

av egen erfarenhet av att vara patient. Detta inte bara för att kunna sätta sig in i den andres 

situation, men också få erfara den sårbarhet och utsatthet som det faktiskt kan innebära för en 

patient. Den funktion som skattades ha minst betydelse var övertygelsefunktionen, vilket är i 

samklang med tidigare presenterade svar där flera skattat att de inte alltid förstod sin 

behandlare eller behandling och att behandlingen inte passade dem. 

Det grundläggande etiska förhållningssättet, “First do no harm”, förutsätter en acceptans för 

att en psykoterapeut faktiskt kan bidra till negativ effekt för den patient som den möter. Har 

man inte den erfarenheten av att själv vara patient, kanske det är svårare att inta ett sådant 

perspektiv. Vikten av att själv erfara en patientroll kan också handla om att få insikt i hur 

försämringseffekten kan visa upp sig, vilket denna studies resultat är ett exempel på. 
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Metoddiskussion 

Studiens främsta svaghet är att den grundas på en liten undersökningsgrupp. Detta begränsar 

studiens (Backman, 2015) generaliserbarhet. Vi hade kunnat vända oss till flera universitet i 

Sverige och andra institut som bedriver psykoterapiutbildning, liksom till olika 

psykoterapiföreningar, något som tyvärr inte var möjligt av tids- och resursskäl. Detta skulle 

ha kunnat ge ett mer omfattande material som ökat generaliserbarheten. Den jämförelse som 

kunde göras med redan publicerade data från en patientgrupp ökar dock möjligheter att dra 

slutsatser utifrån aktuell studie. 

Även om undersökningsgruppen var liten kan den interna validiteten sägas vara relativt hög 

då samtliga tillfrågade deltog i studien och det interna bortfallet endast bestod i att en person  

inte besvarat bakgrundsfrågorna.  

Vi har använt ett mätinstrument som är under uppbyggnad, dvs den är inte slutgiltig och klar, 

men kan ändå sägas vara ett adekvat instrument utifrån denna studies syfte och 

frågeställningar, då det veterligen var det enda tillgängliga instrumentet för att mäta negativa 

effekter av psykoterapi. Reliabiliteten kan också sägas vara relativt hög. Mätningen är fri från 

bias av oss som gjort studien, d.v.s. resultatet skulle se ut på samma sätt oavsett vilka som 

genomför enkätundersökningen, vilket utgör ett stöd för att mätningen i det avseendet är 

reliabel. Dock återstår i utvecklandet och utprovningen av instrumentet att större grupper 

undersöks och att man kan hitta underliggande faktorer (delskalor) som mäter olika områden 

av negativa effekter av psykoterapi, och inte som här endast på enskild itemnivå. 
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Slutsatser 

Forskningsgenomgången visar hur sammansatt och komplext detta område är. Även om 

denna studie är liten till sin omfattning och inte kan sägas vara generaliserbar, ger den oss 

information om att psykologisk behandling, i detta fall egenterapi, uppfattas ge negativa 

effekter, något som tycks gälla för både psykoterapeutstudenter och patienter. Vidare 

forskning i området negativa effekter liksom försämringseffekter (Bergin, 1966) av 

psykologisk behandling är intressant och av största vikt. Vår medvetenhet har ökat kring 

negativa effekter vilket kommer hjälpa oss som legitimerade psykoterapeuter i att exempelvis 

informera och uppmärksamma våra patienter om detta. Vi hoppas att detta i sin tur kommer 

att öka medvetenheten hos våra patienter och därigenom hjälpa dem till val av terapimetod 

och öka deras motivation till deras förändringsarbete. Ju mer kunskap om eventuella negativa 

effekter som en patient blir upplyst om, desto mer kan man kanske minska avhopp från 

terapiprocessen. Viktigt är också att lyfta att negativa effekter per automatik inte behöver vara 

av ondo. Det kan också betyda att terapiprocessen går framåt, om man lyfter upp och 

medvetandegör vad den negativa effekten är och innebär, samt hanterar den. Detta kan bidra 

till att den upplevda negativa effekten också blir av godo.  

Det gör oss förhoppningsvis också mer medvetna om vårt agerande som psykoterapeuter, 

vilket kan stimulera och bidra till en dialog med patienterna om detta och på så sätt, minska 

riskerna för negativa effekter. Därmed kan ökad kunskap och medvetenhet om negativa 

effekter, inte minst bland blivande legitimerade psykoterapeuter, sannolikt leda till ökad 

beredskap av att tidigt uppmärksamma och arbeta för att minimera icke önskvärda effekter av 

psykoterapi och till att patienter får en behandling som är mer anpassad efter deras enskilda 

behov och preferenser (önskemål). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 



 

22 

Referenser 

Artiklar 

Abramson, J. H. (2011). WINPEPI updatd: computer programs for epidemiologists, and their 

teaching potential. Epidemiologic Perspectives & Innovations. 

Barlow, DH. (2010). Negative effects from psychological treatments: a perspective. Am 

Psychol. 2010; 65:13-20. 

Bendz, H. (2006). Psykoterapibiverkningar är alltför litet uppmärksammade. Läkartidningen. 

2006-12-13. Nummer 50.   

Bergin, A.E. (1966). Some implications of psychotherapy research for therapeutic practice. 

Journal of Abnormal Psychology. 71(4), 235-246. 

Clark, L. A., Watson, D. (1995). Constructing Validity: Basic Issues in Objective Scale 

Development. Psychological Assessment. September. Vol. 7, No. 3, 309 - 319. 

Lilienfield, SO. (2007). Psychological treatments that cause harm. Perspectives on 

Psychological Science. 2007; 2:53-70. 

Linden, M., & Shermuly-Haupt, M-L. (2014). Definition, assesment and rate of psychoterapy 

side effects. World Psychiatry. 13:3, 306-309. 

Linden, M. (2013). How to define, find and classify side effects in psychotherapy: From 

unwanted events to adverse treatment reactions. Clinical Psychology & Psychoterapy. 20(4), 

286-296. 

Strupp, H.H., Hadley,S. W. (1977). A tripartite model of mental health and therapeutic 

outcomes: With special reference to negative effects in psychotherapy. American 

Psychologist. 32(3),187-196.  

 

Böcker 

Akademikerförbundet SSR:s styrelse. (2014). Etik & psykoterapi.  

Backman, J. (2015). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Högskoleverkets Rapport( 2010:9 R). Ökad kvalitet i psykoterapeututbildningen.  

Mays, D. & Franks, C. (Eds.). (1985). Negative outcome in psychotherapy and what to do 

about it. New York: Springer.  

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleld=5728


 

23 

Patientlag (2014:821). 

 

Uppsats 

Bystedt, S. (2014). Klinikers Perspektiv på Negativa Effekter av Psykologisk Behandling. 

Psykologexamensuppsats, 30hp. Stockholms Universitet. Psykologiska institutionen. 

Norström, A. (2015). Negativa effekter av psykologisk behandling – en deskriptiv enkätstudie. 

Psykoterapeutprogrammet, 15p. Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen. 

 

Från internet 

Socialstyrelsen. Hämtat 7 april 2016 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadisverige  

http://www.socscistatistics.com/effectsize/Default3.aspx 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. (2012).  

http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/undersok-aven-

baksidan-av-psykologisk-behandling/ 

Vetenskapsrådet. (1: 2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. 

Vetenskapsrådets rapportserie. Hämtat 4 mars 2016 från: 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadisverige


 

24 

Tillkännagivanden 

Tack till våra handledare Ellinor Salander Renberg och Lotta Strömsten. 



 

25 

Bilaga 1 

Hej! 

  

Vi heter Karin Helldahl och Carola Mattsson och går snart sista terminen på 

Psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT vid Umeå Universitet. 

Inom ramen för utbildningen kommer vi att göra en studie kring negativa händelser och 

effekter av egenterapi. Vi är intresserade av blivande psykoterapeuters uppfattning av 

egenterapi. 

Vi har valt att lämna ut enkäten till Er som just nu studerar på psykoterapeutprogrammet i 

Umeå med inriktningarna KBT och Psykodynamisk. Som underlag till studien kommer vi att 

använda oss av Per Carlbrings enkät, Negativa händelser och effekter av psykologisk 

behandling, vars syfte är att mäta oönskade händelser och effekter av psykologisk behandling. 

Enkäten innehåller 61 frågor och tar ca 20 minuter att besvara. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets Etiska Riktlinjer, vilket betyder att Ditt deltagande är 

helt frivilligt och att Du kan avstå från att delta utan vidare motivering. Materialet kommer 

under studiens gång hanteras konfidentiellt och Du är anonym. Resultatet kommer sedan att 

presenteras på ett sätt där just Dina svar eller vilken utbildningsinriktning Du går inte går att 

identifiera. Efter att studien är avslutad kommer enkätmaterialet att förstöras. 

  

Vår förhoppning är att Du tar Dig tid att svara på denna enkät och vi är mycket tacksamma för 

Din medverkan. 

  

Med vänlig hälsning, 

    

Om Du har några frågor angående denna studie, kan Du kontakta oss på nedanstående 

mobilnummer. 

Karin Helldahl                                                              Carola Mattsson 

070-247 49 93                                                               070-53 44 850                                      
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Bilaga 2 

Bakgrundsinformation 

 

1. Hur gammal är Du? 
  30 – 40  
  41 – 50  
  51 – 60  
  61 – 70  

 
2. Egenterapi under nuvarande psykoterapeututbildning? 

 
 Ja -------->  Pågående, ca antal timmar ….…..  

   Avslutad, ca antal timmar ……… 

 
 Nej 

   
 

3. Egenterapin kan ha flera funktioner. Skatta nedan i vilken utsträckning egenterapin 
har eller har fyllt en funktion för din del. Skatta 1 – 4, där 1 betyder mycket liten 
betydelse och 4 betyder mycket stor betydelse. 
 

 Terapeutisk funktion (egen personlig utveckling, självkännedom)  
  

 Modellfunktion (se hur en psykoterapeut arbetar) 
 

 Empatisk funktion (hur det känns att vara patient) 
 

 Övertygelsefunktion (pröva värdet av psykoterapi)  
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Bilaga 3 
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