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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning man kan se studier på en 

legitimationsgrundande psykoterapeututbildning som ett karriärdrag, och hur en sådan karriär 

i så fall kan definieras. I studien har 60 legitimerade psykoterapeuter med inriktning 

familjeterapi som studerat vid Linköpings universitet under åren 2002-2014 (n=87) svarat på 

en enkät med fasta svarsalternativ, samt några öppna frågor.  

Resultaten visar att titeln som legitimerad psykoterapeut medfört löneökning för 63 %.  

Av respondenterna titulerar sig 58 % som legitimerad psykoterapeut, 27 % har fått utökade 

befogenheter i samband med legitimationen, och 12 % har befordrats. I samband med 

legitimationen har 33 % fått utökat ansvar och 40 % anger familjeterapi som huvudsaklig 

sysselsättning. De stora arbetsgivarna även efter avslutad utbildning är kommun och 

landsting, där 73 % är anställda. En markant ökning har dock skett av antalet egna företagare, 

från 20 % till 40 %.  

Den karriär som görs av legitimerade psykoterapeuter är huvudsakligen en expertkarriär, dvs. 

en karriär där man är expert inom sitt yrkesområde, en horisontell karriär. En utbildning till 

legitimerad psykoterapeut leder till en ökad grad av eget företagande. 

 

Nyckelord: legitimerad psykoterapeut, karriär, familjeterapi 
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Abstract 

This study aims to examine to what extent following a course of study leading to a diploma in 

psychotherapy can be seen as a strategic career-related move, and how, in that case, such a 

career can be defined.  

The degree entitling the recipient to the Swedish title “legitimerad psykoterapeut” is difficult 

to translate literally; it is usually considered equivalent to, but is not specified as, an M.Sc. It 

is officially a degree within the health care field, with concurrent obligations, and is hereafter 

referred to as “qualified psychotherapist”. 

60 qualified family psychotherapists who studied at Linköping University between 2002 and 

2014 (n=87), replied to a questionnaire containing fixed answer alternatives and a few open 

questions. 

The results show that acquiring the title of qualified psychotherapist led to a rise in income by 

63%. Of all the respondents, 53% actually use the title, 27% acquired more authority, 12% 

were promoted, and 33% reported being granted a higher level of responsibility after 

acquiring the title. Family therapy was reported as the major occupation of 40% of the 

respondents. 

Local councils (kommuner) or district health authorities (landsting) employed 73% of the 

respondents, although there has been a significant increase, from 20% to 40%, in the 

proportion of family psychotherapists who are also partly or solely self-employed. 

The career of a qualified psychotherapist is thus largely the career of an expert within the 

field, a “horizontal” career. Completing the requirements for qualification as a 

psychotherapist leads to an increased level of self-employment. 

Keywords: qualified psychotherapist, family therapy, career 
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Psykoterapeututbildningens betydelse för studenternas 

fortsatta professionella liv 

 

Introduktion 

En påbyggnadsutbildning i psykoterapi är en lång och krävande utbildning på avancerad 

akademisk nivå, som är en satsning från personer som arbetat minst två år men oftast längre 

inom sitt yrke. Professionella går denna utbildning för att man vill bli legitimerad 

psykoterapeut, och kunna lägga ytterligare en profession till den befintliga.  

Utbildningen till legitimerad psykoterapeut innebär en stor satsning på det personliga planet, i 

tid, pengar och energi. Ur denna synvinkel ter det sig viktigt att satsningen lönar sig på olika 

sätt. I denna studie undersöks därför vilken påverkan påbyggnadsutbildningen i psykoterapi 

med inriktning systemisk familjeterapi i Linköping haft för studenternas fortsatta yrkesliv.  

Undersökningen vill beskriva mätbara förändringar. Legitimerade psykoterapeuters fortsatta 

yrkeskarriär har också en påverkan på behandlingsutbudet för de familjer som har behov av 

behandling. Därför är det viktigt att undersöka inom vilka organisationer och hos vilka 

arbetsgivare som tillgången på familjeterapeutisk kompetens är störst, och vad det i 

förlängningen innebär för familjer i behov av stöd. 

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs först en grundutbildning som psykolog, läkare med 

specialistkompetens i psykiatri, eller socionomexamen eller annan motsvarande akademisk 

examen inom människovårdande yrke. För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom 

grundläggande psykoterapiutbildning, tidigare kallad statlig steg 1-utbildning, eller 

motsvarande. Man ska därefter ha arbetat minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter 

under handledning.  

Psykoterapeututbildningen innebär tre års studier på halvfart, och innefattar både teoretiska 

moment och terapeutiskt arbete under handledning. För att erhålla psykoterapeutexamen ska 

studenten under utbildningen ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter.  
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Den legitimerade psykoterapeutens yrkesutövning regleras i Hälso- och sjukvårdslagen och i 

Patientsäkerhetslagen. De psykoterapeuter som i sin grundutbildning är psykologer, läkare 

eller sjuksköterskor omfattas redan i sin grundutbildning av denna lagstiftning, och har en 

legitimation redan i sin grundutbildning. 

Andra psykoterapeuter, såsom socionomer och socialpedagoger, saknar legitimation i sin 

grundutbildning och om de är kommunalt anställda omfattas de av socialtjänstlagen. När de 

blir legitimerade psykoterapeuter omfattas de även av hälso- och sjukvårdens lagstiftning. 

Varje landsting ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta i 

landstinget, men detta ansvar utgör inget hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning man kan se studier på en 

legitimationsgrundande psykoterapeututbildning som ett karriärdrag, och hur en sådan karriär 

i så fall kan definieras. Detta görs genom att ta reda på vilka konkreta förändringar som 

utbildningen lett till i studenternas fortsatta yrkesliv, i relation till hur det såg ut vid 

utbildningens början. Syftet är också att undersöka var de legitimerade psykoterapeuterna 

återfinns på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning, i vilken position, och hur man i olika 

organisationer ser på behovet av familjeterapi.  

Syftet besvaras utifrån följande frågeställningar: 

1. På vilket sätt har utbildning och legitimation förändrat studenternas ekonomiska 

villkor? 

2. Vilken skillnad har utbildning och legitimation gjort för studenternas status på 

arbetsplatsen? 

3. På vilket sätt har studenternas formella ansvar förändrats genom legitimationen? 

4. På vilket sätt har studenternas arbetsuppgifter förändrats på grund av utbildning och 

legitimation? 

5. På vilket sätt har utbildning och legitimation förändrat studenternas valmöjligheter på 

arbetsmarknaden? 
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Tidigare forskning 

 

Blomquist och Stolt (2008) intervjuar fem legitimerade psykoterapeuter med 

familjeterapeutisk inriktning om huruvida utbildningen stimulerat den personliga 

utvecklingen och yrkeskompetensen. De frågar också respondenterna om deras motiv till att 

gå utbildningen. Således har inte undersökningen som fokus att efterfråga vilka konkreta 

förändringar utbildningen eventuellt lett till i form av löneutveckling, byte av arbetsgivare och 

arbetsuppgifter. Respondenterna lyfter fram att de efter utbildningen upplever sig som 

tryggare, säkrare och mer kunniga i sin yrkesroll och att detta kommer klienterna till del. 

Gemensamt för respondenterna är också att upplevelsen av personlig utveckling och stärkt 

yrkeskompetens går hand i hand och inte går att särskilja. Ett större mod att utifrån 

utbildningsförvärvad kunskap och självkännedom arbeta med sig själv som redskap i 

terapeutiska samtal beskrivs av flera respondenter i studien. Att bli bättre på sitt yrke upplevs 

som en personlig utveckling och vice versa.  

Motiven som lyfts fram till att gå utbildningen är inte främst att göra karriär utan ett djupt 

intresse för och tidigare erfarenhet av att arbeta med mänskliga relationer. Dock framför 

respondenterna missnöje med hur utbildningen värderas lönemässigt och över frånvaron av en 

tydlig lönepolicy efter att ha genomgått en utbildning till psykoterapeut. De tror å andra sidan 

att utbildningen har ökat deras konkurrenskraft både hos framtida arbetsgivare och som 

egenföretagare. Gemensamt för svaren är också att legitimationen som psykoterapeut i sig lett 

till ökat självförtroende i yrket och en upplevelse av att bli mer lyssnad till av andra 

professionella (ibid). 

Eskelinen (2011) intervjuar 12 socionomer som antingen är legitimerade psykoterapeuter med 

familjeterapeutisk inriktning eller under utbildning till detsamma, för att undersöka vilka 

deras motiv har varit för att utbilda sig.  Ett viktigt motiv hon finner, förutom en törst efter 

mer kunskap och ökad kompetensutveckling, är förhoppningen om att utbildningen och 

legitimationen ska bidra till förändringar i yrkeslivet såsom högre lön, andra arbetsuppgifter 

och ökade valmöjligheter att byta arbete och/ eller att starta eget. Högre status är ett annat 

motiv som lyfts fram av respondenterna, där socionomer verksamma inom hälso- och 

sjukvården anses befinna sig långt ner i yrkeshierarkin om de inte har legitimation som 

psykoterapeut. Vad gäller arbetets innehåll upplever flera respondenter att de efter 

utbildningen möts av större respekt på sina arbetsplatser och har större frihet att själva 
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utforma sitt arbete som legitimerade psykoterapeuter. Dock svarar flertalet att de innehar 

tjänster som inte kräver en psykoterapeutexamen och att tjänsten efter genomgången 

utbildning, bland annat därför, inte omvandlas till en psykoterapeuttjänst. Åsikterna går isär 

om huruvida det är ett problem eller inte, där vissa inte tycker att de behöver ”skylta” med sin 

nya titel så länge kollegerna vet om ens kompetens, medan andra ser det som en brist och som 

ett utslag av en ”jantelag” eller handlar om en överdriven ängslighet hos arbetsgivaren. Ibland 

använder man sig ändå av titeln, även om den inte finns som tjänstetitel. Vissa titulerar sig 

både socionom och legitimerad psykoterapeut vid intygs- och utlåtandesignaturer, andra när 

de upplever ett särskilt behov av att trygga en familj eller patient med att också lägga till den 

nya titeln i presentationen av sig själv.   

 Alla respondenter framför att löneläget för socionomer, även om de utbildat sig till 

legitimerade psykoterapeuter, är dåligt, och menar att en orsak till detta är just att arbetsgivare 

hävdar att denna kompetens inte är ett krav på arbetsplatsen. Ett undantag till hur man 

titulerar sig utgörs av de socionomer i undersökningen som också har privat verksamhet, där 

alla i egenskap av egenföretagare titulerar sig legitimerade psykoterapeuter, trots att ingen av 

dem enbart arbetar med psykoterapi i den egna verksamheten utan även med till exempel 

handledning. Dessa respondenter svarar att det egna företagandet erbjuder en rad vinster 

såsom högre grad av handlingsutrymme och autonomi, status, självförverkligande och bättre 

ekonomisk avkastning. Samtliga respondenter tycker att det är värdefullt att även offentlig 

verksamhet kan erbjuda psykoterapi, men att det kan finnas en schablonbild hos chefer och 

beslutsfattare av att psykoterapi enbart innebär långa och individuella kontakter, vilket gör att 

det psykoterapeutiska och familjeterapeutiska arbete som faktiskt bedrivs i offentlig regi 

måste kallas något annat. Flera i undersökningen är positiva till det egna företaget som möjligt 

alternativ tack vare en legitimation som psykoterapeut, medan några är mer negativa, och då 

främst med argumentet att den klientgrupp som inte har råd med eller kunskap för att vända 

sig till en privat vårdgivare utesluts (ibid). 

Edstam (2008) undersöker hur en legitimationsgrundande psykoterapiutbildning med 

familjeterapeutisk inriktning påverkar studenternas fortsatta yrkesliv genom telefonintervjuer 

med 58 studenter som läst vid Göteborgs universitet under åren 2000-2008. 38 av de 

intervjuade hade examinerats medan övriga fortfarande studerade vid undersökningens 

genomförande.  En klar majoritet av respondenterna, 48 personer, var socionomer i sin 

grundutbildning. De allra flesta av respondenterna arbetar kvar inom samma eller liknande 
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verksamheter som innan utbildningen. Av de examinerade har hälften ett eget företag 

registrerat efter avslutad utbildning. Det egna företaget utgör oftast bara en mindre del av 

sysselsättningen, och ses av respondenterna som ett komplement till anställningen.  Elva 

personer i gruppen av legitimerade (n=38) titulerar sig som legitimerad psykoterapeut helt 

eller i kombination med annan titel hos sin arbetsgivare. Hälften av respondenterna anger att 

man i högre omfattning än innan utbildningen arbetar med familjeterapi. Angivna skäl till 

detta är att arbetsplatsen och kollegerna efterfrågar det och att utbildningen lett till större 

självsäkerhet. Av de som idag arbetar mindre med familjeterapi anges skäl som 

arbetsplatsbyte, organisationsförändringar och arbetsgivares syn på familjeterapi som en 

mindre verksam och tillämpbar metod (ibid). 

I en kvalitativ intervjustudie med socionomer och psykologer som också är legitimerade 

psykoterapeuter med familjeterapeutisk inriktning identifieras några tydliga skillnader mellan 

dessa båda yrkesgrupper (Falk, 2011). En sådan skillnad rör den vikt man lägger vid 

psykoterapeutlegitimationen i sig, både som motiv för studierna och som resultat av dessa. De 

intervjuade psykologerna uppfattar både steg 2- utbildningen och den legitimation den medför 

mer som ett komplement till den tidigare utbildningen, om än ett värdefullt sådant, jämfört 

med socionomerna. Socionomerna å andra sidan ser psykoterapeutlegitimationen i sig som ett 

viktigt motiv och mål och upplever att vidareutbildningen till psykoterapeut stärker den egna 

yrkesidentiteten betydligt och gör att man känner sig mer kvalificerad i sin yrkesroll (ibid). 

Den tradition och status som psykologyrket har gör att en steg 2- utbildning inte upplevs som 

ett lika stort karriärkliv uppåt hos psykologerna som hos socionomerna. Psykologerna i 

studien hänvisar oftare till sin grundutbildning som teoretisk bas och utgångspunkt än vad 

socionomerna gör. Psykologen blir expert redan i kraft av sin grundexamen, medan 

socionomutbildningens generalistupplägg gör att socionomen blir expert först tack vare 

psykoterapeututbildningen. Detta både i sina egna och sina kollegors ögon när dessa tillhör 

andra yrkesgrupper på arbetsplatsen, som till exempel psykologer.  Ändå kan socionomerna 

uppleva sig som särskilt lämpade för familjeterapeutiska studier då socionomutbildningen 

anses förbereda väl för en förståelse för individens beroende av sitt sammanhang (ibid).  

Falk (ibid) identifierar också skillnader i hur man väljer att titulera och presentera sig där 

psykologerna i vissa fall lägger mindre vikt vid att efter utbildningen konsekvent lägga till 

den nya titeln, då man tänker att psykologtiteln i många fall räcker även i fortsättningen då 

denna indikerar att man också kan arbeta med terapeutisk behandling. För socionomerna 
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verkar den nya titeln mer professionsstärkande och central att ha med i sin yrkesbeteckning. 

Psykologerna nämner också sin psykologlegitimation som ett försprång vad gäller förståelsen 

för vilket ansvar och vilka skyldigheter en legitimation för med sig jämfört med vad som är 

fallet med socionomerna där skillnaden blir mer märkbar i och med den nyvunna 

legitimationen (ibid.) 

 

Teori 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori 

Bronfenbrenner (1979) utvecklade sin utvecklingsekologiska systemteori som en reaktion mot 

den rådande synen på barns utveckling, och hur man undersöker denna. ”It can be said that 

much of developmental psychology is the science of the strange behavior of children in 

strange situations with strange adults for the briefest possible periods of time” 

(Bronfenbrenner 1977, p. 513).  Han argumenterar för att om man ska förstå mänsklig 

utveckling, så måste man studera hela det ekologiska system där växande sker. Man måste 

förstå barn och vuxna i deras naturliga sammanhang, utifrån livets vardagliga förutsättningar, 

över tid.  

Bronfenbrenner menar att mänsklig utveckling sker genom en process av ömsesidigt samspel 

mellan individen, hans/hennes personliga förutsättningar och omgivningen. Detta samspel 

sker på vardaglig basis över längre tid. Exempel på sådana processer är aktiviteter mellan 

förälder-barn eller barn-barn, lek, läsande, att lära sig nya färdigheter, studera, idrotta.  

Vilken riktning utvecklingen tar är ett resultat av ett samspel mellan individ, nära omgivning 

och det omgivande samhället. 

Bronfenbrenners modell kan liknas vid en rysk docka, där den ena strukturen ingår i nästa. 
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Figur 1. Modell av Bronfenbrenners ekologiska systemteori, bilden hämtad från internet 

2016-10-21. 

Ett mikrosystem utgörs av individen och dess omedelbara dagliga omgivning som t.ex. familj, 

skola, kamratgrupp, arbetsplats. Kvaliteten på de dagliga interaktioner som sker på mikronivå 

påverkar utvecklingen hos individen. 

Mesosystemet kan liknas vid ett system av mikrosystem. Här ingår interaktionerna mellan två 

eller flera system där individen ingår, t.ex. relationerna mellan hem och skola. T.ex. har 

Epstein i en studie (Epstein 1983a, 1983b) kommit fram till att ett nära samarbete mellan 

föräldrar och skola påverkar barnets utveckling i gynnsam riktning. Det visade sig också att 

de goda effekterna av ett nära samarbete mellan föräldrar och skola är större, än negativa 

effekter av ett omgivande socioekonomiskt belastat samhälle.   

Exosystemet innefattar de processer som sker mellan två eller flera system, där individen inte 

ingår i åtminstone ett av dessa system, men där en indirekt påverkan sker både på individen 

och individens närmaste omgivning. Ett exempel på detta är hur en förälders situation på 

arbetsplatsen påverkar barnets situation. 

Makrosystemet består av de överordnade mönstren i en kultur eller subkultur, i vilka mikro-, 

meso-, och exosystem ingår. Makrosystemet kan liknas vid en samhällelig karta för en viss 

kultur eller subkultur. Där ingår t.ex. trossystem, materiella förhållanden, skolsystem, och 

politiska system.  
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På makronivå i Sverige erbjuds psykoterapiutbildningar på akademisk nivå för de som har 

vissa grundutbildningar. Psykoterapiutbildningarna har olika inriktningar, bl.a. 

familjeterapeutiska. Det får man förstå som att samhället anser att detta behövs, och att detta 

är något som skattemedel ska användas till. En samhällelig syn är alltså att det finns familjer 

som behöver stöd i denna form, och att samhället ska erbjuda detta stöd. 

För att veta mer om vilka familjer som kommer i åtnjutande av denna kunskap behöver man 

veta var de legitimerade psykoterapeuterna arbetar efter avslutad utbildning, dvs. var i 

exosystemet de återfinns, och i vilken utsträckning de ägnar sig åt familjeterapi.  

I mikrosystemet återfinner vi familjerna. Enligt den generella systemteorin (Bertalanffy, 

1968) utgörs system av olika delar som ömsesidigt påverkar varandra. Familjeterapi på 

systemteoretisk grund ser familjen som ett sådant system där individen är en del av ett 

sammanhang. Behandling omfattar hela familjen och inte bara individen. Psykisk ohälsa såväl 

som problembeteenden, problem i relationer eller problem mellan föräldrar och barn behöver 

därför förstås och adresseras i sitt sammanhang. Värdet av familjeterapi belyses i flera studier, 

t.ex. av Cederblad, Petitt och Wirtberg (2015). Ett annat exempel är Carr (2014) som i en 

översiktsartikel skriver att familjeterapi är mycket mer effektivt än individualterapi vid 

behandling av utåtagerande beteende hos unga. Vid behandling av ångeststörningar hos barn 

är familjeterapi lika effektivt som individualterapi, och mer effektivt om någon förälder också 

har ångest (ibid).  

 

Karriärteori 

 

Brousseau, Driver, Eneroth och Larsson (1996) hävdar att den traditionella synen på en 

yrkeskarriär har handlat om individens vertikala rörelse mot allt större makt och inflytande 

inom en och samma organisation. Men, fortsätter de, denna karriärtyp är inte längre 

allenarådande utan har fått ge vika för och dela plats med andra typer av karriärvägar. Denna 

förändring har drivits på både av förändrade värderingar och normer i samhället, och av en 

alltmer föränderlig och instabil arbetsmarknad, som i sin tur bland annat har att göra med att 

ekonomin globaliseras och går från ett industri- till ett kunskapssamhälle. Långa 

anställningsperioder och starka lojalitetsband mellan anställd och arbetsgivare är inte längre 

norm, utan den anställda förväntas istället vara flexibel och ha förmåga att på egen hand ta 

kommandot över sin karriär istället för att vänta på en befordran som tack för lång och trogen 
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tjänst. Man kan se tre typer av karriärer som till skillnad från den traditionella karriären är 

horisontella snarare än vertikala till sin rörelse (ibid): 

Expertkarriären utgörs av ett livslångt engagemang inom ett avgränsat yrkesfält eller 

specialområde. Individens fokus är en strävan efter fortsatt utveckling och fördjupning av sina 

kunskaper inom detta specialområde. Stabilitet och säkerhet utifrån en allt gedignare 

kunskapsbas värderas högre än rörlighet och om man alls kan tala om en uppåtgående rörelse 

kan den liknas vid den som skedde inom det gamla skråväsendet. En vertikal karriär mot till 

exempel ett chefsjobb kan bli en alienerande upplevelse för dessa individer, vars identitet är 

starkt kopplad till det egna specialområdet.  

Spiralkarriären utmärks av mer föränderlighet. Individen värdesätter personlig utveckling och 

kreativitet och byter yrkesområde vart sjunde till tionde år. Den kompetens man förvärvat 

inom ett område öppnar dörrarna till ett annat område där man sedan förvärvar nya kunskaper 

och breddar sin yrkesrepertoar ytterligare. Den horisontella rörelsen spänner således över ett 

bredare yrkesfält och man kan tala om ett mer individualiserat och rörligt karriärprojekt än 

vad som är fallet för expertkarriäristerna.  

Transitkarriären beskrivs som en karriär av hög mobilitet, där individen byter arbetsplats vart 

tredje år och tar för sig av vitt skilda yrkesområden som från en buffé. Variation och 

oberoende värderas högt. 

Brosseau et.al. (ibid) hävdar att arbetsgivare tidigare såg med misstänksamhet på framför allt 

spiral- och transitkarriäristerna medan den moderna ekonomin med sina snabba organisations- 

och strukturförändringar i större utsträckning premierar rörliga individer som själva tar ansvar 

för sin kunskaps- och karriärutveckling.  

Ytterligare en karriärtyp är den Hall (2004) kallar för den proteanska karriären. Här 

värdesätter individen framgång mer som en subjektiv upplevelse av tillfredsställelse och 

mening än i form av yttre belöningar såsom befordran och lönepåslag. Personlig utveckling 

och frihet prioriteras framför traditionellt avancemang. En karriär uppfattas av ”proteanerna” 

som en kontinuerlig läroprocess där val av yrke är en del av den egna identiteten, snarare än 

val fattade med hopp om högre position, makt och inflytande som morot.  
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Legitimerade psykoterapeuters karriärer 

Kullberg (2011) konstaterar i sin avhandling om socionomers karriärvägar att den traditionella 

karriär som beskrivits ovan inte dominerar som mål och drivkraft för de socionomer som 

ingått i hennes undersökning. Respondenterna i avhandlingen är dels män, dels kvinnor, som 

studerade på socionomprogrammet i Lund från 80-tal till tidigt 2000-tal. Kullberg (ibid) 

finner att en informell karriärväg för kvinnliga socionomer tar sin början inom socialtjänstens 

verksamhetsområden och då främst de enheter som arbetar med myndighetsutövning, såsom 

försörjningsstöd och utredning av barn och unga. Dessa tjänster lämnas sedan i allt högre grad 

ju längre man har arbetat efter examen, varför flera av socialtjänstens kärnverksamheter kan 

ses som ingångs- och genomgångsområden (ibid). Av de kvinnliga socionomer i 

undersökningen som tog sin examen på 80- och 90-talen hade 70 % efter de första åren 

lämnat detta område jämfört med 40 % av de som gått ut socialhögskolan 2003. De äldre 

socionomer som stannar kvar inom socialtjänsten rör sig till mer specialiserade nischområden 

såsom flyktingmottagning och familjerätt. De kvinnliga socionomernas motiv för att byta 

arbetsområde handlar främst om en önskan om personlig utveckling och en högre grad av 

handlingsutrymme och autonomi i arbetet och inte om en strävan efter vertikalt avancemang. 

Därav drar Kullberg (ibid) slutsatsen att det dominerande karriärmönstret bland kvinnliga 

socionomer är en spiralkarriär med proteanska inslag, där autonomi, rörlighet och en 

upplevelse av personlig tillfredsställelse och utveckling är i fokus. Arbetets innehåll styr valen 

snarare än var på den traditionella karriärstegen arbetet befinner sig. En mindre del av 

kvinnorna gör en karriär som mer liknar expertens, och dessa återfinns främst bland 

kuratorerna inom hälso- och sjukvården (ibid). Möjligen kan det delvis förklaras med att 

dessa socionomer arbetar inom en arena där medicinsk kunskap och inte socialt arbete 

dominerar som kunskapsbas och därmed behöver hävda sitt revir och sin kunskapsbas i 

konkurrens med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen (Lundström & Sunesson, 2006). Ett sätt 

att hävda denna legitimitet kan då vara att göra den expertkarriär som Kullberg (ibid) finner 

att de kvinnliga kuratorerna i större utsträckning gör.  

Även männen i undersökningen ratar en traditionell, vertikal karriär. Istället för en strävan 

mot chefstjänster vill de fördjupa sin kunskap och utvecklas inom sin profession genom att 

göra en horisontell karriär mot nischer som anses särskilt attraktiva inom det breda yrkesfält 

som socionomer har tillgång till. Denna karriär gynnas av att män är en eftertraktad minoritet 

bland socionomer, och Kullberg (ibid) talar här om de manliga socionomernas ”glasrullband”, 
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som fortare tar dem till områden som anses särskilt attraktiva. Männen lämnar socialtjänsten i 

större omfattning och i snabbare takt än kvinnorna. Chefstjänster inom till exempel 

socialtjänsten har blivit mindre attraktiva då chefsuppgifterna alltmer handlar om ekonomi, att 

hålla budget och att genomföra nedskärningar i takt med att mer marknadsliknande 

organisationsformer införts i offentlig sektor. Chefens arbetsuppgifter har därmed allt mindre 

anknytning till socionomens kunskapsfält (ibid). Att andelen manliga socialchefer i 

socialtjänsten minskat från 92 % till 37 % under de senaste trettio åren kan tolkas som en följd 

av lyckosamma jämställdhetssträvanden men även som ett resultat av att de nya krav som 

ställs på socialchefer gör att dessa tjänster helt enkelt är mindre attraktiva för manliga 

socionomer (ibid).  

Dellgran och Höijer (2005a) har undersökt attityder bland examinerade socionomer vad 

beträffar vilken intern status olika yrkesområden har. De finner att två områden, psykoterapi 

och familjerådgivning samt utbildning/forskning, åtnjuter klart högst status medan arbete med 

fattiga, missbrukare och handikappade har en förhållandevis låg status. Deras 

attitydundersökning visar att redan socionomstuderande på termin 1 är klara över denna 

statusordning. När de undersökt karriärvägar hos tre olika generationer av socionomer finner 

även de att en rörelse går från att arbeta med myndighetsutövning på socialkontor, där andelen 

yngre socionomer är klart högre, till att arbeta inom det terapeutiska fältet och inom 

sjukvården, där de äldre socionomerna dominerar. Dellgran och Höijer (ibid) har valt ut några 

indikatorer på professionalisering inom socionomkåren, såsom vidareutbildningsnivå, högre 

grad av intresse för och delaktighet i forskning, högre lön och intern status samt hög grad av 

tillfredsställelse med arbetsvillkor. De finner ett yrkesfält där graden av professionalisering är 

ojämnt fördelad mellan olika yrkesområden och mellan generationerna. De med högst grad av 

professionalisering återfinns inom två områden; terapi och familjerådgivning (där arbete inom 

barn och ungdomspsykiatri åtnjuter relativt hög intern status) respektive forskning och 

utbildning medan de som arbetar med försörjningsstöd och med arbetslösa har en låg 

professionaliseringsgrad.  

Dellgran och Höijer (2005b), har även undersökt hur många socionomer som startar egna 

företag, vilka dessa är och hur deras bakomliggande motiv lyder. Det är främst de äldre 

socionomerna med hög grad av vidareutbildning som återfinns bland egenföretagarna. De 

dominerande motiven till att starta eget företag är en önskan om mer autonomi och kontroll 

över sin arbetssituation men också ett hopp om förbättrade villkor för att kunna specialisera 



   

 

  

16 

 

 

sig utifrån sin kompetens och utöva denna kompetens i större utsträckning (ibid). Intressant i 

det sammanhanget är Evetts (2006) diskussion om skillnaden mellan organisatorisk 

professionalisering, en uppifrån kommande implementering av standardiserade metoder, 

granskning av prestationer och tydligt formulerade mål, respektive den egna yrkesgruppens 

professionaliseringssträvanden mot högre grad av självständigt beslutsfattande och kontroll 

över det egna arbetets innehåll. Här menar Kullberg (2011) att en organisations strävan efter 

professionalisering, genom att till exempel införa evidensbaserade metoder, kan verka 

avskräckande för de mest erfarna socionomerna, som i det sammanhanget upplever sin 

professionella strävan mot större handlingsutrymme som kringskuren. 

De socionomer som har eget företag, oftast som bisyssla, uppger också större tillfredsställelse 

med sitt arbete och resultatet av det de gör (Dellgran & Höijer, 2005b). De tycker att de har 

bättre förutsättningar för personlig utveckling och mer positivt utmanande arbetsuppgifter. De 

upplever sig åtnjuta en högre status och de tjänar dessutom mer. Det egna företaget är därmed 

en strategi mot högre grad av professionalisering och också en del av ett individuellt 

karriärprojekt, inte minst för att de yrkesverksamma med högst status och professionsgrad 

återfinns just här; terapeuterna, handledarna och utbildarna (ibid). 

 

En faktor som kan förklara att socionomer dominerar i de psykoterapeutkarriärer som 

beskrivits ovan är att socionomernas yrkesfält är bredare och mer odefinierat än vad som är 

fallet för andra yrkesgrupper. Till skillnad från psykologer och läkare leder inte 

socionomexamen till en legitimation som tydlig markör och garantistämpel av kompetens- 

och ansvarsområden. Socionom är en skyddad examenstitel, inte en yrkestitel skyddad under 

en legitimation (Kullberg, 2011). En socionomexamen kan leda till arbeten inom en rad yrken 

såsom socialsekreterare, skolkurator med mera, men utbildningsbakgrunden, till och med 

inom de yrken där socionomer dominerar, såsom bland socialsekreterarna, kan variera och 

kräver inte socionomexamen (ibid). Socionomkollektivets strävan att via sina fackliga 

företrädare få politiskt gehör för införandet av en gemensam yrkeslegitimation har hittills stött 

på patrull (ibid). Socionomerna saknar därför en tydlig gemensam yrkesdefinition och 

identitet i kraft av en legitimation. Detta kan visserligen möjliggöra en yrkeskarriär över ett 

brett yrkesfält och förklara den strävan mot och önskan om en individuell karriär och 

professionalisering som både Kullberg (2011) och Dellgran och Höjer (2005a) identifierar. 
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Men denna bredd kan också verka urvattnande för socionomernas kollektiva yrkesidentitet, 

legitimitet och status (Abbot, 1988). 

 

Metod  
 

Uppsatsen är en kvantitativ studie där frågorna besvarats i enkätform (bilaga 2).  

Några öppna frågor har ställts, men i huvudsak har fasta svarsalternativ använts.   

 

Urval och inklusionskriterier 
  

Inklusionskriterier var alla de studenter som genomgått psykoterapeututbildning med 

inriktning systemisk familjeterapi vid Linköpings universitet under åren 2002 – 2014 (n=87). 

Detta var ett bekvämlighetsurval i förhållande till totalpopulationen som ju skulle bestått av 

motsvarande studenter från hela landet. Enkäten besvarades av 60 studenter vilket ger en 

svarsfrekvens på 69 %. Bortfallet bestod av totalt 27 studenter. Av de 27 enkäter som inte 

besvarades returnerades 11 enkäter då adressaten var okänd, och 16 enkäter besvarades inte. 

 

Tabell 1. Svarsfrekvens 

utbildningsår antal svar (%) bortfall (%) 

2012-2014 18 15 (83) 3 (17) 

2010-2012 17 12 (70) 5 (30) 

2008-2010 14 9 (64) 5 (36) 

2006-2008 9 6 (66) 3 (34) 

2004-2006 12 6 (50) 6 (50) 

2002-2004 17 12 (70) 5 (30) 

total 87 60 (69) 27 (31) 
 

Att bortfallet ökar i de tidigare utbildningsomgångarna kan ha påverkat resultaten avseende 

utbildningens långsiktiga effekter för respondenternas fortsatta yrkesliv. 

I den äldsta utbildningsomgången, 2002-2004, bestod bortfallet helt och hållet av personer där 

adressen inte gått att hitta.  
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Figur 2. Studenternas grundutbildning. 

 

Av studenterna var således 58 % socionomer.  

 

Spridningen i ålder var likartad i alla utbildningsomgångar. Den yngsta var 35 år vid 

utbildningens start, den äldsta var 55 år vid utbildningens start.  

 

Undersökningsgruppen fördelade sig på följande sätt vad avser kön: 50 kvinnor, 8 män, 2 

bortfall. 

 

Legitimation som psykoterapeut har med något enstaka undantag genomgående tagits ut i 

nära anslutning till examinationen. En person har dröjt två år med att ta ut sin legitimation. 

Fem personer har inte svarat på denna fråga.  

  

 

Tillvägagångssätt  
  

  

En enkät med i huvudsak fasta svarsalternativ, samt några öppna frågor, konstruerades (bilaga 

2).  Enkäten skickades till deltagarna per post, tillsammans med frankerade svarskuvert och 

missivbrev med förklarande text och kontaktuppgifter till båda uppsatsskrivarna (bilaga 1).  

Linköpings universitet har bistått med deltagarlistor på de studenter som där slutfört 

psykoterapeututbildning med inriktning familjeterapi på systemteoretisk grund.   
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Adresslistorna uppgraderades med hjälp av Eniro.se och Hitta.se, och ett första utskick 

gjordes till samtliga 2016-06-01. Detta resulterade i 43 svar.  

Ett andra utskick gjordes 2016-06-28. Detta resulterade i ytterligare 18 svar dvs 58 totalt.   

Då semesterperioden hade börjat bedömdes att ett tredje utskick skulle ge större resultat efter 

sommaren. Ett tredje utskick gjordes därför först i slutet av augusti 2016. Detta resulterade 

dock i endast ytterligare två svar.  

Efter tre utskick hade alltså totalt 60 svar kommit in, vilket gav en svarsfrekvens på 69 %. 

Ytterligare påminnelser bedömdes inte meningsfullt och studien har utgått från dessa 60 svar.  

Enkätsvaren har sammanställts i form av stapeldiagram och tabeller. De öppna frågorna har 

sammanställts i teman. 

 

 

Etiska överväganden   

 

Informationskravet 

Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte.  

I det missivbrev som skickades till alla deltagare i studien informerades om att syftet med 

undersökningen var att undersöka vilket inverkan psykoterapeututbildningen haft på 

studenternas fortsatta yrkesliv, och att undersökningen var en examensuppsats av två 

studenter på psykoterapeututbildningen i Linköping 2014-2016. De informerades också om 

utformningen av undersökningen (enkätundersökning) och om vilka som ingick i den grupp 

som ombads delta (dvs alla som gått denna utbildning under åren 2002-2014). De 

informerades också om att alla svar skulle redovisas avidentifierade i uppsatsen.  

 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

I missivbrevet framgår att alla studerande som tidigare gått utbildningen får en enkät, och att 

de ombeds svara på den. Att ramen är ett uppsatsarbete framgår tydligt av brevet. Samtliga 

som fått enkäten har själva gått denna utbildning och är därmed väl förtrogna med 

förutsättningarna för deltagande, men det framgår också att brevet kommer med en bön, inte 

en befallning. Det individuella samtycket får anses ha lämnats när enkäten returnerats ifylld.  
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Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla deltagare i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Uppsatsskrivarna arbetar båda på barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning och har därmed 

tillgång till låst och larmat arkiv, där enkäter och grundmaterial förvarats i uppsatsskrivarnas 

enskilda fack. Detta ger också tillgång till dokumentförstöring efter uppsatsens slutförande. 

Uppsatsskrivarna är de enda med tillgång till materialet, och omfattas båda av tystnadsplikt i 

tjänsten. Alla uppgifter redovisas avidentifierade i uppsatsen. Svaren har dock inte varit 

anonyma när de kom till uppsatsskrivarna. 

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.  

De uppgifter som insamlats kommer inte att användas i något annat syfte än som underlag för 

denna uppsats. Efter uppsatsens slutförande kommer enkäter och allt annat material som kan 

innehålla uppgifter om enskilda att förstöras. 

 

Riksföreningen PsykoterapiCentrum skriver i sina etiska riktlinjer ("Etiska riktlinjer för 

psykoterapeuter", 2011) att ett förslag till kompetensutveckling för psykoterapeuter är 

deltagande i forsknings- och utvärderingsprojekt. De skriver också att det är betydelsefullt för 

att stärka psykoterapins ställning men också för att vidareutveckla den psykoterapeutiska 

professionen att terapeuten ställer sig positiv till att medverka i forsknings- och 

utvärderingsprojekt. Det är därför rimligt att ställa frågan till legitimerade psykoterapeuter om 

de vill ingå i denna undersökning. Viktigt att beakta är intervjupersonernas anonymitet, då 

deras svar kan innehålla kritik mot den egna arbetsgivaren och därmed försätta dem i en utsatt 

position.   

Riksföreningen PsykoterapiCentrum betonar vikten av psykoterapeutens kompetens, och att 

adekvat utbildning är garanterad genom legitimationskravet. I samklang med detta är det 

viktigt att följa upp utbildningens inverkan och hur den kommer till användning i det dagliga 

arbetet efter avslutad utbildning.   
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Resultat 

Resultaten presenteras i fem teman, utifrån studiens fem frågeställningar.  

 

Tema 1: Förändring av ekonomiska villkor 

1a: Här presenteras huruvida utbildning och legitimation lett till löneökning.  

 

Det totala resultatet ifråga om löneökning ser ut på följande sätt (n=60): 

 

Figur 3. Löneökning totalt 

 

Som framgår har 63 % av respondenterna fått löneökning. 

 

För att få svar på om arbetsplatsbyte har påverkat lönen delades respondenterna också upp i 

två grupper, dels de som stannat kvar på det arbete de hade innan legitimationen (60 %), dels 

de som bytt arbetsplats (38 %).  
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Figur 4. Löneökning efter legitimation för de som är kvar på tidigare arbetsplats (n=36) 

 

 

 

 

 

Figur 5. Löneökning efter legitimation för de som bytt arbetsplats (n=23) 

 

Som framgår fördelar sig antal som fått löneökning respektive inte fått löneökning ganska lika 

oavsett om man bytt arbetsplats eller inte. Av de respondenter som stannat kvar på tidigare 

arbetsplats har 66 % fått löneökning, och av de som bytt arbetsplats har 61 % fått löneökning. 
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1b: Här presenteras om utbildning och legitimation är ett lönekriterium på arbetsplatsen. 

 

 

Figur 6. Psykoterapeutlegitimation som lönekriterium 

 

Legitimation som psykoterapeut är inte ett framträdande lönekriterium, då 52 % svarar nej på 

frågan respektive 32 % svarar ja.  

 

 

 

Tema 2: Förändring av status på arbetsplatsen efter genomgången utbildning 

 

2a: Denna del utgår från titel som statusmått, och redovisar huruvida man får använda sin nya 

titel som legitimerad psykoterapeut på arbetsplatsen. 
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Figur 7. Användning av titel som legitimerad psykoterapeut efter avslutad utbildning 

 

Efter avslutad utbildning använder sig 58 % av respondenterna av sin titel som legitimerad 

psykoterapeut.  

 

 

 

Tabell 2. Användning av titel som legitimerad psykoterapeut hos olika arbetsgivare 

Arbetsgivare Antal anställda Antal som 

tituleras 

legitimerad 

psykoterapeut 

Procentandel 

som tituleras 

legitimerad 

psykoterapeut 

Bortfall 

Kommun 14 1 7 % 0 

Landsting 30 15 50 % 0 

Privatanställd 6 2 33 % 0 

Statligt anställd 1 0 0 % 0 

Egenföretagare 24 17 71 % 5 

 

I vilken grad den nya titeln används skiljer sig åt mellan olika arbetsgivare. 

Det totala antalet respondenter överstiger i tabellen 60. Detta eftersom flera har dels 

anställning, dels egen firma alternativt anställning hos flera arbetsgivare. 

 

 

 

35

25

0

10

20

30

40

50

60

ja nej



   

 

  

25 

 

 

2b: Denna del utgår från befordran som statusmått, och redovisar huruvida den nya titeln som 

legitimerad psykoterapeut lett till befordran på arbetsplatsen. 

 

 

Figur 8. Befordran 

 

För 80 % har legitimationen inte inneburit befordran. 

  

  

 

Tema 3: Respondenternas upplevelse av förändrat formellt ansvar genom 

legitimationen  

I detta avsnitt utforskas hur respondenterna upplever att legitimationen förändrat 

arbetsvillkoren rörande ansvar och självständighet. Om man redan har legitimation i sin 

grundutbildning förändras inte det formella ansvaret. För de flesta (80 %) hade 

psykoterapeututbildningen inneburit legitimation för första gången. De redan legitimerade (20 

%) skildes från de icke legitimerade i såväl svarsalternativen som i resultatdelen.  
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3a: Upplevelse av förändrat formellt ansvar för respondenter som inte har en legitimationstitel 

i sin grundutbildning:

 

Figur 9. Upplevelse av förändrat formellt ansvar, ej tidigare leg (n=48) 

 

Av de 48 respondenter som inte har en legitimationstitel i sin grundutbildning upplever 52 % 

att deras formella ansvar inte förändrats. 

 

3b: Upplevelse av förändrat formellt ansvar för respondenter som har en legitimationstitel i 

sin grundutbildning 

 

 

Figur 10. Upplevelse av förändrat formellt ansvar, har tidigare leg (n=12) 
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Av de 12 respondenter som har en legitimationstitel i sin grundutbildning upplever 75 % att 

deras formella ansvar inte förändrats. 

 

 

 

 

Tema 4: Förändrade arbetsuppgifter efter genomgången utbildning/legitimation  

Här undersöks förutsättningarna på arbetsplatsen för att bedriva psykoterapeutiskt arbete, 

samt huruvida och i vilken omfattning respondenterna upplever att de arbetar med det som de 

utbildades till. 

 

4a: Förutsättningar för att självständigt bedriva familjeterapeutiskt arbete  

 

 

Figur 11.  Ingår det enligt arbetsgivaren i arbetsuppgifterna att bedriva psykoterapi med 

inriktning familjeterapi? 

 

Familjeterapi ingår i arbetsuppgifterna enligt 66 % av respondenterna. 
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Figur 12. Tillgång till handledning genom arbetsgivaren 

 

Familjeterapeutisk handledning finns tillgänglig för 73 % av respondenterna. 

 

För att ytterligare belysa om och hur arbetsuppgifterna förändrats genom utbildning och 

legitimation ställdes frågan om legitimationen lett till utökade befogenheter på arbetsplatsen. 

 

 

Figur 13. Utökade befogenheter 

 

Upplevelsen hos 58 % av respondenterna är att legitimationen inte lett till utökade 

befogenheter. 
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4b: Respondenternas upplevelse av huruvida och i vilken omfattning de arbetar med det som 

de utbildades till. 

  

Respondenterna ombads att själva uppskatta i vilken utsträckning de idag arbetar 

familjeterapeutiskt, genom att gradera omfattningen till mindre än 25 %, eller ca 50 %, eller 

mer än 75 %.   

 

 

Figur 14. Omfattning av familjeterapeutiskt arbete 

 

Således uppskattar 55 % av respondenterna att de ägnar hälften eller mer av sin arbetstid till 

familjeterapeutiskt arbete. 

 

 

För att utforska hur utbildningen påverkat arbetets innehåll, efterfrågades vilka som var 

respondenternas huvudsakliga arbetsuppgifter idag. Sex svarsalternativ angavs, samt ett 

sjunde ”annat”.  

De flesta ringade in flera svarsalternativ.  
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Figur 15. Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 

Av de 24 respondenter (n=60) som angav familjeterapi som huvudsaklig sysselsättning, var 

det 9 som angav endast familjeterapi. Övriga angav familjeterapi i kombination med något 

annat. De som angav familjeterapi som huvudsaklig sysselsättning var anställda inom 

landsting (13), kommun (5), privat (4) eller har egen firma på heltid (2). 

 

De som inte angett familjeterapi som sysselsättning överhuvudtaget uppgav följande 

sysselsättningar: 

 

 

Figur 16. Andra sysselsättningar, ej familjeterapi 
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Tema 5: Här undersöks om utbildning och legitimation lett till en ökad rörlighet på 

arbetsmarknaden 

 

5a: Denna del undersöker huruvida utbildningen och legitimationen lett till ökad rörlighet på 

arbetsmarknaden bland respondenterna avseende rörlighet mellan olika arbetsgivare, och 

mellan anställning och eget företagande. 

 

Tabell 3. Tidigare och nuvarande arbetsgivare 

Arbetsgivare Anställda innan 

utbildning 

Anställda efter 

utbildning 

Landsting 32 25 

Landsting/egenföretagare deltid 4 5 

Kommun 8 7 

Kommun/egenföretagare deltid 3 7 

Privatanställd 4 3 

Privatanställd/egenföretagare deltid 2 3 

Stat 2 0 

Stat/egenföretagare deltid 0 1 

Kommun/landsting/stat/egenföretagare 

deltid 

0 1 

Egenföretagare heltid 2 7 

Ej angett anställning/egenföretagare deltid 1 0 

Bortfall 2 1 

Totalt 60 60 

 

 

På gruppnivå är de två stora arbetsgivarna landsting och kommun fortsatt störst, och de 

privata arbetsgivarna är oförändrade i antal. De arbetsbyten som gjorts har gjorts inom eller 

mellan dessa arbetsgivare.   

 

En stor förändring har skett i och med att andelen med egen firma på hel- eller deltid har 

fördubblats från 20 % till 40 %. Av de kommunalt anställda har nu 50 % egen firma i någon 

omfattning. 

Av de 24 respondenter som har egen firma efter avslutad utbildning är 14 socionomer, 4 

socialpedagoger, 4 psykologer och en fritidsledare. Ytterligare en person har inte angett sin 

grundutbildning. 
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Figur 17. Antal med egen firma på hel- eller deltid före respektive efter utbildning 

 

5b: Denna del undersöker om den nya titeln som legitimerad psykoterapeut har haft någon 

avgörande betydelse för respondenternas rörlighet på arbetsmarknaden. 

 

För att se i vilken grad familjeterapiutbildningen bidragit till beslutet att byta arbetsplats 

ombads respondenterna att gradera detta i fem intervaller, från ”i mycket hög grad” till ”inte 

alls”.   

 

 

Figur 18. Utbildningens inverkan på beslut om arbetsbyte 
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Av de 29 respondenter som besvarat denna fråga har utbildningen inverkat i hög, eller mycket 

hög grad, för 69 %.  

 

 

Resultat av öppna frågor  

Vad tänker respondenterna om den utbildning de gått igenom, och hur blev det efteråt?  

 

Den ökade kunskapen lyftes fram, kunskap som också lett till större säkerhet och trygghet i 

yrkesrollen. Utbildningen var berikande och fördjupande, och gav många nya verktyg. 

Exempel på nöjda kommentarer: 

”Jag tänker att det var en mycket omfattande utbildning med bra djup i det psykoterapeutiska 

lärandet. Jag tycker jag har fördjupat min terapeutiska kunskap.”  

”Jag fick en mycket större kunskap om teoretiska begrepp inom familjeterapin. Utifrån 

handledningen mycket större kunskap hur jag gör i praktiken.”  

”Mycket bra utbildning, ledde till stor utveckling och fördjupning av mitt kunnande och mitt 

förhållningssätt.”  

De ökade möjligheter som utbildningen gett till andra jobb och till att öppna egen firma lyftes 

också fram.  

Även missnöjda synpunkter fanns. Ett exempel var att föreläsningarna hållit en ojämn 

kvalitet. Det beskrevs som viktigt att utbildningen måste innehålla det senaste inom 

evidensbaserad behandling, då man annars kommer i skymundan för nya evidensbaserade 

KBT-behandlingar. Flera svar handlade om svårigheten att bedriva familjeterapi när 

arbetsplatsen dominerades av andra synsätt.  

Några svar underströk vikten av legitimation, och menade att det framförallt var 

legitimationen som gjorde skillnad.  

 

Har utbildningen lett till de förändringar i arbetsuppgifter eller lön som respondenterna 

hade förväntat sig? Eller hade de inte förväntat sig något?  

 

Olika synpunkter fanns angående förväntade löneökningar. Några exempel: 
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”Bytte jobb efter utbildningen, tyvärr innebär inte legitimationen några stora höjningar av 

lönen.” 

”Lönen motsvarar inte kompetensnivån.” 

”Fick högre lön direkt.” 

”Angående lön viktigt att söka jobb som kräver legitimation, och inte försöka omvandla ett 

gammalt jobb som inte kräver det.” 

Några synpunkter handlade om att utbildningen lett fram till att de öppnat egen firma. 

”I kommunal anställning får vi inte bedriva psykoterapi. I egen firma mer ansvar, mer 

enskilda terapier/parterapi.” 

”Öppnat egen firma – fantastiskt!” 

”Utbildningen har gett bättre konkurrens på arbetsmarknaden. Också startat egen firma pga 

kvinna, som förstärkning av framtida pension.” 

Några lyfte också fram att utbildningen lett till högre status och ökade ansvarsområden. Även 

i denna fråga svarade flera att själva legitimationen varit det som orsakat förändringar, gett 

högre lön och status.  

”Fått byta titel från familjebehandlare till legitimerad psykoterapeut. Fått högre lön och 

utökade arbetsområden jämfört med kollegor.” 

”Fick 2000 kronor i löneökning och höjd status på jobbet.” 

 

Om utbildningen inte lett till de förändringar som respondenterna förväntat sig, vad 

tänker de att det beror på? Ser de några brister i utbildningen? Är det en facklig fråga?  

 

En återkommande synpunkt var att den bristande kopplingen mellan utbildning och 

löneutveckling är en facklig fråga.  

”Ja, facket borde verka för att kommunen värdesätter högre kompetens.” 
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”Facklig fråga att arbetsgivaren inte kräver men gärna anställer psykoterapeuter och 

använder sig av kunskaperna.” 

”Inte utbildningens fel. Arbetsgivarfråga, de vill inte betala för psykoterapeuter.” 

”Familjeterapiutbildningen i Linköping skulle kunna förbättras ytterligare. I dagsläget ej så 

användbar inom BUP. Sannolikt mer användbar inom första linjen och annan verksamhet.” 

 

Ytterligare synpunkter från respondenterna på denna undersökning och dess frågor  

 

 En synpunkt som framkommer både här och i svaren på de andra frågorna är att det finns för 

mycket okunskap om vad en legitimerad psykoterapeut är, vad som är skillnaden mellan detta 

och familjebehandlare osv.   

”Arbetsplatsens kultur avgör. Finns mycket okunskap om vad en legitimerad psykoterapeut 

är, vad är skillnaden till familjebehandlare osv.” 

 

 

Diskussion 

Resultaten i studien visar att psykoterapeututbildningen kan ses som ett karriärdrag för dem 

som vill göra en expertkarriär. Studien visar också att en fördubbling av andelen egna 

företagare har skett bland respondenterna efter genomgången utbildning och legitimation. 

Resultaten visar även att respondenterna i begränsad utsträckning använder sig av titeln som 

legitimerad psykoterapeut.  

I diskussionsdelen diskuteras även resultatens möjliga följder för familjer i behov av 

familjeterapi. 

 

Expertkarriären 

Av denna studie framgår att en psykoterapeututbildning, sådan som den vid Linköpings 

universitet, inte självklart garanterar högre lön. Visserligen svarar en majoritet, 63 %, att de 

tack vare sin psykoterapeutlegitimation fått högre lön, men en ansenlig del, 35 %, svarar 

istället att de inte har fått det. Det är heller ingen större skillnad mellan de som är kvar på 

samma arbete som de var vid utbildningens början och de som bytt arbete. I studien framgår 

också att psykoterapeutlegitimation inte är ett framträdande lönekriterium. De största 

arbetsgivarna är, precis som innan utbildningen, landsting och kommun. Detta resultat går att 

tolka som att respondenternas karriär mer liknar en expertkarriär (Brosseau et al., 1996) som 
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kännetecknas av ett långvarigt engagemang inom ett och samma yrkesfält. Expertkarriäristens 

strävan är att fördjupa och utveckla sin kunskap inom det specialområde där man verkar. Men 

det går också att tolka resultatet som att respondenternas karriär har inslag av det Hall (2004) 

kallar den proteanska karriären, där yttre belöningar som lön och befordran värderas mindre, 

till förmån för en känsla av personlig utveckling och ett värdesättande av en kontinuerlig 

läroprocess både för egen skull och för yrkesidentiteten. 

 

Egenföretagandet 

Studien visar att antalet respondenter med egna företag fördubblats jämfört med hur det 

förhöll sig vid utbildningens start. De flesta av dessa har det egna företaget som en 

verksamhet vid sidan om anställningen men sju respondenter jämfört med två respondenter 

innan utbildningen är nu egna företagare på heltid. De 24 respondenter i vår studie (40 %) 

som efter avslutad utbildning har egen firma i någon utsträckning har i de allra flesta fall titeln 

legitimerad psykoterapeut i sin egen verksamhet, dvs. en större andel än hos de anställda.  

Det egna företaget, ofta som bisyssla, kan bidra till att den legitimerade psykoterapeuten där 

får tillfälle och arbetsro att vässa sin kompetens och hålla denna levande och aktuell. Detta 

kan den legitimerade psykoterapeuten föra med sig in i sitt huvudsakliga arbete i socialtjänst 

eller landsting. Det egna företaget kan tillfredsställa ett behov av utveckling och autonomi 

(Dellgran & Höijer, 2005b) som får den enskilda att välja att trots allt stanna kvar i sin 

anställning som huvudsysselsättning.  

Titlar 

Endast 58 % av respondenterna svarar att det framgår av deras titel på arbetsplatsen att de är 

legitimerade psykoterapeuter. Måhända är en förklaring att flera av de som inte tituleras 

legitimerad psykoterapeut, likt respondenterna i Eskelinens (2011) undersökning, innehar 

tjänster som inte kräver en psykoterapeutkompetens och därför heller inte omvandlas till en 

sådan efter fullgången utbildning och legitimation. 

Värdet av legitimationen i sig lyfts fram som viktigt för yrkesidentiteten både av respondenter 

i denna och tidigare undersökningar (Falk, 2011). I Falks studie (ibid) framgår också att 

legitimationen i sig stärkte socionomernas upplevda yrkesidentitet och status på arbetsplatsen 

och var en viktig positiv följd av utbildningen.  

Om titel som legitimerad psykoterapeut inte framgår på arbetsplatsen kvarstår frågan om i 

vilken grad yrkesidentitet och status stärks. De psykoterapeuter vars titlar inte framgår blir 



   

 

  

37 

 

 

något av ”hemliga experter” på arbetsplatsen, och den formella kompetensen framgår inte för 

varken kollegor eller patienter/klienter.  

 

Familjer 

En ökad, självvald, privatisering hos legitimerade psykoterapeuter kan innebära att det 

företrädesvis är familjer med goda ekonomiska och kunskapsmässiga resurser som får tillgång 

till psykoterapi med familjeterapeutisk inriktning. I förlängningen kan man då dra slutsatsen 

att en statligt finansierad psykoterapeututbildning, som existerar utifrån beslut på makronivå, 

missgynnar familjer som på grund av sin socioekonomiska situation är hänvisade till den 

offentligt finansierade vården för att få tillgång till kvalificerad psykoterapi med 

familjeterapeutisk inriktning. Skeenden på makronivå påverkar familjer på mikronivå 

(Bronfenbrenner, 1979). 

En konsekvens av att titlar inte framgår blir att familjer som vänder sig till exempelvis barn 

och ungdomspsykiatri och socialtjänst inte alltid får information om vad den person de träffar 

faktiskt har för kompetens. Detta aktualiserar åter Bronfenbrenners ekologiska modell (ibid), 

och dennas tydliggörande över hur skeenden på makronivå påverkar mikronivån (a. a.), i detta 

fall hur beslut på landstings- och kommunnivå påverkar berörda familjers och individers 

kunskap om behandlingsutbud och behandlingsansvar negativt.  

Att kommunalt anställda legitimerade psykoterapeuters titlar inte framgår kan tolkas som att 

kommunala beslutsfattare anser att psykoterapi, även med familjeterapeutisk inriktning, mer 

hör hemma i hälso- och sjukvården. Men man kan även tolka det som att socialtjänstens 

familjer, som många gånger har en lägre socioekonomisk status än andra medborgare, inte 

anses behöva, kunna tillgodogöra sig eller ha rätt att kräva kvalificerade psykoterapeutiska 

insatser. Utifrån det senare påminns man åter om Bronfenbrenners ekologiska systemteori 

(1979) och det samspel mellan samhälleliga system och familjesystem som den illustrerar. 

Intressant är också att så många som hälften av de respondenter som arbetar i landstinget, 

trots att de arbetar med att ge vård, inte uppbär titeln legitimerad psykoterapeut efter 

utbildningen. Att som patient och vårdnadshavare inom exempelvis barn och 

ungdomspsykiatrin, vars specialistuppdrag riktar sig mot svårare och tydligare förekomst av 

psykiatriska symtom, inte känna till att den man träffar inte bara är kurator eller legitimerad 

psykolog, utan även legitimerad psykoterapeut, måste ses som en brist. Utöver förlusten för 

familjerna de möter kan det också tolkas som en förlust för de respondenter som inte har den 

titel de faktiskt har utbildning för.  
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Metoddiskussion 

En uppenbar begränsning i denna studie är att urvalet begränsar sig till de som gått 

familjeterapiutbildning vid Linköpings universitet. För en bredare generaliserbarhet skulle 

samtliga studenter vid legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar med inriktning 

familjeterapi ha tillfrågats.  

Enkäten som utgör basen för denna studie innehåller frågor som kan tolkas på flera sätt, något 

som kanske påverkat svaren och hur de i sin tur kan tolkas. Presentationen av några av 

enkätfrågorna utelämnades ur resultatdelen då de inte bedömdes tillföra någon relevant 

information. De återfinns i stället i Bilaga 3. 

Av studiens 60 respondenter har 48 ingen legitimation i sin grundutbildning. En stor majoritet 

av dem, 35 personer, är socionomer. I både teoridel och diskussionsdel har därför denna grupp 

fått stort utrymme. De har fått stå som representanter för den grupp som saknar legitimation i 

sin grundutbildning, men resonemanget i denna fråga bör kunna generaliseras till alla dem 

som saknar legitimation i grundutbildningen. 

Den teoridel som behandlar olika karriärvägar, och som återfinns i diskussionen, är generell 

och bör kunna appliceras på alla yrkeskategorier i denna studie. 

 

 

Slutsatser 

Denna utbildning är främst ett karriärdrag för de personer som vill göra en expertkarriär med 

proteanska inslag. 

Denna utbildning leder i stor utsträckning till ökat eget företagande. I denna undersökning är 

40 % av respondenterna egna företagare efter avslutad utbildning vilket är en fördubbling. 

Det är inte självklart att man får använda sin titel som legitimerad psykoterapeut på sin 

arbetsplats efter avslutad utbildning.  



   

 

  

39 

 

 

Familjer kan vända sig till både landsting och kommun och där träffa legitimerade 

psykoterapeuter. De får dock i begränsad omfattning information om kompetensen hos de 

behandlare de möter.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

För en bredare generaliserbarhet behövs en studie som omfattar samtliga studenter vid 

legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar med inriktning familjeterapi.  

En fördjupad genomlysning av fenomenet att titeln som legitimerad psykoterapeut i stor 

utsträckning inte används vore av värde. Ett förslag är att undersöka hur beslutfattare på 

kommunal- och landstingsnivå ser på psykoterapeutkompentens inom respektive verksamhet.  
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Hur har utbildningen i familjeterapi på systemteoretisk grund i 

Linköping påverkat studenternas professionella liv? 

 

Vi är två studenter som går påbyggnadsutbildningen i systemisk familjeterapi vid Linköpings 

universitet. Vi genomför en undersökning som del i vårt uppsatsarbete.  

Vi uppfattar att det finns en attraktion och en status kring att gå denna typ av utbildning. Vår 

hypotes är dock att psykoterapeututbildning inte leder till så mycket konkreta förändringar i 

yrkeslivet efter utbildningen. Syftet med vår undersökning är att ta reda på mer om detta. Vi 

vill därför undersöka vilken inverkan utbildningen haft på studenternas fortsatta yrkesliv, 

utöver den rent personliga utvecklingen. Därför är ditt svar viktigt! 

Alla svar kommer att redovisas avidentifierade. 

Alla som gått denna påbyggnadsutbildning under åren 2002 – 2014 får ett frågeformulär som 

detta. Vi ber dig att svara på frågorna och skicka tillbaka formuläret i det bifogade 

svarskuvertet.  

Om du har några frågor om undersökningen når du oss på nedanstående mailadresser. 

marianne.strand4@gmail.com                     tet.hammar@hotmail.com  

På förhand tack för din medverkan! 

 

Stockholm 2016 05 31 

Marianne Strand                                       Tet Hammar 

 

 

 

 

 

 

mailto:marianne.strand4@gmail.com
mailto:tet.hammar@hotmail.com
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 

Bakgrundsfrågor 

1. Grundutbildning: 

Socionom 

Psykolog  

Läkare 

Annan, vilken?........................................................................ 

2.  Födelseår:………….. 

3. Kön   

4. Vilket år fick du din legitimation som psykoterapeut? 

A På vilket sätt har utbildning/legitimation förändrat dina ekonomiska villkor? 

(ringa in ditt svar) 

1. Om du är kvar på det arbete du hade när du påbörjade utbildningen: Har din titel som 

legitimerad psykoterapeut lett till löneökning?       Ja      Nej 

2. Om du bytt arbetsplats: Har din legitimation som psykoterapeut uttryckligen värderats i 

lönesättningen?        Ja         Nej 

3. Är legitimation som psykoterapeut ett av lönekriterierna på din arbetsplats?    

Ja         Nej        Vet ej 

B Vilken skillnad har utbildning/legitimation gjort för din status på arbetsplatsen? 

1. Framgår det av din titel att du är legitimerad psykoterapeut?            Ja             Nej 

2. Förflyttas några formella befogenheter över till dig med anledning av att du blivit 

legitimerad psykoterapeut?        Ja         Nej          Vet ej 

3. Har legitimationen lett till befordran på arbetsplatsen?    Ja     Nej 

C På vilket sätt har ditt formella ansvar förändrats genom legitimationen? 

För dig som inte har en legitimationstitel i din grundutbildning: 

1. Har legitimationen medfört förändringar i ditt formella ansvar för ditt arbete på 

arbetsplatsen?            Ja     Nej     Vet ej 

 

2. Om ja: Vilka?  

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(T.ex. Ansvar för behandlingsinriktning, vårdplan osv)  

För dig som har en legitimation i din grundutbildning: 

3.Har den nya legitimationen som psykoterapeut medfört förändringar i ditt formella ansvar 

för ditt arbete på arbetsplatsen?          Ja               Nej          Vet ej 

4. Om ja: Vilka? 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 D På vilket sätt har dina arbetsuppgifter förändrats pga. utbildning/legitimation ? 

1. Ingår det enligt din arbetsgivare i dina arbetsuppgifter att bedriva familjeterapi?    

                  Ja                      Nej 

2. Enligt din egen uppfattning: i vilken utsträckning arbetar du familjeterapeutiskt idag?  

Mindre än 25%                      ca 50%                        mer än 75% 

3. Har din arbetsgivare godkänt detta?      Ja      Nej 

4. Har legitimationen lett till utökade befogenheter på arbetsplatsen?    Ja         Nej 

5. Erbjuder arbetsgivaren tillgång till familjeterapeutisk handledning?    Ja        Nej                    

E På vilket sätt förändrade utbildning/legitimation dina valmöjligheter på 

arbetsmarknaden? 

1.Hur bodde du när du startade utbildningen? 

Liten ort                                         Mellanstor ort                                  Storstadsregion 

2.Hur bor du nu? 

Liten ort                                         Mellanstor ort                                  Storstadsregion 

3. Tidigare sysselsättning: 

Var var du anställd när du började utbildningen? 

Kommunalt anställd                       Vilken titel?...................................................... 

Landstingsanställd                          Vilken titel?...................................................... 

Statligt anställd                               Vilken titel?...................................................... 

Privatanställd                                  Vilken titel?........................................................ 

Egen firma                                       Vilken titel?......................................................... 

Annat, ange vilket…………………… Vilken titel?...................................... 
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Om du både hade egen firma och innehade anställning, ringa in hur tiden fördelades:  

Egen firma mindre än 25%              Egen firma ca 50%                  Egen firma 

mer än 75% 

4. Nuvarande sysselsättning: 

Var är din nuvarande sysselsättning: 

Kommunalt anställning                        Vi lken titel?............................... 

Landstingsanställd                                 Vilken titel?............................... 

Statligt anställd                                      Vilken titel?.......................................................... 

Privatanställld                                        Vilken titel?........................................................ 

Egen firma                                              Vilken titel......................................................... 

Annat, ange vilket…………………… Vilken titel?...................................... 

 

Om du både har egen firma och innehar anställning, ringa in hur tiden fördelades:  

Egen firma mindre än 25%                     Egen firma ca 50%                  Egen firma 

mer än 75% 

 

För närvarande arbetslös 

För närvarande sjukskriven 

Pensionerad 

 

5. Om du har bytt arbetsplats efter din familjeterapiutbildning, i vilken grad har 

familjeterapiutbildningen bidragit till detta beslut? 

               1                              2                          3                           4                        5 

I mycket hög grad     i ganska hög grad     varken eller      i ganska låg grad     inte alls 

 

6. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter idag? (Ringa in ett alternativ) 

 

familjeterapi                   socialt arbete             familjebehandling                familjerådgivning 

handledning                   arbetsledning              annat, ange vad................................................. 
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Till sist några öppna frågor: 

Vad tänker du om den utbildning du gått igenom, och hur det blev efteråt? 

 

 

 

 

 

 

Har resultatet motsvarat dina förväntningar? Har utbildningen lett till de förändringar i 

arbetsuppgifter eller lön som du hade förväntat dig? Eller hade du inte förväntat dig något? 

 

 

 

 

 

 

Om utbildningen inte lett till förändringar som du förväntat dig, vad tänker du att det beror 

på? Ser du några brister i utbildningen? Är det en facklig fråga? 

 

 

 

 

 

 

Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv den gärna här 

eller på ett separat ark 
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Bilaga 3 

Övriga resultat 

 

Förflyttas några formella befogenheter över till dig med anledning av att du blivit legitimerad 

psykoterapeut? 

 

 

 

 

Till de som inte har en legitimationstitel i sin grundutbildning ställdes frågan om 

legitimationen medfört förändringar i upplevelsen av förändrat formellt ansvar. 

De som besvarat frågan med ja ombads i en öppen fråga att beskriva vilka förändringar i det 

formella ansvaret för arbetet på arbetsplatsen som avsågs. Ett återkommande tema i dessa svar 

var att man var behandlingsansvarig, och att man självständigt kunde bedriva psykoterapi utan 

handledning. Några lyfte också fram den rättsliga förändring som legitimationen innebär för 

individen. 

 

Till de som hade en legitimation i sin grundutbildning ställdes frågan om den nya 

legitimationen medfört förändringar i upplevelsen av förändrat formellt ansvar. 

De tre som svarade ja angav att förändringarna bestod i nya arbetsuppgifter, större 

behandlingsansvar och ansvar att bedriva psykoterapi utan handledning.  
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För att undersöka huruvida arbetsgivaren efterfrågar och tillåter familjeterapeutiskt arbete i 

den omfattning som respondenterna angett ställdes frågan om arbetsgivaren godkänt detta. 

Detta besvarades nästan uteslutande med ja. Bara en person svarade nej, medan 8 personer 

lämnade frågan obesvarad. 

 

 

För att utforska om utbildningen lett till ökad geografisk rörlighet efterfrågades var 

respondenterna bott före respektive efter utbildningen, i liten ort, mellanstor ort eller storstad. 

Boende före och efter utbildningen 

 

 

Något mönster gällande geografisk rörlighet kunde inte urskiljas, fördelningen var i stort sett 

densamma före och efter utbildning.  

 

 

Av de 24 som hade egen firma titulerade sig sex som legitimerad psykoterapeut enbart eller i 

kombination med annat, den sjunde kallade sig chef. 

  

Av de sjutton respondenter som har egen firma på deltid kallar sig 11 för legitimerad 

psykoterapeut enbart eller i kombination med annat, en kallar sig VD, bortfall 5.   
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