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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka såväl handledares som studenters 

upplevelse av handledningsprocessen för studenter som hoppat av eller 

blivit underkända på psykoterapeututbildningen. Data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer genomförda både med studenter (n=7) 

som underkänts och handledare (n=6) som har erfarenhet av att 

underkänna. Intervjuerna analyserades med både induktiv och deduktiv 

tematisk analys. Analysen av studenternas upplevelser visade på tre 

huvudteman: “Krävande”, “Otillräcklig närvaro” samt “Missnöjdhet”. 

Kärnkategorin “Motsägelsefullt bemötande” beskriver de underkända 

studenternas upplevelse av handledningsprocessen. Analysen av 

handledarnas upplevelser visade på tre huvudteman: “Studenternas 

oförmåga”, “Organisationens omhändertagande” samt 

“Handledarens utsatthet”. Kärnkategorin “Balansera i ett komplext 

sammanhang” beskriver hur handledarna med erfarenhet av att 

underkänna upplevde handledningsprocessen.  Resultatet indikerar att 

studenter och handledare saknar medvetenhet om varandras utsatthet. 

Genom att uppmuntra till ökad hänsyn och förståelse för varandras 

upplevelser så kan man bidra till studenternas och handledarnas 

välmående, utveckling och yrkesliv.      
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Abstract 

The aim of this study was to examine students’ and supervisors’ 

experience of the supervision process for students that fail or dropout 

from psychotherapy training. Data was collected through 

semistructured interviews with both students who failed (n=7) and 

supervisors who had experiences with having to fail students (n=6). The 

interviews were analyzed with inductive and deductive thematic 

analysis. The analysis of the students’ experiences revealed three main 

themes: “Demanding”, “Insufficient presence” and “Dissatisfaction”. 

The core category “Contradictory treatment” gives an overall 

description of the failed students’ experiences of the supervision 

process. The analysis of the supervisors’ experiences revealed three 

main themes: “The students’ inability”, The organisation’s caretaking” 

and “The supervisor’s vulnerability”. The core category “Balancing in 

an complex context” gives an overall description of how supervisors 

with experiences of failing students experienced the supervision process. 

The results indicate that students and supervisors lack awareness of 

each other's vulnerabilities. Encouraging an increased consideration 

and understanding of each other’s experiences will contribute to 

students’ and supervisors’ wellbeing, development and professional life.    
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Introduktion 

Psykoterapeuter, oavsett teoretisk inriktning och nationalitet, anser att klinisk handledning är en 

av de mest betydelsefulla faktorerna som påverkar deras professionella utveckling (Orlinsky, 

Botermans & Rønnestad, 2001; Orlinsky, Rønnestad & Society for Psychotherapy Research, 

2005). Wheeler och Richards (2007) har i en omfattande studie undersökt handledningens 

inverkan på studenten och deras terapeutiska färdigheter. De visade att handledning bland annat 

ökar, studentens självmedvetenhet i samspelet med klienten, färdigheter och självförtroende. 

Handledning kan emellertid upplevas som en utmanande process för studenten då denne 

blir kontinuerligt utvärderad samt bedömd på både sina terapeutiska färdigheter och sin 

lämplighet som terapeut (Bernard & Goodyear, 2014). Trots att handledning ofta ses som ett 

uppskattat inslag som stimulerar den professionella utvecklingen, så har nyare forskning visat att 

handledning kan vara allt annat än utvecklande och kan ibland snarare vara skadlig för studenten 

(Carlsson, Norberg, Sandell & Schubert, 2011; Ellis, 2001; Gray, Ladany, Walker & Ancis, 

2001; Nelson & Friedlander, 2001; Ramos-Sanchez et al. 2002; Strømme, 2012). 

Definition av handledning 

Det finns en uppsjö av olika definitioner av handledning. Bernard och Goodyear (1992) menade 

att man kan se handledning som något som sker mellan två eller fler individer som delar samma 

eller liknande utbildning och yrke. Handledningen brukar ges av en kollega med mer erfarenhet 

än den som tar emot handledningen. Förhållandet mellan kollegorna utmärks av att det är 

hierarkiskt där handledaren fungerar som en grindvakt som avgör om studenten är lämplig i sitt 

yrkesutövande eller inte. Handledarens funktion som grindvakt kan ses som ett sätt att skydda 

klienten från inadekvat eller skadlig behandling. Handledningen sträcker sig över en viss 

tidsperiod som både handledaren och studenten kommit överens om. Förhållandet bygger också 
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på att handledaren utvärderar studentens insats och verkar för dennes professionella utveckling 

(Bernard & Goodyear, 1992). 

Handledningens historia 

Freud kan ses som inte bara psykoterapins fader men också handledningens grundare (Bernard & 

Goodyear, 2014). Han ska ha introducerat handledning som intervention så tidigt som 1902 när 

han regelbundet träffade en grupp läkare som studerade psykoanalysen. Då gick handledningen 

ut på att man uppdaterade sig kring ny psykoanalytisk litteratur som lästes under guidning och att 

man genomförde ett antal associationstest rörande ord. Man bestämde sig också för att låta 

psykoanalytikerna själva gå i psykoanalys då man ansåg att detta skulle leda till bättre 

behandlingar (Milne, 2009). Handledningen skulle verka för att nybörjare inom psykoanalysen 

skulle kunna utvecklas till duktiga psykoanalytiker. Redan 1922 antog den internationella 

psykoanalytiska föreningen en formell standard rörande handledning (Bernard & Goodyear, 

2014).  

Handledning har länge varit en viktig del av terapeututbildning. och där är Max Eitingon 

ett viktigt namn då han formulerade en numera vedertagen modell som beskriver att att 

terapeutbildnignen ska innehålla följande delar: teoriundervisning, egenterapi samt handledning i 

det kliniska arbetet. Psykoterapeututbildningar över hela världen använder sig än idag av 

Eitingons modell (Watkins, 2013). 

Grupphandledning 

Individuell handledning har under lång tid varit den mest använda formen av handledning på 

utbildningar i psykoterapi. Grupphandledning har nu blivit allt mer vanlig både här i Sverige 

men också i resten av världen (Boalt Boëthius & Ögren, 2003). Grupphandledning gynnar 

studenten på så sätt att de får återkoppling från både handledaren och de resterande deltagarna i 
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grupphandledningen (Bernard & Goodyear, 2014). Tidigare studier har visat att återkoppling är 

lättast att ta emot när den kommer från andra studenter (Boalt Boëthius & Ögren, 2003). 

Studenten kan då även få en chans att lära sig av de andra deltagarna genom att se hur dessa 

arbetar med sina klienter, men också genom att lyssna på återkopplingen som de andra får från 

handledaren (Bernard & Goodyear, 2014). I grupphandledning finns det också utrymme för att 

dela upplevelser samt erfarenheter med varandra och på så sätt avdramatisera eventuella 

svårigheter som studenten upplever (Tveiten, 2013). Enligt Boalt Boëthius och Ögren (2003) så 

bidrar grupphandledning även till att öka studentens förmåga till att skapa en arbetsallians med 

deras klienter. Det har också visats att handledare tycks föredra grupphandledning eftersom det 

är mer komplext, utmanande och intressant även om individuell handledning kan ha fördelar 

exempelvis när studenten upplever svårigheter med klientarbetet (Skjerve, Reichelt, Nielsen, 

Grova & Torgersen, 2013). 

Arbetsalliansen 

En viktig del av en välfungerande handledning är arbetsalliansen (Bernard & Goodyear, 2014; 

Bordin, 1983). Detta begrepp användes från början för att förstå förhållandet mellan terapeut och 

klient men det används idag även för att förstå förhållandet mellan handledaren och studenten 

(Milne, 2006). Enligt Bordin (1983) så innefattar arbetsalliansen inom handledning att 

handledaren och studenten har en överenskommelse rörande målen och uppgifterna i 

handledningen samt det känslomässiga bandet mellan dessa två parter. 

Ladany (2004) fann ett antal olika misstag som en handledare bör undvika att göra i 

handledningen. Att ignorera arbetsalliansen är ett sådant misstag eftersom arbetsalliansen är en 

grundläggande del av effektiv handledning och att ignorera arbetsalliansen missgynnar 
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studentens utveckling. Handledaren bör därför fokusera på att bygga en stark arbetsallians med 

studenten i den inledande fasen av handledningen och vid eventuella konflikter. 

En bristfällig arbetsallians i handledningen kan påverka studenten negativt på olika sätt 

(Ladany, Ellis & Friedlander, 1999; Ladany, Hill, Corbett & Nutt, 1996). Studenter som 

upplever en bristfällig arbetsallians blir i allmänhet mindre nöjda med handledningen (Ladany, 

Ellis & Friedlander, 1999). 

 Forskning har visat att handledda som har en dålig arbetsallians med sina handledare kan 

vara mindre villiga att delge känslig information till sin handledare (Ladany et al., 1996). 

Exempel på sådan information kan vara negativa känslor mot handledaren eller problem som 

förekommer under sessioner med klienten. Ladany et al. (1996) menade att just detta är särskilt 

problematiskt eftersom klienten riskerar att inte få adekvat hjälp när studenten inte vågar be om 

hjälp med svårigheter som kan uppstå med klienten. Detta är inte bara riskabelt för klienten utan 

också för handledaren eftersom studenten utför terapin på handledarens legitimation. 

Faktorer som påverkar arbetsalliansen 

Bernard och Goodyear (2014) menade att det finns det ett antal utmärkande egenskaper hos 

handledaren som kan påverka arbetsalliansen. En av dessa egenskaper är handledarens förmåga 

att vara självutlämnande i handledningen. Ladany och Lehrman-Waterman (1999) fann att 

handledarens självutlämnande i handledningen påverkar arbetsalliansen positivt. Handledarens 

självutlämnande kan handla om problem som handledaren själv har upplevt i sitt patientarbete, 

men det kan också handla om privata problem såsom separationer (Ladany & Lehrman-

Waterman, 1999). 

En annan utmärkande egenskap som påverkar arbetsalliansen är handledarens etiska 

beteende. Enligt Ladany, Lehrman-Waterman, Molinaro och Wolgast (1999) så finns det ett 
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samband mellan handledarens oetiska beteende och hur studenten uppfattar arbetsalliansen. 

Studenter upplever i regel arbetsalliansen som mindre positiv ju fler oetiska beteenden som 

handledare uppvisar. 

Bambling och King (2014) undersökte hur handledarens sociala färdigheter påverkar 

både arbetsalliansen och hur bra studenterna uppfattar att handledningen har varit. Tre 

egenskaper hos handledarna visades vara kopplade till arbetsalliansens kvalitet. Det första var 

handledarens mottaglighet för känslor, eftersom denna kan hjälpa handledaren att vara mer 

känslig för icke-verbala signaler och på så sätt försöka lösa studenternas bekymmer mer 

effektivt. Det visade sig också vara bra för arbetsalliansen om handledaren har hög social 

uttrycksfullhet, vilket alltså innebär att handledaren bland annat är utåtriktad och kan ta initiativ 

till konversationer. Den sista egenskapen som visades vara bra för arbetsalliansen var social 

kontroll, alltså om handledaren är taktisk, socialt kompetent och självsäker. Den sista 

egenskapen kan vara till fördel för handledaren då denna kan anpassa sitt beteende till 

handledningssituationen och den kan också hjälpa handledaren att reglera sin sociala 

uttrycksfullhet (Bambling & King, 2014). 

Skadliga effekter av handledning 

Skadlig handledning är väldigt vanlig förekommande. Ny forskning har visat att 35% av alla 

handledda på en terapeututbildning har erfarenhet av skadlig handledning (Ellis et al., 2014) och 

liknande fynd har gjorts hos svenska studenter (Karlsson & Lood Stark, 2016). Negativa 

händelser i handledningen kan dessutom få stora konsekvenser för studenterna och studenter som 

varit med om en negativ händelse i sin handledning upplever mer problem med arbetsalliansen 

än de som inte varit med om en negativ upplevelse (Ramos-Sánchez et al., 2002). En negativ 
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händelse kan också påverka studenters karriärmål och kan ha kvardröjande negativa effekter för 

studenterna även efter avslutad handledning (Ramos-Sánchez et al., 2002). 

Gray et al. (2001) undersökte kontraproduktiva händelser i handledningsmiljön. En 

kontraproduktiv händelse definierades som en händelse som studenten såg som hindrande, 

ohjälpsam eller skadlig för studentens terapeutiska utveckling. Studien visade bland annat att 

studenter tenderar att tro att den kontraproduktiva händelsen beror på att handledaren avvisar 

deras tankar och känslor. Studenter kan också uppleva problem i interaktionen med handledaren 

efter en kontraproduktiv händelse. De flesta tror dock enligt Gray et al. (2001) att handledaren 

inte är medveten om att händelsen var kontraproduktiv. Studenter tenderar också att undvika att 

berätta för handledare om kontraproduktiva händelser. 

Utvecklingspsykologisk medvetenhet 

Det är också viktigt för handledaren att vara medveten om var studenten befinner sig i sin 

utveckling (Rønnestad & Skovholt, 2012). 

Enligt Henderson, Cawyer och Watkins (1999) så anser studenter att handledarens 

kompetens, relationella faktorer och effektiv utvärdering bidrar till en effektiv handledning.  

Handledarna, i sin tur, kopplar studentens utveckling, relationella faktorer, etik och studentens 

anpassningsbarhet till effektiv handledning. Studenter tenderar också att lägga stor vikt vid 

handledarens förmåga att utvärdera och vara tydlig. 

Henderson et al. (1999) visade att handledarna tycker att de behöver ha en 

utvecklingspsykologisk syn på handledningen, eftersom detta ökar medvetenheten rörande att 

studenterna har olika behov i olika delar eller faser av utbildningen. Inledande i utbildningen så 

behöver studenterna mer stöd men senare i utbildningen kan de vara mottagliga för utökad 

återkoppling (Henderson et al., 1999). 
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Jacobsen och Tanggaard (2009) visade att nybörjarterapeuter vill ha tydliga instruktioner 

som var väl förankrade i teorin rörande hur de skulle arbeta med klienten. De vill också ha en 

handledare som är tydlig och samtidigt stöttar, bekräftar och strukturerar sessionerna. 

Studenterna uppskattar när handledningen hjälper dem att koppla ihop deras ganska ytliga 

förståelse av teorin med praktiken. Jacobsen och Tanggaard (2009) drog också slutsatsen att 

handledaren inte bara kan anpassa sig till generella rekommendationer utan att den också måste 

anpassa sig till den specifika studenten som de handleder eftersom studenter med olika 

mognadsgrad kräver olika mycket stöd. Jacobsen och Tanggaard (2009) visade också att 

studenter ibland kan vara tvungna att prioritera och hålla tillbaka kritik för att undvika konflikter 

med sina handledare för att få ut mer av handledningen. Detta av oro för att konflikten ska dra ut 

på tiden och försämra kvaliteten på handledningen. 

Dialektiska spänningar 

Veilleux, Sandeen och Levensky (2014) beskrev fyra polariteter som handledare balanserar 

mellan som avgör hur de agerar som handledare. Polariteterna är främja förändring eller ge stöd, 

ge återkoppling eller underhålla relationen, låta handledningen vara studentstyrd eller 

handledarstyrd samt klientfokus eller fokus på studentens utveckling. Till exempel så kan 

handledning röra sig från att vara mer handledarstyrd till att vara mer studentstyrd i takt med att 

studenten utvecklas i sitt arbete. Ibland behöver dock handledaren gå in och styra i 

handledningen om de märker att det finns brister i studentens kompetens. Handledaren kan ha en 

benägenhet att luta åt ett visst håll i de olika polariteterna och det är viktigt för handledaren att 

vara medveten om detta för att bättre kunna anpassa handledningen efter studenten. Ibland kan 

det också uppstå svårigheter som gör att handledaren har extra svårt att hålla denna balans, som 
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när handledaren blir tvungen att skydda klienten men därmed samtidigt tvingas minska 

studentens utveckling (Veilleux, et al., 2014). 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka såväl handledares som studenters upplevelse av 

handledningsprocessen för studenter som både blivit underkända och hoppat av 

psykoterapeututbildningen. 

Frågeställning 

Syftet undersöktes med följande två frågeställningar: Hur upplever underkända och avhoppade 

studenter handledningsprocessen på psykoterapeututbildningen? Hur upplever handledare som 

underkänt studenter handledningsprocessen på psykoterapeututbildningen? 

Metod 

Kontext 

Psykoterapeututbildningen är en specialistutbildning i psykoterapi som består av en bas- och 

påbyggnadsdel. Den är sedan 1985 legitimationsgrundande och under utbildningen förväntas 

studenten delta i handledning som kan ske både i grupp samt individuellt (Högskoleverket, 

2007). För att vara behörig till basutbildningen så måste man ha en akademisk examen på minst 

120 högskolepoäng. Basutbildningen i psykoterapi ingår i psykologprogrammet och 

specialistutbildningen till psykiatriker. För att påbörja påbyggnadsutbildningen krävs att man har 

arbetat kliniskt med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i minst två år och att man har haft minst 

125 sessioner egenterapi (Riksföreningen psykoterapicentrum, 2016). 

Handledare i psykoterapi har också genomgått en psykoterapeututbildning och har minst 

två års erfarenhet av eget arbete som psykoterapeut. Utbildningen till handledare sker på halvfart 
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under ett års tid och innehåller även egna handledningsuppdrag under handledning (Göteborgs 

psykoterapi institut, 2015).  

Val av metod 

Eftersom vår frågeställning fokuserade på att undersöka informanternas upplevelser så valdes en 

kvalitativ ansats som utgångspunkt. En kvalitativ metod är passande för att studera processer, 

sociala fenomen och just upplevelser (Langemar, 2008).  

Vidare så valdes en kombination av induktiv och deduktiv tematisk analys som 

analysmetod (Langemar, 2008). En tematisk analys kan vara både deduktiv och induktiv 

beroende på hur man väljer att arbeta med det insamlande materialet. I en induktiv tematisk 

analys skapas teman utifrån det insamlade materialet medan teman bestäms i förväg i en 

deduktiv analys (Langemar, 2008). 

Procedur 

För att rekrytera studenter som både blivit underkända och hoppat av psykoterapeututbildningen 

publicerades ett inlägg med information om studien och en inbjudan till deltagande på olika 

Facebook grupper som vände sig den relevanta målgruppen. Samtliga institutioner för psykolog- 

och psykoterapeututbildningen kontaktades via mejl och detta resulterade i listor med 

kontaktuppgifter till passande studenter. Dessa kontaktades sedan via ett mejl med information 

om studien samt en inbjudan till deltagande. Mejl skickades även till samtliga anställda inom en 

psykiatrisk sektor i Stockholm och detta resulterade också i kontaktuppgifter till intresserade 

studenter. Några studenter rekryterades även via personliga kontakter. Sammantaget så fick vi 

kontaktuppgifter till sju studenter som hade erfarenhet av ett underkännande samt avhopp. 

För att rekrytera handledare med erfarenhet av att underkänna studenter på 

psykoterapeututbildningen mejlades nio psykoterapeututbildningar som arbetar både med 
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Psykodynamisk terapi, Kognitiv beteendeterapi samt familjeterapi och detta resulterade i 

kontaktuppgifter till sex handledare som hade erfarenhet av att underkänna. Dessa kontaktades 

också senare via mejl med information om studien samt en inbjudan. 

Informanter 

Studien bestod av intervjuer med totalt 13 informanter i två olika grupper. Den första 

urvalsgruppen omfattade sju informanter som var studenter och den andra omfattande sex 

informanter som var handledare. 

I den första urvalsgruppen så deltog sju informanter som har studerat på 

psykoterapeututbildningen, eller som, på något annat sätt, har erfarenhet av klinisk handledning.  

Dessa valdes ut på grund av att de blev underkända samt hoppade av utbildningen. I den andra 

urvalsgruppen, deltog sex informanter som är eller har varit verksamma som handledare på en 

psykoterapeututbildning och samtliga hade erfarenhet av att underkänna studenter.  

Informanterna som var studenter rekryterades från hela Sverige och hade följande 

grundutbildningar: sjuksköterska (n=1), socionom (n=3), psykolog (n=2) samt läkare (n=1). De 

beskrev inriktningen på sin psykoterapeututbildning som psykodynamisk (n=4), KBT (n=1) samt 

integrativ (n=2). Tidsspannet för när samtliga gick utbildningen sträckte sig från 1998 till 2015. 

Studenterna var mellan 34 och 64 år (M=54 år, SD=11,0 år) vid intervjutillfället och bestod av 1 

man och 6 kvinnor.  

Informanterna som var handledare rekryterades från hela Sverige och beskrev 

inriktningen på sin handledning som följande: psykodynamisk (n=2), KBT (n=2) samt integrativ 

(n=2). De hade arbetat som handledare mellan 7 och 15 år (M=10,7 år, SD=3,4 år). Handledarna 

var mellan 52 och 66 år (M=60 år, SD=4,9 år) och bestod av 3 män och 3 kvinnor.  
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Intervju 

Innan och i samband med intervjuerna informerades samtliga informanter om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. De informerades även om att intervjuerna skulle genomföras via telefon på 

grund av de geografiska avstånden och ta ungefär 30-45 minuter samt att de skulle spelas in och 

transkriberas ordagrant. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med samtliga informanter för att ge så stor 

frihet som möjligt att berätta om sina upplevelser. Som underlag för intervjuerna så användes en 

intervjuguide (se bilaga 1) som var lämplig för vår frågeställning för båda grupperna av 

informanter. 

Intervjuerna med studenterna fokuserade på relationen med handledaren som underkände 

medan intervjuerna med handledarna fokuserade på relationen med studenten som blev 

underkänd.    

Intervjun inleddes med en ingångsfråga som sedan följdes upp med ytterligare relevanta 

följdfrågor. Intervjuguiden innefattade tre huvudområden; ”samarbetet”, ”klimatet” 

samt ”underkänd/godkänd”.  Huvudområdena ”samarbetet” och ”klimatet” utgår ifrån Bordins 

teori om alliansbegreppet (Bordin, 1983).  Under dessa tre huvudområden fanns det förslag på 

frågor till informanten som till exempel ” vad studenten/handledaren har för egna idéer om 

varför det blev som det blev (bra/dåligt)?” (samarbete/överenskommelse), ” vad 

studenten/handledaren har gjort (t.ex. hur man hanterat konflikter)?” (klimatet) och ”hur 

påverkade det dig professionellt och personligt (självkänsla)?” (underkänd/godkänd). 

Analys 

Två separata analyser genomfördes; en av studenternas intervjuer och en av handledarnas 

intervjuer. I den första analysen, den på studenternas intervjuer, användes en induktiv tematisk 
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analys på sex av de totalt sju intervjuerna och en intervju analyserades deduktivt. I den andra 

analysen, den på handledarnas intervjuer, analyserades samtliga intervjuer induktivt. 

Intervjuerna transkriberades till text på samma sätt av båda författarna. Allt som 

informanterna sa i intervjuerna skrevs ut ordagrant och även pauser markerades i texten med tre 

efterföljande punkter. Därefter lästes materialet igenom ett flertal gånger för att skapa en god 

överblick. 

Samtliga transkriberade intervjuer importerades till ett egendesignat kodningsprogram 

som underlättade genomförandet av den tematiska analysen. Programmet designades med 

datorprogrammet ”Open Code” (ITS and Division of Epidemiology and Global Health, 2016) 

som förlaga, men lade mer fokus vid samarbete på distans. Med det egendesignade programmet 

var det möjligt för båda författarna att koda olika intervjuer parallellt, arbeta samtidigt på samma 

analys på olika datorer och på ett intuitivt sätt flytta koder mellan olika kategorier. Detta var inte 

möjligt med ”Open Code” och mycket tid och energi sparades genom att använda det 

egendesignade programmet. 

Enligt Hayes (2000) består en induktiv analys av sju steg (Langemar, 2008) och samtliga 

redovisas i figur 1 som är en översikt över vår analysprocess.  Som en del av vår analysprocess 

så rörde vi oss fram och tillbaka i de olika stegen. 
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Figur 1. Översikt av analysprocessen för de båda urvalsgrupperna. 

 

Därefter kodade vi materialet vilket betyder att man markerar eller kodar varje del av 

texten som beskriver upplevelser som är relevanta för frågeställningen. Dessa blir sedan en egen 

meningsenhet. Till exempel så kodades meningen ” Ja, som jag tolkar det då så kan det ju vara 

så att man måste reflektera precis på det sättet som den personen tyckte var det rätta då. Så kan 

man ju förstå det” med koden Måste reflektera på rätt sätt. 

Alla koder kategoriserades, i sin tur, i preliminära kategorier som innehöll koder med 

snarlikt innehåll. Exempelvis så bildade koderna Pratades i studentgruppen, Vet andra som 

stuckit med svansen mellan benen, Väldigt många hade det jobbigt på utbildningen samt Många 

grät efter handledningar kategorin Andra studenter upplevde samma sak. I detta steg var det 

viktigt för oss att gå tillbaka till transkriberingen av intervjuerna för att säkerställa att koderna 

och kategorierna stämde med informanternas upplevelser. Därefter när kategoriseringen var klar 

och kategorierna upplevdes som homogena så döptes de om till ett så beskrivande namn som 

möjligt. 
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De olika kategorierna som ansågs hänga ihop delades sedan upp i olika övergripande 

subteman. Exempelvis så sorterades kategorierna Praktiska problem för informanten, 

Påverkande personliga omständigheter samt Fick inte viktig information under subtemat 

Försvårande omständigheter. 

Dessa subteman kategoriserades därefter i olika huvudteman som vi tyckte omfattade det 

relevanta i informanternas upplevelser. Subtemana Höga krav, Auktoriteter, Svårt att ifrågasätta, 

Respektlöshet bildade kärnkategorin Krävande. 

Slutligen så formulerades även en kärnkategori för varje analys som kopplade samman 

huvudtemana för de enskilda analyserna. Under analysens gång växte två modeller fram över 

informanternas upplevelser kopplade till vår frågeställning. I modellerna (se figur 2 och 3) så 

redovisas hur, subteman, huvudteman och kärnkategorin, hängde ihop. De två modellerna 

jämfördes sedan med varandra och en sammanslagen modell bildades som visade hur 

studenternas och handledarnas upplevelser hängde ihop (se figur 4). 

För att kontrollera modellen för studenterna genomfördes även en deduktiv analys med 

en av informanterna som var psykologstudent för att kontrollera om materialet var mättat. Inga 

nya kategorier skapades efter den deduktiva analysen och materialet ansågs därför vara mättat. 

I en deduktiv analys så sker analysen på samma sätt som i den induktiva förutom att 

teman har formulerats på förhand. Det innebär att man därefter sorterar in materialet in under rätt 

tema men det finns fortfarande möjligheter att skapa nya induktiva teman för att ytterligare 

komplettera analysen (Langemar, 2008).   

För att ge student- och handledarinformanter tillfälle till återkoppling på respektive 

modell bjöds de in till en Member check, via mejl. Meningen med en sådan är att kontrollera 

huruvida analysen och modellerna stämmer överens med informanternas upplevelser (Langemar, 
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2008). Member checken kan ses som ett sätt att stärka validiteten och trovärdigheten i studien. 

De informanter som svarade på mejlet ansåg att modellerna representerade deras upplevelser och 

därför kompletterades inte modellerna. 

Författarnas förförståelse 

Vår förförståelse innehåller allt det som vi, som författare, vet och tror om vårt ämne innan vi 

påbörjade denna här studien. Förförståelsen innehåller både våra egna erfarenheter och 

förutfattade meningar men även teoretisk kunskap (Langemar, 2008).  

Vi som genomförde denna studie går termin 10 på Psykologprogrammet på Örebro 

universitet. Som psykologstudent så krävs deltagande i grupphandledning som en del av det 

kliniska arbetet på psykologmottagningen. Under tre terminer på programmets senare del så får 

man ta del av grundläggande kunskaper i psykoterapi som motsvarar basutbildningen på 

psykoterapeututbildningen. Vi har därför båda stor erfarenhet av både bra handledning men 

också handledningssituationer som upplevdes som ej stödjande eller utvecklande.  

Eftersom vi båda har handletts i egenskap av studentterapeuter, där handledaren inte bara 

handleder men även bedömer, så har vi även erfarenheter av att befinna oss i en 

beroendesituation där handledaren uppfattades som en auktoritet. Vi har också diskuterat 

handledning ett flertal gånger med våra klasskamrater och på så sätt även fått ta del av deras 

upplevelser av handledning. 

Förutom den kliniska erfarenheten av handledning som vi har fått genom utbildningen så 

har vi även teoretisk kunskap om handledning som också har påverkat hur vi tolkat 

informanternas upplevelser. Samtliga av dessa erfarenheter samt kunskap bidrar till vår 

förförståelse rörande handledning. 
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Etiska aspekter 

Vår studie eftersträvade att följa de forskningsetiska principerna som sammanställts av 

Vetenskapsrådet (2002). I samband med intervjuerna så informerades informanterna därför om 

frivilligheten i deltagandet och att allt material förvarades säkert och behandlades konfidentiellt. 

De fick även kännedom att endast studiens författare samt handledare hade tillgång till 

materialet. De fick också ta del av information om att resultaten ska presenteras på gruppnivå 

och därför inte kan spåras till en enskild individ. Efter att informanterna tagit del av både allmän 

information om studien och de ovan nämnda forskningsetiska principerna, så fick informanterna 

möjlighet att ge ett informerat muntligt samtycke till att delta eller alternativt avstå från att delta i 

studien. 

Eftersom studiens frågeställning eventuellt kan väcka minnen rörande påfrestande 

upplevelser hos informanterna så vara det viktigt att de själva fick välja vad de var bekväma att 

dela med sig av. Vi informerade även informanterna om att de var välkomna att vända sig till vår 

handledare vid eventuella frågor eller reflektioner som väckts vid genomförandet av intervjuerna.  

Vi försökte också att rekrytera informanter från hela Sverige då detta leder till att det blir 

svårare att härleda resultaten till enskilda personer. Vidare så var vi noga med att inte använda 

oss av citat som på något sätt identifierade informanten.  

Resultat 

Nedan redovisas analyserna för de två grupperna, de underkända studenterna (figur 2), 

handledarna som har underkänt (figur 3) och den sammanslagna modellen för studenterna och 

handledarna (figur 4). 
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Processen för studenterna 

Analysen visade att informanternas upplevelser kunde sammanfattas i kärnkategorin 

Motsägelsefullt bemötande. Kärnkategorin innefattade tre huvudteman som i sin tur bestod av 

elva subteman. I figur 2 presenteras en översikt över samtliga subteman, huvudteman samt 

kärnkategori. 

Figur 2. Elva subteman bildade tre huvudteman som sammanfattades i en gemensam 

kärnkategori. 
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1. Huvudtema: Krävande. Krävande bestod av fyra subteman; Respektlöshet, Höga 

krav, Auktoriteter samt Svårt att ifrågasätta. Studenterna upplevde att det fanns en kultur av 

mobbning och att de utsattes för ett överdrivet granskande och kritiserande. Analysen visade att 

studenterna både hade höga krav på sig själva men även att de upplevde att handledarna hade 

höga krav på dem. Det verkade också finnas en benägenhet hos studenterna att lägga skulden på 

sig själva vid ett underkännande. Studenterna upplevde också att handledaren var auktoritär och 

rigid och att deras åsikter var omöjliga att kritisera samt ifrågasätta. Analysen visade även att 

studenterna gärna ville passa in och att när de misslyckades med detta, ledde det till att de 

skämdes och kände sig nedbrutna. Analysen visade att studenterna upplevde handledaren som 

alldeles för närgången och privat. De beskrev även att klimatet under handledningen var väldigt 

instabilt och att man inte vet hur handledaren ska reagerar från gång till gång. En student beskrev 

en upplevelse på följande sätt: 

“...Stämningen överhuvudtaget, alltså att det var ett granskande och kritiserande av 

allt och också av sånt som jag inte tyckte hade nån så väldigt stor relevans för att 

hjälpa patienten, ‘terapera’, patienten utan det kunde handla om formuleringar 

liksom att dom skulle vara exakta liksom, meningsbyggnader i dom här samman-

fattningarna, ordval i detalj granskades kritiskt och…slår det mig nu alltså att det 

där gjorde nog mig väldigt förvirrad...” 

1.1 Subtema: Respektlöshet. Studenterna beskrev en upplevelse av att handledaren var 

både oprofessionell och för privat i sin kontakt med studenterna. Vissa studenter upplevde en 

sorts gränslöshet från handledaren och detta ledde i vissa fall till att handledaren ventilerade 

privata problem med studenten. Handledaren beskrevs också som oberäknelig och detta ledde till 

att stämningen under handledningen snabbt kunde svänga. Analysen visade att studenterna även 

beskrev att det förekom mobbning både mellan studenter och handledare men också sinsemellan 

personalen. Vissa studenter beskrev detta som en mobbningskultur och att det ledde till att de 

kände sig kränkta. Studenterna beskrev också att klimatet var dåligt och att det förekom öppna 
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konflikter med handledaren. Analysen beskrev också att studenterna fick ta emot mycket 

destruktiv kritik som upplevdes som irrelevant och granskande. Handledaren letade efter fel hos 

studenterna och det förekom personliga påhopp där studenten kritiserades för saker som inte 

hade något med utbildningen att göra. 

1.2 Subtema: Höga krav. Detta tema handlade om att studenterna upplevde att det fanns 

höga krav på dem, både från sig själva men också från handledaren. De försökte anpassa sig till 

dessa krav men upplevde svårigheter att hinna med både studierna och sitt arbete. Studenterna 

beskrev även att andra tidigare studenter sedan tidigare hade varnat dem om att utbildningen var 

tuff. Analysen visade också att studenterna ofta resonerade om sitt egna ansvar och hur detta kan 

ha lett till att de blev underkända. De lade ofta skulden på sig själva och upplevde att 

handledaren blev besviken på dem. Studenterna beskrev också att de var måna om att göra 

färdigt samt avsluta klientarbetet innan de lämnade utbildningen, då de såg det som sin plikt 

gentemot klienterna. 

1.3 Subtema: Auktoriteter. Studenterna upplevde att handledaren var en en auktoritet 

vars åsikter vägde tungt. De beskrev att handledningen var något man som student förväntades 

bara ta emot. De höll inte alltid med handledaren rörande de teorier som togs upp i 

handledningen men upplevde att det inte fanns utrymme att kritisera dem eller att ha en 

avvikande åsikt. Vissa studenter beskrev teorierna som föråldrade och att det fanns ett stort fokus 

på just Freuds teorier. Studenterna upplevde handledaren som rigid samt att det förväntade av 

dem att reflektera på rätt sätt. 

1.4 Subtema: Svårt att ifrågasätta. Studenterna beskrev att det redan tidigt var svårt att 

ifrågasätta handledaren. De upplevde även att de inte hade möjligheten att säga ifrån och att de få 

protester som de framförde tolkades som ett försvar av handledaren. Analysen visade även att 
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studenterna väldigt gärna ville passa in och att inte göra det väckte stark skam. Denna starka 

önskan till att passa in ledde ibland till att studenterna gjorde saker utan att förstå dem. 

Studenterna beskrev också att deras stora försök till att passa in ledde till att de kände sig 

nedbrutna. 

2. Huvudtema: Otillräcklig närvaro. Otillräcklig närvaro bestod av tre subteman; 

Bristande återkoppling, Otillgänglighet samt Stöd. Analysen visade att studenterna upplevde att 

handledaren var återhållsam med både positiv och negativ kritik samt återkoppling. Studenterna 

upplevde också att de, utan adekvat återkoppling, inte visste hur de förväntades prestera, varken i 

handledningen eller med klienterna. Studenterna beskrev också att det fanns en brist på 

engagemang hos handledaren. Analysen visade att studenterna trots detta kunde hämta stöd, både 

från personer utanför utbildningen men också från personer inom utbildningen, dock var detta 

stöd inte tillräckligt. Så här beskrev en student sin upplevelse:  

“Det gör mig va, vad vill den här människan? Vad är det här för en människa? Och 

det är ju en inlärningssituation, ett beroendeförhållande, jag kommer ju dit som 

student och då gäller det ju, i mitt huvud, för läraren att uppmuntra min nyfikenhet 

och mina förmågor som jag sitter inne med och inte sitta som ett blankt papper bara 

och liksom bara humma” 

2.1 Subtema Bristande återkoppling. Analysen visade att studenterna upplevde 

handledaren som “blank”, passiv samt distanserad. Förutom att handledaren beskrevs som 

neutral så upplevdes det även att det fanns en reell brist på återkoppling och att handledaren 

tycktes hålla sin kritik gentemot studenterna för sig själv. Flera upplevde att de fortfarande inte 

kände till skälen till underkännandet, än idag. Studenterna beskrev också en förekomst av 

irrelevant återkoppling och som ledde till brist på styrning och sammantaget så skapade detta 
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förvirring hos studenterna. Vissa beskrev dessutom att det förekom meningsskiljaktigheter 

mellan handledarna på utbildningen kring underkännandet av en student.      

2.2 Subtema: Otillgänglighet. Detta tema handlade om att studenterna upplevde 

handledaren som otillgänglig. Studenterna beskrev att handledaren i vissa fall var undvikande 

och ibland även ointresserad. Handledaren beskrevs även som avvisande och att de inte tar sig tid 

till att handleda studenterna även när detta efterfrågas. 

2.3 Subtema: Stöd. Analysen visade att studenterna trots detta hämtade stöd, både från 

personer utanför utbildningen men också från personer inom utbildningen, men att detta stöd inte 

räckte till.  Studenterna beskrev att de fick stöd från sin egna terapeut och att denne motiverade 

dem att lyfta problem med utbildningsansvariga. Vissa delar av handledningen kännetecknades 

av öppenhet och att det var högt i tak. Vidare beskrevs vissa handledare som stöttande och 

studenterna upplevde att just dessa handledare försökte vara så hjälpande som möjligt. Något 

annat som beskrevs som stöttande är att studenterna fick positiva utlåtanden från exempelvis sina 

klienter. Analysen visade även att både före detta studenter samt nuvarande klasskamrater också 

upplevde handledningen som något väldigt jobbigt. Studenterna beskrev också att de upplevde 

att utbildningsansvariga försökte att reparera skadan som hade skett och att de då fick hjälp med 

att byta handledare eller att få en ny patient. 

3. Huvudtema: Missnöjdhet. Missnöjdhet bestod av fyra subteman; Besvikelse, Ojämn 

kvalitet, Dalande motivation samt Obehag. Analysen visade att studenterna hade höga 

förväntningar på en utbildning som de beskrev som prestigefull. De beskrev även att 

utbildningen skiljde sig mycket från deras tidigare erfarenheter av vidareutbildning inom yrket. 

Studenterna beskrev också att utbildningen och handledningen upplevdes ha stora kontraster. 

Analysen visade att de upplevde problem med motivationen och att denna sänktes ju längre de 
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gick på utbildningen. Studenterna upplevde att de stundvis kände sig kränkta i handledningen 

och att de istället för att utvecklas blir rädda och osäkra: 

“Det var jobbigt, jobbigt som fan alltså, och speciellt första terminen var jag alltså 

rätt stukad. Eller jag kände ju mig jättedålig alltså. Skitdålig. Ont i magen och ont i 

huvudet och svårt att sova och alltihopa. Ångest. Ångest inför att gå på de där 

handledningarna.” 

3.1 Subtema: Besvikelse. Detta tema handlade främst om att studenterna hade höga 

förväntningar på utbildningen och besvikelsen som skapades när dessa inte infrias. 

Förväntningarna var särskilt starka både innan påbörjad utbildning men också en bit in på första 

terminen. De upplevde en stor kontrast från tidigare erfarenheter och ansåg att tillvägagångssättet 

skiljde sig från andra utbildningar de har gått. Studenterna upplevde att deras tidigare 

handledningserfarenheter har varit mer fria och att de känt sig mindre rädda och hämmade. 

Analysen visade att studenterna saknade vissa delar i handledningen och detta kunde exempelvis 

handla om handledaren bristande pedagogiska förmåga eller att man inte fick handledning på det 

man behövde. Vissa studenter hade också haft erfarenheter av handledaren sedan innan och hade 

höga förväntningar på denne, som sedan inte levdes upp till. Det beskrevs också att man inte fick 

det stöd som man förväntade sig från handledaren och att utbildningen var dålig på att hålla sina 

löften. Studenterna beskrev att det fanns praktiska men också privata omständigheter som 

påverkade deras insats på handledningen. Exempelvis så nämnde de att det var svårt att hinna 

med utbildningen samtidigt som de jobbade heltid. Analysen visade också att studenterna 

upplevde tuffa händelser i sitt privata liv samtidigt som de förväntade prestera på utbildningen. 

Vissa av studenterna beskrev att de inte fick något gehör hos handledarna rörande de försvårande 

omständigheterna, medan andra beskrev att de inte förväntade sig något stöd. Studenterna 

upplevde även att de inte hade tillgång till viktig information rörande handledningen samt 
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utbildningen. De beskrev även att de upplevde svårigheter att samarbeta med handledaren och att 

detta ledde till frustration.  

3.2 Subtema: Ojämn kvalitet. Analysen visade att studenterna upplevde att kontrasterna 

mellan de olika delarna på utbildningen var stora och att dessa ledde till en ojämn kvalitet. 

Studenterna tyckte att vissa handledare var tydliga och andra inte och att detta försvårade 

inlärningen i handledningssituationen. Det beskrevs också att det fanns positiva aspekter hos 

handledare som man upplevde som ”dåliga”. Dessa stora kontraster ledde till att studenterna 

upplevde en stor förvirring.  

3.3 Subtema: Dalande motivation. Studenterna beskrev en upplevelse av att 

handledningen tärde på deras motivation och ju längre utbildningen pågick, desto mindre 

motivation hade de kvar för att slutföra den. Analysen visade att de kände att utbildningen inte 

var värd besväret, då de i de flesta fall, kunde fortsätta att arbeta med terapi. Studenterna beskrev 

också att de hellre valde att lämna utbildningen självmant än att invänta ett eventuellt 

underkännande. Det förekom också att studenterna försökte göra om något delmoment med 

samma handledare, men detta ledde inte till att de lyckades slutföra den pågrund av att 

handledaren fortfarande upplevdes som ej hjälpsam. Dessa upplevelser påverkade också 

studenterna till att, i vissa fall, bytte inriktning på sin utbildning.   

3.4 Subtema: Obehag. Detta tema handlade om att studenterna upplevde handledningen 

som något som väckte känslor av obehag hos dem. De beskrev att de mådde väldigt dåligt, både 

psykiskt och fysiskt med både ångest samt ont i magen. De upplevde också att både 

självförtroende samt självkänsla blev sämre och flera nämner att de kände sig misslyckade. 

Studenterna beskrev också att handledning ledde att de blev mer återhållsamma och osäkra, i 

vissa fall även efter att de avslutade utbildningen. Det förekom även att studenter beskrev att de 
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blivit sjukskrivna efter att de blivit underkända på utbildningen. Analysen visade också att de 

upplevde rädsla och kände sig hämmade av den kritiska stämningen. 

Kärnkategori: Motsägelsefullt bemötande. Analysen visade att studenterna som blev 

underkända vid psykoterapeututbildningen upplevde att handledarna hade ett motsägelsefullt 

bemötande. Studenterna beskrev att handledningen stundvis var krävande och att detta fick dem 

att lägga skulden på sig själva, känna stor skam samt känna sig nedbrutna. Handledarnas närvaro 

upplevdes som otillräcklig då man inte fick den återkoppling eller engagemang som man 

förväntade sig samt behövde. Den otillräckliga närvaron fick dem att känna en stor förvirring och 

att de kände sig avvisande. Studenterna beskrev även en missnöjdhet av deras upplevelser på 

utbildningen och att den inte infriade deras höga förväntningar. De blev besvikna och deras 

motivation sänktes gradvis på grund av detta. Studenterna beskrev också att de led av starka 

känslor av obehag av den kritiska stämningen och att detta skapade rädsla samt osäkerhet. 

Studenterna beskrev dock att de kände att de fick stöd under utbildningen och att denna kom 

både från personer inom men också utanför utbildningen, men att detta stöd inte var tillräckligt. 

Sammantaget innebar handledarnas höga krav, bristen på återkoppling och engagemang samt den 

kritiska stämningen att studenterna upplevde ett motsägelsefullt bemötande. 

Processen för handledarna 

Analysen visade att informanternas upplevelser kunde sammanfattas i kärnkategorin Balansera i 

ett komplext sammanhang. Kärnkategorin innefattade tre huvudteman som i sin tur bestod av åtta 

subteman. I figur 3 presenteras en översikt över samtliga subteman, huvudteman samt 

kärnkategori. 
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Figur 3. Åtta subteman bildade tre huvudteman som sammanfattades i en gemensam 

kärnkategori. 

 

1. Huvudtema: Studenternas oförmåga. Studenternas oförmåga bestod av två 

subteman; Brister hos studenterna samt Studenternas motivation. Analysen visade att 

handledarna beskrev somliga studenter som olämpliga på olika sätt och att de ansåg att dessa 

aldrig skulle ha blivit antagna till utbildningen. Studenterna beskrevs även visa brist på intresse 

och upplevdes som passiva i handledningen. De beskrev också att studenterna hade svårigheter 

med reflektion runt det det egna ansvaret. Handledarna upplevde även att studenternas 

motivation var låg och de ansåg att det fanns ett antal olika skäl till detta. Exempelvis så 
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nämndes det faktum att många studenter kände sig tvingade att gå utbildningen oavsett inriktning 

då arbetsgivaren stod för kostnaden. En handledare beskrev en students brister så här:  

“Alltså patienten upplevde att hon inte fick någon hjälp. Jag kan ta som ett exempel, 

det var en inte så krånglig social fobi och det var som om den här studenten inte 

visste ett dugg hur hon skulle göra, och det är ju genomgånget så många gånger på 

föreläsningar och liknande så att... men det var som att hon inte kunde föra över det 

teoretiska till det praktiska, det bara gick inte. Så hon kunde helt enkelt inte bedriva 

en behandling, utan det blev liksom vardagsprat, eller kompisprat, och det kunde 

fara iväg åt alla håll, och det jag märkte först då var strukturen: Att hon inte kunde 

följa den planering hon hade, och om patienten sa någonting så for hon iväg med 

patienten istället för att hålla sig till agendan” 

1.1 Subtema: Brister hos studenterna. Analysen visade att handledarna upplevde att 

vissa studenter inte levde upp till deras förväntningar. Det verkade som om handledarna 

resonerade olika när det kom till bristerna hos studenterna. Exempelvis så visade analysen att 

handledarna med kognitiv beteendeinriktning (KBT) främst upplevde att studenterna hade svårt 

för att lära samt använda sig av specifika tekniker och metoder. I kontrast mot detta så ansåg 

handledarna med psykodynamisk inriktning (PDT) ofta att bristerna som de upplevde fanns hos 

studenterna främst hade att göra med studenternas personlighetsdrag som gjorde dem mindre 

lämpade för att bli psykoterapeuter. Men analysen visade att handledarna även delade åsikter om 

bristerna hos studenterna. Exempelvis så beskrevs vissa studenter som alldeles för oerfarna och 

som en konsekvens av detta så upplevdes de som osäkra. De beskrev också att studenterna hade 

svårigheter att applicera teorin till det praktiska klientarbetet. Handledarna upplevde också att 

vissa studenter hade svårt att skapa en allians med sin klient. De beskrev att det var svårt att 

konfrontera studenterna med deras brister då de inte hade förmåga att reflektera kring sitt egna 

ansvar samt kom med undanflykter. Handledarna beskrev att det förekom att studenten, i dessa 

fall, också använde sig av vad handledarna upplevde som härskartekniker.  

1.2 Subtema: Studenternas motivation. Handledarna upplevde att studenterna inte var 

tillräckligt aktiva och engagerade i handledningen. De upplevde också att studenterna hade 
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svårigheter med att hålla motivationen uppe i handledningen samt under utbildningen. De 

beskrev även att studenter som hade gått basutbildningen i en annan inriktning än den nuvarande 

hade svårt att ta till sig de nya metoderna och teknikerna. Analysen visade också att studenternas 

motivation kunde påverkas av att deras jobb oftast inte påverkades av hur de presterade på 

utbildningen. Motivationen kunde också påverkas av att studenterna inte alltid själva valde att gå 

utbildningen utan att fanns viss press på dem ifrån deras arbetsgivare. 

2. Huvudtema: Organisationens omhändertagande. Organisationens 

omhändertagande bestod av tre subteman: Tydlighet vid bedömning, Extra insatser samt Stöd till 

handledaren. Handledarna nämnde vikten av tydlighet rörande bedömningen samt när de 

förmedlade underkännandet. Vissa handledare beskrev att de hade en tydlig utformad rutin att 

följa vid misstanke om att en student inte uppfyllde kriterierna. Analysen visade att handledarna 

upplevde att det underlättade vid underkännandet om de hade något konkret att utgå ifrån. 

Acceptansen hos studenterna rörande underkännandet beskrevs som väldigt varierad. Vidare så 

var handledarna måna om att hjälpa studenterna då de ansåg sig förstå konsekvenserna av 

underkännandet för studenterna. Analysen visade även att handledarna ansåg att de hade stöd 

från bland annat arbetsgivaren vid underkännandet. De beskrev att de var säkra på sin 

bedömning av studenten och att de hade gjort sitt yttersta för att kunna handleda studenten på 

bästa sätt. En handledare beskrev rutinen kring underkännandet på följande vis:  

“...det är därför som man är så noga med att ändå få second opinion och notera 

väldigt tydligt sen vad det är som fallerar så att säga, så man har ju den här 

hjälpmedlen plus närvaro plus antal behandlingar, plus antal timmar som man ska 

göra. Så att man har mycket på fötterna innan man gör de här underkännandena om 

man ska säga så” 

2.1 Subtema: Tydlighet vid bedömning. Analysen visade att handledarna var måna om 

att både ha tydliga kriterier vid bedömningen av studenter samt att vara tydliga mot dem rörande 

underkännandet. Ibland så lät man en kollega göra en kompletterande bedömning och då 
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underlättade det om man exempelvis hade filmat sessionerna med studenten och klienten. 

Handledarna beskrev också att det var enklare att underkänna studenten om man kunde peka på 

något konkret som den gjorde eller inte gjorde. Detta kunde exempelvis handla om att studenten 

inte kom till handledningen eller att man inte lämnade in sessionsrapporter. Handledarna tyckte 

att det var svårare att underkänna vid rena färdighetsbrister där de upplevde att studenten brast i 

sin empati samt förmågan att skapa en allians med klienten. Analysen visade att vissa studenter 

accepterade underkännandet och motsatte sig inte beslutet, medan andra studenter inte höll med 

om kritiken och hade svårt att ta emot den. 

2.2 Subtema: Extra insatser. Analysen visade att handledarna gärna ville stötta 

studenterna för att underlätta för dem att slutföra utbildningen. De beskrev att de förstod att ett 

underkännande hade stora konsekvenser för studenten och det förekom att man inte 

konfronterade studenten på en gång när problemen uppstod. Handledarna erbjöd extra insatser 

och var villiga att tänja på gränserna för att kunna stötta och hjälpa studenterna. De beskrev 

också att de var extra uppmärksamma på studenter som kom tillbaka efter uppehåll på grund av 

sjukdom. Analysen visade också att de tog hänsyn till de resterande i handledningsgruppen och 

inte ville att dessa skulle lida på grund av en klasskamrat som hade svårigheter i handledningen. 

2.3 Subtema: Stöd till handledaren. Handledarna upplevde att de trots allt hade stöd 

både från arbetskollegor, andra studenter samt arbetsgivaren, när de ville underkänna en student. 

De beskrev att arbetsgivaren tog deras bedömning på största allvar och även att vissa av deras 

arbetskollegor gjorde samma bedömning av studenten. Analysen visade även att handledarna var 

bekväma med sitt beslut och att de känner att de fortfarande kan stå för det. De upplevde att de 
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gjorde sitt bästa och att de idag skulle kunna göra samma bedömning på nytt. De beskrev också 

att handledningsgruppen i övrigt fungerade bra och att de flesta av studenterna var duktiga. 

3. Huvudtema: Handledarens utsatthet. Handledarens utsatthet bestod av tre 

subteman: Fick ej stöd, Negativa konsekvenser samt Eftergivenhet. Analysen visade att 

handledarna ibland upplevde lite eller inget stöd från organisationen vid underkännandet. De 

resonerade om skälet till detta och nämnde då att det eventuellt fanns ett ekonomiskt intresse av 

att godkänna olämpliga studenter. Vissa studenter fick byta handledare och fick fortsätta 

utbildningen trots att de ansågs ha svårigheter att uppfylla kriterierna och detta tyckte 

handledarna gav fel signaler. Handledarna beskrev ett flertal negativa följder av underkännandet. 

Exempelvis så kunde en konsekvens bli att arbetsgivaren avbröt samarbetet med dem. Andra 

handledare beskrev att konsekvenserna inte blev så stora utan att det snarare handlade om 

obetalda extrainsatser. Handledarna upplevde en stor utsatthet och ett stort ansvar av att vara den 

som avgjorde om studenten ska underkännas. De beskrev också att vissa arbetskollegor hade 

lättare för att godkänna studenter men att deras bedömning inte alltid stämde. Dessa 

arbetskollegor ansågs vara eftergivna gentemot de studenter som andra beskrev som olämpliga. 

En handledare beskrev hur det blev när arbetsgivarens stöd saknades:  

“...alltså jag hade inga krav på att hon skulle liksom lämna utbildningen, det är inte 

min sak, det är organisationen, men att de inte respekterade att jag hade underkänt 

henne det är väl liksom själva den röda punkten: att jag underkände henne på en hel 

termin. Hon var inte godkänd på det momentet helt enkelt och det är ju ett faktum så. 

Jag underkände, och det sket de i rent ut sagt.” 

3.1 Subtema: Fick ej stöd. Analysen visade att handledarna upplevde att de inte alltid 

fick stöd från sin arbetsgivare, vid problem med studenterna. De beskrev att arbetsgivaren inte 

alltid respekterade deras bedömning av en student som inte uppfyllde kraven på utbildningen. 

Handledarna upplevde att det fanns olika förklaringar till arbetsgivarens brist på stöd och en 

sådan som togs upp är den ekonomiska aspekten av ett underkännande. Arbetsgivaren beskrevs 
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som motvillig till att underkänna betalande studenter och detta gjorde att handledarna upplevde 

att det var svårt att göra ett bra jobb som handledare. Analysen visade även att handledarna 

upplevde att deras kompetens ifrågasattes när studenterna som hade problem i handledningen, 

fick byta handledare. De beskrev att det var ovanligt att byta handledare men också att de såg det 

som en markering från arbetsgivaren rörande deras kompetens. 

3.2 Subtema: Negativa konsekvenser. Handledarna upplevde att det fanns negativa 

konsekvenser av att underkänna en student. De beskrev att de kunde känna sig kränkta och att 

det exempelvis ledde till att de sa upp sig från arbetsplatsen eller att arbetsgivaren beslutade att 

de inte längre ville ge dem några fler uppdrag. Handledarna upplevde då saknad efter de före 

detta arbetskollegorna samt studenterna i handledningsgruppen. Vissa beskrev en rädsla och oro 

för vad studenten sa om dem till andra kollegor och eventuella framtida arbetsgivare. Andra 

beskrev att underkännandet ledde till att de fick mer att göra rent praktiskt och att detta fick 

göras utanför den ordinarie arbetstiden. Analysen visade även att handledarna kände frustration i 

situationen och upplevde en känsla av nederlag. De beskrev att det var en stor påfrestning att 

underkänna en student och att man kände sig väldigt ensam i detta. Handledarna upplevde att det 

var ett stort ansvar att bedöma huruvida studenter uppfyllde kriterierna eller ej och att ett 

eventuellt underkännande skapade en känsla av utsatthet hos dem. 

3.3 Subtema: Eftergivenhet. Analysen visade att handledarna upplevde att man inte 

underkände studenter lättvindigt och detta ledde till att man hellre godkände än underkände en 

student som kanske inte uppfyllde alla kriterier. De beskrev också att vissa av deras 

arbetskollegor var mer villiga än andra handledare att godkänna studenter. Handledarna beskrev 

att andra handledare inte alltid höll med om deras bedömning rörande ett underkännande. Vid 

dessa tillfällen var det inte helt ovanligt att andra handledare tog över handledarrollen och gav 
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studenten en ny chans. Dessa arbetskollegor sa sig gärna vilja hjälpa och stötta studenten men 

handledarna ansåg att det snarare handlade om att de inte insåg sina egna begränsningar. 

Analysen visade att handledarna upplevde att vissa av deras arbetskollegor hade ett mönster av 

vilja hjälpa studenter som andra uppfattade som olämpliga. 

Kärnkategori: Balansera i ett komplext sammanhang. Analysen visade att 

handledarna som hade erfarenhet av att underkänna studenter på psykoterapeututbildningen 

upplevde att de balanserade i ett komplext sammanhang. Handledarna beskrev att handledningen 

påverkades av studenternas oförmåga. De upplevde att vissa studenter var olämpliga och att 

dessa aldrig skulle bli adekvata psykoterapeuter. Studenternas låga motivation och passivitet 

uppfattades också som ett problem. Handledarna beskrev att det var viktigt med tydlighet kring 

underkännandet och detta innebar bland annat att man hade tydliga rutiner om studenterna inte 

uppfyllde kriterierna. De beskrev också att de gärna ville stötta studenterna med extra 

stödinsatser då de förstod konsekvenserna av ett underkännande. Handledarna upplevde även att 

deras bedömning var motiverad och kände sig trygga med den. De upplevde även viss utsatthet 

då de beskrev att de fick inget stöd från organisationen vid underkännandet och handledarnas 

resonemang kring detta var att det fanns ett ekonomiskt intresse av att godkänna olämpliga 

studenter. Handledarna beskrev negativa konsekvenserna av underkännandet och dessa kunde 

innebära att arbetsgivaren avbröt deras samarbete. De upplevde även att deras kompetens 

ifrågasattes när olämpliga studenter fick byta handledare och fortsätta utbildningen och att denna 

eftergivenhet hos vissa kollegor samt arbetsgivaren gav fel signaler. Handledarna upplevde trots 

allt att de hade stöd från både sin arbetsgivare, kollegor samt andra studenter vid 

underkännandet. Sammantaget innebar studenternas brist på förmåga samt motivation, stödet 
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från organisationen samt känslan av utsatthet att handledarna upplevde att de fick balansera i ett 

komplext sammanhang. 

Processen för studenterna och handledarna 

Efter att analysen var gjord så kunde vi se likheter och paralleller mellan de två modellerna, vilka 

illustreras i figur 4. Det går att tänka sig att handledarnas upplevelse av studenternas oförmåga 

motsvarar studenternas upplevelse av att handledarna var krävande. Man kan också se att 

samtidigt som handledarna upplevde organisationens omhändertagande så upplevde studenterna 

istället en otillräcklig närvaro. Båda grupperna beskrev en negativ upplevelse av 

handledningsprocessen. I handledarnas fall så handlade det om handledarnas utsatthet och i 

studenternas fall så handlade det om deras egen missnöjdhet. Notera att eftersom de intervjuade 

handledarna inte hade någon koppling till de intervjuade studenterna i vår studie, så beskriver de 

inte varandra, utan snarare två sidor av en process. 

Figur 4. Studenternas och handledarnas upplevelser i relation till varandra. 
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Diskussion 

Analysen visade på tre huvudteman för studenterna: Krävande, Otillräcklig närvaro samt 

Missnöjdhet. Kärnkategorin Motsägelsefullt bemötande beskrev studenternas upplevelse av 

handledningsprocessen. Analysen visade även på tre huvudteman för handledarna: Studenternas 

oförmåga, Organisationens omhändertagande samt Handledarens utsatthet. Kärnkategorin 

Balansera i ett komplext sammanhang beskrev handledarens upplevelse av 

handledningsprocessen.  

Det visades också i analysen att handledarnas och studenternas upplevelser kan ses i 

relation till varandra. De beskrev närliggande huvudteman i den gemensamma 

handledningsprocessen utifrån deras olika perspektiv.  

Analysen resulterade sedan i en modell över studenternas upplevelse, en modell för 

handledarnas upplevelser och en modell över hur deras upplevelser förhåller sig till varandra.  

Kärnkategori för studenterna: Motsägelsefullt bemötande 

Studenterna upplevde att det fanns höga krav på dem både från dem själva men även från 

handledaren. De resonerade också mycket om eget ansvar kring underkännandet och lade ofta 

skulden på dem själva. Studenterna upplevde samtidigt att handledaren blev besviken på dem. 

Skovholt och Rønnestad (2003) visade att studenter som blir handledda i terapeutiskt arbete 

upplever det som stressande bland annat av att de blir kontrollerade av handledare då denna 

agerar i egenskap av sin funktion som grindvakt. Denna stress kan dessutom öka då handledaren 

ökar sin kontroll om de upptäcker att studenten inte presterar som önskat.  Studenterna i vår 

studie upplevde stressen av att handledaren kunde bestämma huruvida de skulle bli godkända 

eller ej. Möjligen kan det vara så att den ökade kontrollen som handledarna utövar vid missnöje 

med studentens prestation stjälper mer än den hjälper då handledarna inte verkar lyckas ge 
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studenten tillräckligt med stöd för att utvecklas. Utan stödet så blir studenterna villrådiga och vet 

inte hur de ska göra för att handledarna ska bli nöjda.  

Studenterna upplevde att handledarna var oprofessionella samt att de var för privata i sin 

kontakt med dem. De beskrev handledarna även som gränslösa i sin kontakt och att de delade 

med sig av privata problem och detta gjorde möjligtvis att deras arbetsallians blev sämre. Detta 

står i kontrast med tidigare forskning av Ladany och Lehrman-Waterman (1999) som menade att 

handledarens självutlämnande förmåga i handledningen stärker arbetsalliansen. Självutlämnande 

kan exempelvis handla om handledarens privata problem och professionella problem som 

handledaren upplevt i sitt klientarbete. Studenterna i vår studie däremot uppskattade ej den 

privata kontakten med handledaren och detta kan möjligen bero på att de möjligtvis upplevde att 

självutlämnandet skedde på handledarens villkor samt initiativ. En sådan situation kan leda till 

att studenterna känner sig tvingade att ta på sig en stöttande roll när deras handledare berättar 

något icke efterfrågat i förtroende. Det kan också göra att studenterna inte vågar motsätta sig 

förtroendet som handledarna ger dem av rädsla för att detta skulle kunna påverka deras chanser 

att bli godkända. 

Studenterna beskrev att det förekom mobbning både mellan personalen på utbildningen 

men också mellan de själva och handledaren. De beskrev också att klimatet var dåligt och att det 

förekom öppna konflikter med handledaren. Studenterna kände sig kränkta samt fick mottaga 

mycket destruktiv och irrelevant kritik. De beskrev också förekomsten av personliga påhopp. 

Beteendena som studenterna beskrev att handledarna uppvisade, kan tolkas som oetiska 

beteenden. Ladany, Lehrman-Waterman et al. (1999) menade att handledarens etiska beteende 

påverkar arbetsalliansen positivt och att det finns ett samband mellan handledarens oetiska 
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beteende och hur studenten uppfattar arbetsalliansen. Detta visar på hur viktigt det är att 

handledaren är medveten om oetiska beteenden så att dessa inte försämrar arbetsalliansen. 

Bernard och Goodyear (1992) menade att det i handledning per definition finns ett 

hierarkiskt förhållande mellan studenten och handledaren, där handledaren agerar grindvakt och 

på så sätt avgör om studenten blir godkänd. Detta kan möjligen förklara varför det var så svårt 

för studenterna i vår studie att säga emot handledarna och att ta upp handledarnas oetiska 

beteende med de ansvariga för utbildningen. Detta eftersom studenterna kan uppleva att de är 

beroende av handledarens goda vilja för att få godkänt på utbildningen och kan känna en rädsla 

för att gå bakom ryggen på handledarna. 

Norberg, Axelsson, Barkman, Hamrin & Carlsson, (2016) fann att handledarna kan 

uppmuntra sina studenter till att utveckla sin egen terapeutiska stil. De fann också att 

handledarna kan ge studenterna negativ återkoppling om de inte håller sig till vad handledarna 

tycker var korrekt psykodynamisk teori, även om de inte har det i sitt överenskomna kontrakt 

(deras task med Bordins (1983) terminologi). Detta resulterar ofta i negativa känslomässiga 

reaktioner hos studenterna som handledarna endast kunde beskriva i kliniska termer, såsom 

exempelvis överföring och projektion (Norberg et al., 2016).  

Detta skulle kunna förklara upplevelsen hos några av studenterna i vår studie. 

Studenterna beskrev att det kunde vara svårt att ifrågasätta de teorierna som lärdes ut på 

utbildningen och att handledarna var rigida och auktoritära. Studenterna fick också kritik från 

handledarna för att de inte uppfyllde handledarnas krav, även om handledarna och studenterna 

tidigare inte kommit överens om kraven. Handledarna i vår studie kunde också beskriva 

studenterna med klinisk terminologi när studenterna inte uppfyllde deras krav. Studenterna i vår 

studie blev förvirrade av detta. Det kan vara så att studenter som lever upp till handledarnas 
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möjligen orealistiska förväntningar upplever mindre förvirring. Ett bättre sätt att minska 

förvirringen för studenterna är att studenterna och handledarna enas om ett gemensamt mål redan 

i inledningen av handledningen (Carlsson et al., 2011; Norberg et al., 2016). 

Studenterna i vår studie var missnöjda med hur handledarens återkoppling såg ut eller, i 

vissa fall, saknade återkopplingen helt. Vidare så har det visats att om en student får uteslutande 

negativ eller diffus återkoppling tenderar det att missgynna förhållandet mellan studenten och 

handledaren (Lehrman-Waterman & Ladany, 2001). Möjligen så främjar sådan återkoppling inte 

studenternas utveckling när handledarna upplevs som passiva och blanka. Det kan snarare leda 

till konflikter och obehag för studenten. 

Stödet som studenterna i vår studie ändå tycktes uppleva ansågs inte vara tillräckligt för 

att väga upp nackdelarna med upplevelsen av att gå i handledning. Orlinsky et al. (2001) har 

pekat på att effektiv handledning inte bara ska kunna bidra med relevanta kunskaper gällande 

klientarbetet utan också med socialt stöd. Det kan vara detta sociala stöd som studenterna i vår 

studie kände att de saknade eller fick för lite av och att nackdelarna blev för stora i jämförelse 

med de positiva upplevelserna.  

Veilleux et al. (2014) menade att det är viktigt för handledaren med en balans mellan att 

ge återkoppling och underhålla relationen med studenten. I vår analys valde vi att placera hela 

återkopplingsaspekten och stöd under samma huvudtema, otillräcklig närvaro, då studenterna 

upplevde att de fick stöd, men inte tillräckligt mycket. Studenterna i vår studie beskrev alltså 

samma obalans som Veilleux et al. (2014) beskrev, även om vår modell inte skiljer på 

polariteterna. Studenterna berättade alltså att de fick för mycket återkoppling i förhållande till 

hur mycket handledarna underhöll relationen. 
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Då studenterna i vår studie beskrev att handledarna var blanka och avvaktande i 

bemötandet så kan man resonera om att handledarna möjligen saknade den sociala 

uttrycksfullhet och det utåtriktade drag som Bambling och King (2014) nämnde i sin studie. 

Social uttrycksfullhet och utåtriktade drag verkar vara viktiga för att bygga upp en stark 

arbetsallians. Dessa positiva egenskaper borde dels kunna få studenterna att känna sig sedda och 

värdefulla men de skulle också kunna göra att handledaren uppfattas som mindre avvisande och 

undvikande.  

Att studenterna upplevde otillräcklig närvaro från sina handledare var ett centralt tema för 

studenterna i vår studie men detta är inte ett nytt koncept, utan stämmer väl överens med tidigare 

studier. Gray et al. (2001) visade till exempel att studenter tenderar att tänka att kontraproduktiva 

händelser i handledningen beror på att handledaren avvisar studentens tankar och känslor. Man 

kan alltså tänka sig att studenter med all rätt ofta tänker att problem i handledningen beror på 

faktorer som i vår studie beskrivits och benämnts som otillräcklig närvaro, det vill säga 

handledarens bristande återkoppling och otillgänglighet. 

Negativa upplevelser i handledningen kan ha omfattande och långvariga konsekvenser 

för studenter (Ramos-Sánchez et al., 2002). Studenterna i vår studie beskrev i likhet med detta, 

olika typer av obehag som uppstod i samband med handledningen, däribland ångest, somatiska 

symtom och till och med sjukskrivningar efter avslutad handledning. Det är oroväckande att 

processer som leder till ett underkännande kan få så stora konsekvenser för studenten och det 

visar på vikten av att förebygga negativa upplevelser som kan uppstå i samband med 

handledningen. 

Carlsson et al. (2011) beskrev att studenter som framgångsrikt genomgått en 

terapeututbildning kan uppleva en konflikt där de initialt kan få sämre självförtroende. De 
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upplever dock en bekräftelse och känsla av frihet när de avslutat och blivit godkända på 

utbildningen. Studenter som blir godkända kan alltså till en början uppleva obehag även om det 

då framförallt är av övergående karaktär. Detta stämmer ganska väl med vad som tycks ha skett 

hos studenterna i vår studie. De underkända studenterna i vår studie lär alltså antagligen inte 

uppleva dessa positiva känslor då de aldrig gick klart utbildningen. Istället kan det vara så att 

studenten fastnar i den initiala konflikten och att det dåliga självförtroendet kvarstår även efter 

utbildningen. 

Studenterna i vår studie beskrev att de upplevde att de blev kränkta under 

handledningstillfällena och att detta ledde till att de blev rädda och hämmade av den kritiska 

stämningen. Ladany et al. (1996) fann att studenter som har en bristfällig arbetsallians med sin 

handledare är mindre villiga att delge information som de uppfattar som känslig till sina 

handledare. Sådan information kan exempelvis handla om studentens negativa känslor gentemot 

handledaren (Ladany et al., 1996). Möjligen kan studenterna i vår studie på samma sätt varit 

rädda för att vara helt ärliga gentemot handledaren kring vad som skedde i klientarbetet. Detta 

skulle kunna uppmuntrat studenterna till att undanhålla viktig information som hade kunnat vara 

betydelsefull för både studentens professionella utveckling och för klientens säkerhet. 

Studenternas rädsla och den kritiska stämningen skulle alltså kunna leda till att handledarna inte 

får den information i handledningen som de hade behövt för att vidta rätt åtgärder. 

Bambling och King (2014) beskrev att handledarens svårighet med mottagligheten för 

känslor gör att de missar att studenterna mår dåligt. Eftersom studenterna i vår studie beskrev att 

de led av ångest och oro under handledningen så kan det möjligen vara så att deras handledare 

hade svårt att ta emot deras känslor. Hade handledarna å andra sidan varit mer mottagliga för 
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studenternas känslor kan det möjligen minskat studenternas obehag och lidande under och efter 

handledningen. 

Analysen av studenternas upplevelser mynnade ut i kärnkategorin, motsägelsefullt 

bemötande som beskriver hur handledarnas höga krav, bristande återkoppling och engagemang i 

kombination med den kritiska stämningen skapar ett, för studenterna, motsägelsefullt bemötande. 

Det motsägelsefulla bemötandet gör studenterna både förvirrade, oroliga och kränkta. Eftersom 

både återkoppling, engagemang och tillräckligt stöd saknas upplever studenterna att handledarna 

kräver mycket av dem men ger dem få medel för att nå upp till deras höga krav. Det är väldigt 

oroväckande att studenterna ofta påverkades negativt av att gå i handledning och de negativa 

effekterna kunde sitta i även långt efter avhoppet. En annan oroväckande aspekt är att de allra 

flesta av studenterna inte vågade lyfta situationen med varken handledaren eller organisationen i 

stort. Detta tyder på att organisationen kanske inte är medveten om vad som sker i handledningen 

inom utbildningen. 

Kärnkategori för handledarna: Balansera i ett komplext sammanhang 

Handledarna i vår studie upplevde att studenterna inte levde upp till deras förväntningar och att 

de utöver detta även uppvisade en mängd olika brister. Det verkade också som om handledarna 

med olika handledningsinriktningar resonerade olika kring vad som egentligen inte fungerade 

hos studenterna som inte håller måttet. Hade studenterna olämpliga personlighetsdrag eller 

handlade det snarare om färdighetsbrister? Handledare som arbetar KBT-fokuserat anser att 

studentens terapeutiska färdigheter är avgörande för att bli en duktig psykoterapeut (Bernard & 

Goodyear, 2014). Det kan möjligen finnas en kontrast mellan hur handledare inom KBT och 

PDT resonerar kring vad som är avgörande för att bli en duktig psykoterapeut. Skillnaden i hur 

handledarna resonerar kring studenternas brister kan i förlängningen påverka hur svåra eller 
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enkla dessa brister upplevs vara att åtgärda, eftersom en färdighetsbrist kräver en enklare åtgärd 

än ett olämpligt personlighetsdrag. 

Möjligtvis kunde skillnaderna i resonemang innebära att när handledare med PDT-

inriktning underkänner en student så betyder detta i praktiken att studenten som person är 

olämplig snarare än att den inte kan använda sig av enskilda terapeutiska verktyg. Med det sättet 

att resonera uteslöt handledarna med PDT-inriktning i princip möjligheten att studenten skulle 

kunna ändra på sig för att få godkänt på utbildningen. Det gör också att handledare som bedömer 

sina studenter efter deras personlighetsdrag kan vara känsligare för att deras bedömningar ska 

ifrågasättas, till exempel om studenten får fortsätta utbildningen med en annan handledare. Att 

handledarna attribuerar studentens brister till personlighetsdrag skulle också möjligtvis kunna 

användas som som en enkel utväg för att slippa reflektera över sitt egna ansvar när studenten blir 

underkänd. 

Hoffman, Hill, Holmes och Freitas (2005) visade dessutom att återkopplingen kan 

underlättas om handledarna har möjlighet att ge denna på specifika aspekter av studentens insats, 

exempelvis studentens färdighetsbrister. Eftersom handledarna med PDT-inriktning eventuellt 

inte fokuserar lika mycket på specifika färdigheter, så kan de ha svårare att ge återkoppling än 

handledarna med exempelvis KBT-inriktning. Det kan leda till att handledarna får svårare både 

att ge återkoppling kring studenternas svårigheter, men även kring deras styrkor. 

  Handledarna i vår studie beskrev också att studenterna var svåra att konfrontera rörande 

deras brister och att studenterna som en konsekvens kom med undanflykter samt upplevde att 

studenterna använde sig av härskartekniker. Hoffman et al. (2005) beskrev svårigheterna för 

handledarna att ge negativ återkoppling då de kan vara rädda för att studenterna ska bli upprörda, 

arga eller uppleva kritiken som irrelevant. Detta beteende hos studenterna kan leda till att 
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handledarna undviker att ge negativ återkoppling för att slippa en negativ reaktion från 

studenterna. Möjligen kan handledarna uppleva att studenterna inte vill eller kan ta till sig den 

negativa återkopplingen och detta kan leda till att handledarna istället struntar i att ge 

återkoppling överlag.  

Handledarna verkade vara medvetna om att arbetsalliansen var central för studenternas 

utveckling, i likhet med vad Bordin (1983) tidigare visat. Handledarna i vår studie upplevde att 

de försökte vara så tydliga som möjligt mot studenterna och att stöttade studenterna så gott de 

kunde. De upplevde även majoriteten av studenterna som ambitiösa och duktiga. Studenterna 

nämnde i intervjuerna att det förekom vissa försvårande omständigheter som påverkade deras 

insats på utbildningen och dessa omständigheter kanske tog så mycket tid och engagemang att 

handledarens försök att stödja inte var tillräckligt. Möjligen hade handledarna etablerat en stark 

arbetsallians med sina studenter men det kan ha varit så att den inte var tillräckligt stark för att 

studenten skulle slutföra utbildningen. 

Handledarna i vår studie upplevde en svår situation med uteblivet stöd från arbetsgivaren 

och oro för att de skulle bli av med handledningsuppdrag vid ett underkännande. De upplevde 

även att de hade ett stort ansvar vid underkännandet av studenter. Det var viktigt för handledarna 

att ha mycket på fötterna vid ett underkännande eftersom det kunde ha stora konsekvenser för 

studenterna. Möjligen betalade handledarna ett högt pris när de valde att underkänna en, i deras 

ögon, olämplig student, eftersom de i värsta fall kunde förlora möjligheten till fortsatt 

försörjning. Vissa handledare beskrev att arbetsgivaren behandlat dem onödigt hårt och orättvist 

och dessa upplevelser kunde vara tärande på deras yrkeskompetens. 

Handledarna i vår studie upplevde också varierande grad av stöd från sin arbetsgivare. 

Vissa beskrev att de hade gott stöd från deras arbetsgivare och att stödet var särskilt viktigt då 
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handledarna skulle underkänna studenter, eftersom detta upplevdes som ett stort ansvar. 

Handledarna kunde känna att de hade en skyldighet att säkra kvaliteten på utbildningen och 

värna om framtida klienter. Det verkar dessvärre som att hur handledare upplever stödet från 

arbetsgivare inte är ett så beforskat område. Detta trots att stödet verkar vara viktigt för 

handledarna i vår studie och att hur mycket stöd handledarna upplever varierar väldigt mycket. 

Analysen av handledarnas upplevelser mynnade ut i kärnkategorin, balansera i ett 

komplext sammanhang som beskriver hur studenternas brist på förmåga och motivation 

tillsammans med stödet från organisationen och känslan av utsatthet bidrar till handledarnas 

upplevelse av att balansera i ett komplext sammanhang. Handledarnas utsatthet skapar, i vissa 

fall, en otrygg och ohållbar arbetsmiljö där de kan förlora sina jobb när de vill underkänna en, i 

deras uppfattning, olämplig student. Detta kan leda till att handledarna ser sig tvingade till att 

släppa igenom olämpliga studenter när de inte har möjligheter att göra sina arbetsuppgifter 

adekvat. 

Handledarna upplever att arbetsgivaren och arbetskollegorna ifrågasätter deras 

kompetens och urholkar handledarnas funktion som grindvakter. Trots att organisationen och 

arbetskollegorna hindrar dem förväntas handledarna agera grindvakt och samtidigt stödja 

studenten. 

Trots att samtliga handledare upplever en balansgång som en del av deras arbete, så 

skiljer det sig i hur komplex de anser att denna är. Vissa behöver göra mindre uppoffringar vid 

ett underkännande och andra får betala ett väldigt högt pris. 

Processen för studenterna och handledarna 

Handledarna upplevde att studenterna mottog deras stöd och omhändertagande medan 

studenterna istället upplevde att handledarna inte var tillräckligt närvarande. Även om 
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handledarna var fysiskt närvarande kunde studenterna beskriva dem som otillgängliga när de var 

blanka, passiva och inte gav tillräckligt mycket återkoppling. Parallellt så beskrev handledarna 

studenternas oförmåga samtidigt som studenterna beskrev det som att handledaren var krävande. 

Det här samspelet ledde till att studenterna blev missnöjda och att handledarna kände sig utsatta i 

sin roll. 

Studenterna i vår studie nämnde att de upplevde handledarna som respektlösa och att de 

kände att de hade svårt att ifrågasätta handledarna. Cabaniss, Glick och Roose (2001) har visat 

att studenter och handledare tenderar att ha olika uppfattning om hur sårbara studenterna är. 

Strømme (2012) visade dessutom att handledare även om de har en generell förståelse för 

studenters sårbarhet, helt tenderar att missa studenternas negativa känslor riktade mot dem. 

Sårbarhet hos studenterna är ganska lik en kombination av otillräcklig närvaro och krävande som 

studenterna i vår studie beskriver. Detta skulle kunna förklara varför handledarna i vår studie inte 

uppfattade sig själva som otillräckligt närvarande i förhållande till hur krävande de var. Detta 

skulle också kunna förklara varför studenterna och handledarna i vår studie uppfattade 

studenternas sårbarhet så olika. Det är alltså svårt för handledarna att uppfatta studenternas 

sårbarhet även om de har en generell förståelse för studenternas sårbarhet. När handledarna 

missar studenternas upplevelse av sårbarhet kan det leda till att studenten uppfattar handledaren 

som mer och mer krävande i förhållande till hur mycket stöd de får. 

Studenter tenderar att kritisera handledare som inte uppmärksammar studenternas akuta 

och komplexa behov (Strømme, 2014). Studenterna i vår studie var i regel väldigt kritiska mot 

deras handledare och eftersom de beskrev otillräcklig närvaro i stor omfattning så kan det tyda 

på att handledarna missade att uppmärksamma studenternas behov. Studenter kan ibland också 

känna sig tvungna att hålla tillbaka kritik för att få ut mer av handledningen (Jacobsen & 
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Tanggaard, 2009) samt undvika att berätta om händelser som kunde leda till alliansbrott som 

handledaren inte är medveten om (Gray et al., 2001). Detta skulle möjligen kunna ge handledare 

en illusion av att handledningen är bättre än vad studenten uppfattar den. 

Studier har visat att studenter behöver olika mycket stöd beroende på mognadsgrad och 

tidpunkt i utbildningen (Henderson et al., 1999; Jacobsen & Tanggaard, 2009). Det är möjligt att 

handledaren och studenten inte är överens om var studenten befinner sig i mognads- och 

erfarenhetsnivå och att handledarna ger för lite stöd eftersom de tror att studenterna befinner sig 

på en mer avancerad nivå. Veilleux et al. (2014) beskrev att handledare behöver balansera mellan 

att främja förändring och samtidigt ge stöd. I vår studie beskrev studenterna handledarna som 

krävande och detta kan tolkas som att handledarna egentligen försöker främja förändring. 

Studenterna upplevde, i sin tur, att de inte fick tillräckligt med stöd, samtidigt som handledarna 

tyckte att de själva var stödjande. Eftersom det som handledare är lätt att missa viktiga signaler 

och viktig information från studenterna (Gray et al., 2001; Jacobsen & Tanggaard, 2009; 

Strømme, 2012) så är det förståeligt att det kan vara svårt för även den mest erfarna handledaren 

att hitta rätt balans mellan att främja förändring och ge stöd. Även om handledare gärna ser att 

studenter utvecklas så finns det en stor risk att handledarens otillräckliga stöd i stor utsträckning 

innebär att studentens utveckling istället missgynnas.  

Metoddiskussion 

Det kan vara värt att nämna att vissa av intervjuerna gjordes många år efter informanternas 

upplevelser och det kan tillsammans med de starka känslorna som förknippades med 

upplevelserna, ha påverkat hur de kom ihåg upplevelserna. 

Studien bestod av två separata urvalsgrupper. Tyvärr så var urvalsgrupperna inte stora, 

trots omfattande ansträngning för att få tag i deltagare. Så gott som samtliga handledare på 
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psykoterapeututbildningarna kontaktades och intervjuer genomfördes med samtliga sex 

handledare som svarade. På samma sätt var det med rekryteringen av studenterna som trots 

mycket efterforskning resulterade endast i totalt sju intervjuer. Även med det skrala urvalet så 

nåddes dock en mättnad i materialet. 

Det är också värt att nämna igen att det handledarna och studenterna inte var del av 

samma handledningsgrupper. Studenterna rekryterades för sig och handledarna för sig. Detta gör 

att det inte går att prata om hur studenterna förhåller sig till sina respektive handledare eller vice 

versa. Den sammanslagna analysen fick istället göras på hur de olika grupperna pratade om 

varandra på mer allmänna termer. 

Vår förförståelse kan ha påverkat studiens resultat men genom att använda oss av den 

tematiska analysen så har risken för detta minimerats, då denna är en mindre tolkande 

analysmetod och kan ses mer som en strukturering av materialet (Langemar, 2008).  

Trots att vi har en snarlik förförståelse så har vi under analysarbetets gång haft olika 

tolkningar av materialet och därför varit tvungna att samarbeta, diskutera och reflektera oss fram 

till en gemensam tolkning av innebörden, så kallad bedömartriangulering. Langemar (2008) 

beskriver triangulering, och då också bedömartriangulering, som ett sätt att undersöka och höja 

validiteten. 

Vår förförståelse kan säkert ha påverkat hur vi genomförde intervjuerna med 

informanterna då vi har en liknande referensram som vissa av dem, kanske framförallt 

studenterna. Denna referensram kan ha lett till att vi glömt bort att ställa följdfrågor och istället 

antagit att vi hade förstått informanten. Handledarna kan av samma anledning ha fått en större 

mängd följdfrågor än studenterna. 
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Det kan finnas eventuella begränsningar med att informanternas medelålder nästan 

uteslutande var relativt hög och det kan göra det svårt att generalisera resultatet till framförallt 

yngre studenter och handledare. Dock kan det vara värt att nämna att medelåldern bland 

handledare och studenter på psykoterapeututbildningen troligtvis är relativt hög. 

Slutsatser 

Studien resulterade i tre modeller som beskriver hur studenter och handledare upplever processen 

som leder fram till ett underkännande. Studenternas upplevelser sammanfattas bäst som ett 

motsägelsefullt bemötande. Handledarnas upplevelser kan sammanfattas som att de balanserar i 

ett komplext sammanhang. När dessa två modeller ställs mot varandra blir det tydligt att de 

beskriver samma delar i processen, men att de uppfattar delarna ganska olika. Studenterna 

upplever handledarna som krävande där handledarna upplever studenternas oförmåga och 

handledaren beskriver organisationens omhändertagande samtidigt som studenterna beskriver 

otillräcklig närvaro. Båda sidor upplever negativa känslor kopplade till processen; studenterna 

upplever missnöjdhet samtidigt som handledarens utsatthet beskrivs av handledarna. 

Studien tyder på att handledarna och studenterna inte verkar vara medvetna om hur 

utsatta den andra parten är. Det är viktigt att ta hänsyn till studenternas och handledarnas 

enskilda upplevelser vid ett underkännande, men också att uppmuntra studenternas och 

handledarnas förståelse av varandras upplevelser. Detta eftersom det formar både studenten och 

handledarens framtida välmående, utveckling och yrkesliv. Studien ger ett ganska tydligt 

budskap att det är viktigt att fokusera på att det finns en transparens i relationen mellan 

handledare och student där det finns utrymme att reflektera över handledningsrelationen. Både 

studenterna och handledarna skulle gynnas av att formulera en tydlig och gemensam 

överenskommelse kring målen och uppgifterna i handledningen.  
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Framtida forskning 

Då resultatet från denna studie visar att handledning, i vissa fall, kan vara mer nedbrytande än 

stöttande och utvecklande så är det viktigt att forska mer inom skadlig handledning.  

De två grupperna som har deltagit i studien har bestått av både studenter och handledare 

på psykoterapeututbildningen, men dessa har inte haft någon relation med varandra. Därför 

skulle det vara intressant att undersöka handledare med motsvarande student i en framtida studie, 

för att se om resultatet skulle bli annorlunda. 

Eftersom klienten kan befinna sig i ett utsatt läge så kan det också vara intressant att 

undersöka hur klienten påverkas när handledningen inte upplevs fungera adekvat av studenten 

eller handledaren. 

I och med att minnena av handledningen kan bli förvrängda när det har gått en viss tid 

efter handledningen så skulle en idé även vara att undersöka handledningsprocessen under tiden 

som handledningen pågår. 

Det kan också vara värdefullt att fortsätta forska kring hur handledningsinriktning 

påverkar handledningen eftersom vårt resultat indikerar att handledarna med olika inriktningar 

verkar beskriva handledningarna som väldigt varierande, både i syn på studentens färdigheter 

men även i bedömningen av dessa. 

Då vår studie visar att handledarna upplever en stor utsatthet samt ansvar både gentemot 

organisationen och studenten så skulle det vara gynnsamt att forska vidare kring processer i 

handledningen ur handledarens perspektiv. Sådant som skulle vara intressant att undersöka är 

bland annat hur handledarna upplever stödet i organisationen de befinner sig i och hur utsattheten 

handledarna upplever påverkar handledningsprocessen. 
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Bilaga 1  

Intervjuguiden 

Ge information om samtycke: 

Jag vill påpeka att ditt deltagande är helt och fullt frivilligt. Du får när som helst välja att avsluta 

ditt deltagande. Resultatet kommer att redovisas på gruppnivå och inte på individnivå. 

Konfidentialiteten kommer att skyddas. Endast vi och våra handledare kommer att ha tillgång till 

materialet.” 

 

Ge syftet: 

Jag är intresserad processer inom handledning och utbildning på en påbyggnadsutbildning i 

psykoterapi som av någon anledning gått dåligt och som har lett till att studenten har blivit 

underkänd eller hoppat av. 

 

Bakgrundsvariabler (framförallt från handledarna) 

● Ålder 

● Inriktning på utbildning och hur de jobbar 

● Grundutbildning 

● Hur länge de har jobbat 

 

Olika sätt att börja: 

“Du blev inte klar med din utbildning. Kan du berätta om vad som hände?” 

 

Om de börjar prata om praktiska problem: “Fick du något stöd för det i utbildningen, eller kände 

du att du inte fick något stöd?” 

 

Eller: “Forskning har visat att vid problem i handledningen så är det ofta i 

handledningsrelationen som problemet uppstår. Hur var det för dig?” 

 

Tre områden 

1. Samarbetet/hur överens man varit (dvs. de två första aspekterna i Bordins def: mål och 

uppgift) 

a. vad den fd studenten har för egna idéer om varför det blev som det blev 

(bra/dåligt) 

b. vad studenten/handledaren har gjort (t.ex. hur han hanterat konflikter). Inkl. hur 

egna förutfattade meningar kan ha bidragit till bra/dåligt samarbete. 

c. Hur påverkade det dig, professionellt och personligt (självkänsla)? 

2. Klimatet (dvs. den tredje aspekten av allians enligt Bordin). 
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a. Vad den fd studenten har för egna idéer om varför det blev som det blev 

(bra/dåligt) 

b. vad studenten/handledaren har gjort (t.ex.hur hanterat konflikter). 

c. Hur påverkade det dig professionellt och personligt (självkänsla)? 

3. Underkänd/godkänd 

a. Vad studenten har för egna idéer om varför hen underkänts? 

b. vad studenten/handledaren har gjort (t.ex. hur han hanterat konflikter). 

c. Hur påverkade det dig professionellt och personligt (självkänsla)? 

 

Tänk på: Konkreta exempel. “Vad sa ni?”, “hur gick det till?” 

 

Avslutande frågor 

● Finns det något mer som du tycker att jag borde känna till för att bättre förstå vad som 

hände? 

● Skulle du vilja fråga mig något? 

 


