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– A qualitative study of recently graduated psychologists’ experiences of  
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ABSTRACT 
 

The aim of this study is to, by individual interviews focusing on specific dimensions of su-
pervision, examine how integratively educated PTP-psychologists experience the interaction 
in the supervision they receive as a part of their PTP-work and to describe if and how they 
experience that these components of the supervision promote, does not exert a direct influ-
ence on or restrain the preservation and development of an integrative psychotherapeutic 
approach and -attitude. The eleven people who are interviewed for this study all belong to 
the group of psychologists who graduated from the first group of psychologists with an inte-
grative psychotherapeutic approach at Örebro university in the year of 2007 and who are 
now completing their PTP-work. The interviews were analysed according to a qualitative 
content analysis. The results show that ten out of eleven PTP-psychologists experience that 
the interaction in the supervision is either good or excellent and that this promotes or does 
not exert a direct influence on the integrative approach. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Introduktion 

Psykolog är en skyddad yrkestitel, vilket innebär att ingen får utge sig för att vara psykolog 

utan att ha erhållit psykologlegitimation, eller utan att ha genomgått den praktiska tjänstgö-

ringen för psykologlegitimation (PTP) (PTP-handboken, 2006). ”Syftet med PTP är att psyko-

logen ska påbörja utvecklingen mot en professionell identitet och bli duglig i att tillämpa de 

kunskaper den femåriga universitetsutbildningen har givit.” (PTP-handboken, 2006, s. 4). I 

denna så kallade PTP-tjänst, som har för avsikt att ge övning och fördjupade kunskaper i psy-

kologyrket och sträcker sig över ett års heltidsarbete, ingår deltagande i handledning hos en 

legitimerad, mer erfaren psykolog som ett moment. PTP är därmed en praktisk utövning av 

yrket med tydliga inslag av utbildningsmoment, och yrkeskunskaperna utövas i enskilt, prak-

tiskt psykologarbete under regelbunden handledning. Denna handledning syftar till en inskol-

ning i yrket och är karakteristisk för just PTP-tjänsten (PTP-handboken, 2006). Enligt Lauvås 

och Handal (2001) kan handledningen hjälpa till att knyta samman teoretisk förståelse med 

praktisk verksamhet. 

Författarna av föreliggande studie har valt att med hjälp av ett antal individuella inter-

vjuer med PTP-psykologer undersöka upplevelsen av denna PTP-handledning, som är en  

obligatorisk och relevant del av PTP-tjänsten, och anser att det är av intresse att studera     

respondenternas upplevelse av denna i detalj. Hur klimatet i relationen mellan handledare och 

handledd upplevs och vilka känslor som uppstår ur detta har stor betydelse för om relationen 

och handledningen blir givande (Lauvås & Handal, 2001). Författarna menar dessutom att 

handledningen torde kunna bidra till att antingen främja, stävja alternativt inte direkt påverka 

utvecklingen och bibehållandet av det integrativa perspektiv och förhållningssätt som respon-

denterna erhållit under sin utbildning till psykologer. Med integrativt perspektiv avses här 
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tanken att psykologen kan fläta samman olika psykoterapeutiska skolor till en helhet och på så 

vis skräddarsy varje klients behandling utifrån dennes behov och preferenser, snarare än att 

välja förhållningssätt, metoder och tekniker utifrån en enda specifik psykoterapeutisk skola. 

PTP-handledningen respondenterna erhåller är inte integrativt inriktad, eftersom responden-

terna hör till den allra första kursgrupp som utexaminerats från den integrativt inriktade psy-

kologutbildningen vid Örebro universitet vars behandlingsdel innebär en inriktning mot inte-

grativ psykoterapi (Örebro universitet, utbildningsplan, Dnr CF 52-192/2007). Deras PTP-

handledare kan därmed inte på samma sätt anses ha någon ren integrativ utbildning även om 

de kan vara eklektiskt inriktade, det vill säga använda sig av idéer och tankegångar från olika 

psykoterapeutiska perspektiv utan att dessa integreras till en logiskt sammanhängande teori 

(Egidius, 2002).  

Syftet med denna studie är att genom individuella intervjuer undersöka hur integrativt 

utbildade PTP-psykologer upplever den handledning de får inom ramarna för sin PTP-tjänst. 

Författarna avser att 

1. undersöka PTP-psykologernas upplevelse av interaktionen i PTP-handledningen ut-

ifrån ett antal specifika handledningsteoretiska dimensioner som ingår i denna, 

2. undersöka PTP-psykologernas upplevelse av huruvida den givna handledningen främ-

jar, inte direkt påverkar alternativt stävjar det integrativa perspektivets arbets- och för-

hållningssätt, 

3. utifrån gjorda intervjuer studera om och hur någon relation mellan punkt 1 och punkt 2 

kan uttolkas. 

Valet av ett kvalitativt förhållningssätt motiveras med att ingen liknande studie genom-

förts tidigare, och författarna har sett det som intressant att i detalj nå kunskap om och insikt i 

hur de relativt nyutexaminerade PTP-psykologerna upplever PTP-handledningen och i för-

längningen även handledaren. 
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1.2 Integrativt perspektiv 

Det existerar sedan lång tid tillbaka en rivalitet mellan olika psykoterapeutiska skolor och 

genom historien har det förekommit vad som kan liknas vid ett ideologiskt krig mellan repre-

sentanter för olika perspektiv. Sådana strider kan förekomma även idag, men den terapeutiska 

världen och forskningen kännetecknas idag av en medvetenhet om olika perspektivs potentiel-

la styrkor och en strävan efter integrering av dessa snarare än av en ensidig betoning av det 

prefererade perspektivets överlägsenhet (Norcross & Newman, 1992). 

Enligt den utbildningsplan som har fastställts av fakultetsnämnden för humaniora och 

samhällsvetenskap gällande Psykologprogrammet vid Örebro universitet (Örebro universitet, 

utbildningsplan, Dnr CF 52-192/2007) har programmets behandlingsdel en inriktning mot 

integrativ psykoterapi. Det integrativa perspektivet är inte en specifik modell utan snarare ett 

paraply av olika terapiformer som kan användas på ett systematiskt sätt gällande bedömning, 

konceptualisering och i klinisk tillämning. Detta innebär att studera vad som är gemensamt 

inom de olika skolorna av psykoterapi, för att sedan kunna använda behandlingsmetoder från 

flera olika skolor och perspektiv och kunna kombinera och anpassa val av förhållningssätt, 

tekniker och metoder till klienten och de problem denne presenterar, snarare än att låta detta 

styras av ett enda terapeutiskt perspektiv. Integrativ psykoterapi innebär med andra ord att 

flera psykoterapeutiska perspektiv eller skolor sammanflätas till en logiskt sammanhängande 

helhet och är därmed en form av psykoterapi som bygger på integreringen av skilda synsätt 

och metoder (Egidius, 2002). Det integrativa perspektivet innebär en terapiform där klienten 

ställs i fokus och behandlingen kan skräddarsys efter henne/honom. Klienter har olika före-

ställningar om vilken terapiform som passar dem bäst och därför är det viktigt att terapeuten 

har förmågan att anpassa behandlingen till klienten (Sandell, 2004), och det är detta som kon-

centreras i psykologutbildningen vid Örebro universitet.  
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1.3 Integrativ psykoterapi och konceptualisering  

Psykoterapi är en effektiv typ av behandling för en mängd olika problem, men olika psykote-

rapeutiska skolor har skilda svar på vad det är som fungerar överhuvudtaget och vad som fun-

gerar bäst (Sandell, 2004). Psykoterapeutiska skolor skiljer sig åt bland annat i synen på hur 

konceptualiseringen, det vill säga sättet att ”uppfatta eller beskriva något med hjälp av (psyko-

logiska; författarnas tillägg) begrepp som tillsammans bildar en teori” (Egidius, 2002, s. 

130), av hur klientens problem ser ut och hur psykoterapi tolkas utifrån dimensionen hälsa – 

ohälsa samt huruvida terapin tar hänsyn eller ej till klientens utvecklings- och livsperspektiv. 

Det är även av vikt huruvida fokus ligger på att ”vara-med” klienten eller ”göra-med” klienten 

(O’Brien & Houston, 2000) och för en så effektiv behandling som möjligt menar Sandell att 

det betyder mer hur terapeuten är med klienten snarare än vad hon/han gör med henne/honom 

(Sandell, 2004). Det finns olika sätt att integrera, dock har vissa specifika komponenter identi-

fierats som nödvändiga och gemensamma för alla psykoterapiskolor (Frank & Frank, 1993). 

För att förändring och förbättring ska kunna ske krävs att det finns en emotionellt laddad för-

troendefull relation med en hjälpande annan, en kurativ miljö samt uppväckandet av tilltro. 

Dessutom bör klientens förändring uppmuntras även utanför terapisessionen och nya sätt för 

klienten att förstå sig själv bör främjas. Ett begreppsmässigt system för att förklara klientens 

symptom samt verktyg för att lösa problem är ytterligare två relevanta komponenter (O’Brien 

& Houston, 2000). 

Att integrera innebär att kunna identifiera och bedöma ett flertal olika aspekter, både 

kroppsliga, affektiva, kognitiva, beteendemässiga och mer andliga sådana, hos varje klient 

och sedan avgöra vilka delar klienten gynnas mest av att fokusera i en terapeutisk behandling. 

Det har visat sig att det i många fall är interaktionen mellan terapeuten, klienten och de valda 

teknikerna som är allra viktigast för utfallet i terapi, snarare än att en terapeutisk skola är 

överlägsen en annan (O’Brien & Houston, 2000). Det finns olika angreppssätt för att integrera 
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där ett sätt är betoningen av gemensamma faktorer (common factors). Detta innebär att vissa 

gemensamma, eller icke-specifika, faktorer har identifierats som gemensamma för alla terapi-

er och skiljer sig från de specifika faktorer, till exempel metoder eller tekniker, som är olika 

för olika psykoterapiskolor (O’Brien & Houston, 2000). Sandell (2004) menar att effekten av 

gemensamma faktorer som förväntanseffekter, terapeutens tro på terapiformen och den tera-

peutiska alliansen är betydande. Dessa gemensamma faktorer anses kunna svara för en stor 

del av de resultat som uppnås i varje terapi och kan delas in i fyra breda kategorier. Det hand-

lar om klientkarakteristika, terapeutens kvaliteter, förändringsprocessen samt behandlingsme-

toder (O’Brien & Houston, 2000). Det är möjligt att se på vad som egentligen gör att en terapi 

blir terapeutisk utifrån olika perspektiv, men sex infallsvinklar (Orlinsky, Graw & Parks, 

1994; ref. i Lambert et al. 2004) verkar förekomma i alla former av terapi. Det handlar om en 

formell aspekt som berör det terapeutiska kontraktet, en teknisk aspekt som rör bland annat de 

terapeutiska interventionerna och klientens samarbete. En interpersonell och en intrapersonell 

aspekt handlar om den terapeutiska anknytningen respektive självrelaterande eller svarsstil. 

Dessutom har en klinisk aspekt identifierats som handlar om en interaktion mellan de ovan 

nämnda aspekterna samt slutligen även en tidsmässig aspekt som rör terapins längd. Dessa 

sex aspekter av terapi samverkar konstant och påverkar terapins resultat (O’Brien & Houston, 

2000). Integrativ terapi tar hänsyn till alla dessa delar och betonar dess betydelse oavsett teo-

retisk bakgrund.  

En integrativ terapeut är en reflekterande terapeut och det integrativa perspektivet och 

sättet att konceptualisera handlar i mångt och mycket om att ha förmåga att på ett positivt sätt 

vara med klienten, snarare än att fokusera på teoretiska modeller och tekniker (O’Brien & 

Houston, 2000). Enligt författarna till föreliggande studie handlar det integrativa perspektivet 

om en flexibilitet från terapeutens sida och om att utan fördomar arbeta för att se och bemöta 

klienten som en hel, unik människa. Det integrativa perspektivet och den integrativa terapeu-
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ten tar hänsyn till det faktum att ingen enskild psykoterapeutisk skola kan förstå och förklara 

människans komplexitet till fullo, och att insikt kan nås på olika nivåer och utifrån olika för-

ståelseramar. Integrativ terapi kan ses som det teoretiskt underbyggda sättet att arbeta som 

fungerar bäst i alliansen mellan varje terapeut och klient, snarare än en ny terapiskola 

(O’Brien & Houston, 2000).  

Fördelarna med att integrera olika psykologiska perspektiv och förhållningssätt i psyko-

terapi och annan behandling, snarare än att använda en ensam teori, betonas allt mer i psyko-

logisk forskning. Det förekommer dock kritik mot användandet och utformningen av integra-

tiv psykoterapi. Kritiker från olika skolor framhäver respektive skolas fördelar och menar att 

det är nödvändigt att ha en specifik psykoterapiskola som bas, innan en eventuell integrering 

kan ske överhuvudtaget (Norcross & Beutler, 2000; Norcross & Newman, 1992; Robertson, 

1986; ref. i Norcross, 1986). Sandell (2004) menar dessutom att olika typer av psykoterapi 

passar olika typer av människor och metastudier har visat att ingen terapiform är generellt 

överlägsen någon annan. Det är den terapeutiska kontexten snarare än skolperspektivet som 

gör att en terapi fungerar bra för klienten, vilket innebär att terapeutens förmåga att skapa en 

bra terapeutisk miljö och använda sig av gemensamma faktorer är det som är mest betydelse-

fullt. Vissa terapiskolor med dess specifika tekniker anses dock mer adekvata för särskilda 

klientgrupper (Roth & Fonagy, 2005). Därför är ett integrativt förhållningssätt inte alltid är 

mest lämpligt. En god terapeut bör enligt Westling (2004) kunna ta hänsyn till både tekniker 

och den terapeutiska relationen eftersom vissa specificerade psykoterapeutiska skolor kan 

vara mer fördelaktiga för vissa typer av klienter. Lambert, Garfield och Bergin (2004) menar 

att klienter med mindre allvarliga problem tenderar att i högre utsträckning kunna dra nytta av 

gemensamma faktorer, medan specifika faktorer kan vara av större betydelse för klienter med 

allvarliga problem och störningar. Det integrativa perspektivet kritiseras även för att det inte 

finns tillräckligt mycket empirisk forskning på området, men detta är något som har börjat 
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förändras (Norcross & Newman, 1992) efter generellt växande acceptans av och nyfikenhet 

på det integrativa perspektivet.  

 

1.4 Skillnaden mellan ett integrativt och ett eklektiskt förhållningssätt 

Det är för denna studies syfte viktigt att skilja mellan ett integrativt och ett eklektiskt perspek-

tiv och förhållningssätt. Termerna integration och eklekticism överlappar varandra då båda är 

sätt att integrera terapiskolor, men de skiljer sig samtidigt åt på ett fundamentalt sätt i det att 

ett eklektiskt angreppssätt innebär att terapeuten väljer ut separata delar av en eller flera enhe-

ter medan den integrativa metoden handlar om att föra samman delar till en ny helhet (Hol-

landers, 2000). Eklekticism definieras som ”teoribildning genom lån av begrepp och tanke-

gångar från olika håll utan att de integreras till en logiskt sammanhängande teori” (Egidius, 

2002, s. 50) och eklektisk psykoterapi innebär därmed att terapeuten kan använda sig av för-

hållningssätt, metoder och tekniker från flera olika skolor, dock utan att ha ett väl övervägt 

helhetsperspektiv på terapin. Det innebär att olika skolor lånar synsätt och metoder av var-

andra, dock utan att den skolspecifika grunden förändras. Det är främst ett tekniskt tillväga-

gångssätt där terapeuten använder befintliga, separata delar av ett terapiperspektiv och använ-

der sig av dessa på ett sätt som gör att delarna fortfarande kan identifieras som tillhörande 

respektive skola (Hollanders, 2000). Detta skiljer sig därmed från integrativ psykoterapi, vil-

ket kan beskrivas som en form av psykoterapi som bygger på skilda synsätt och metoder där 

olika psykoterapeutiska skolor sammanflätas till en helhet (Egidius, 2002). Integration är ett 

mer teoretiskt tillvägagångssätt där fokus ligger på skapandet av något nytt, en ny syntes 

(Hollanders, 2000). Det betyder att det finns ett samförstånd där olika traditioner söker ett 

sammanhang och en hel modell. 
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1.5 Handledning 

Handledning definieras på flera olika sätt i litteraturen. En relativt övergripande förklaring ges 

av Egidius (2002), som definierar handledning som en ”undervisningsform som består i att 

den lärande själv ges tillfälle att utföra de uppgifter som undervisningen gäller och får hjälp 

och vägledning av någon som redan är utbildad eller erfaren på området; handledning kan ske 

i grupp men anpassas till den enskildes behov; man skiljer mellan direkt instruktion och un-

dervisning å ena sidan och mera reflekterande handledning å den andra; jfr mentor, tutor.” 

(Egidius, 2002, s. 89). Handledning kan enligt Petersson & Vahlne (1997) definieras som när 

en erfaren yrkesman eller -kvinna visar nybörjaren hur arbetet ska utövas, det handlar om att 

ge stöd och hjälp och om att bidra till utveckling inom det egna yrkesområdet. Den handledde 

ska få hjälp och stöd att ge uttryck för och befria sig från tankar och känslor som kan påverka 

eller störa en korrekt och tydlig uppfattning av situationen och patienten i fråga. Handledning 

kan även ses som ett pedagogiskt verkningsmedel vars huvudmål är att utveckla eller vidare-

utveckla den professionella kompetensen hos den handledde (Lauvås & Handal, 2001; Tvei-

ten, 2003). Cajvert (1998) menar att handledning är en interaktionell process mellan handle-

daren och den handledde, det vill säga utifrån denna studies syfte mellan PTP-handledaren 

och PTP-psykologen. Handledningen är en mycket viktig del i PTP-tjänsten (PTP-handboken, 

2006) och ska bidra till att forma nya tankar och perspektiv hos PTP-psykologen och utmynna 

i att PTP-psykologen successivt finner sin egen personliga stil (Cajvert, 1998). Att känna sig 

kompetent och att bli medveten om vad som gör att man agerar på ett visst sätt, och varför 

man gör det, är viktigt för att kunna känna en yrkesidentitet. Att tillåtas att växa i yrkesrollen 

och skapa sig sin egen identitet är relevanta mål med handledningen (Lauvås & Handal, 2001; 

Petersson & Vahlne, 1997). Handledning innebär en unik möjlighet att utföra praktiskt arbete 

och öva kliniska färdigheter under kontrollerade former, och låter den handledde successivt 

socialiseras in i professionen (Falender et al., 2004; Falender & Shafranske, 2007; Lauvås & 
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Handal, 2001). Syftet med PTP-handledningen är enligt PTP-handboken (2006) att hjälpa den 

handledde att uppnå professionell utveckling inom psykologyrket. 

Tveiten (2003) menar att det man lägger i begreppet har betydelse för kvaliteten på 

handledningen. Begreppet handledning är svårt att definiera exakt, men kan ses till exempel 

som kvalificering, en form av undervisning, en upplärningsverksamhet, en utbildningsprocess 

eller som hjälp för inlärning, utveckling och förändring. Varje handledare bör vara medveten 

om sin egen syn på handledningen då detta påverkar hela verksamheten, och hon/han bör där-

för kontinuerligt reflektera över dess innehåll. Det är den handledde själv som har de bästa 

förutsättningarna för att utvecklas och finna sitt sätt att vara, och handledarens funktion är att 

starta en process hos den handledde och främja denna insikt och utveckling. 

En stor del av litteraturen om handledning handlar om handledning av grupper. Grupp-

handledning och individuell handledning är dock, trots flera väsentliga skillnader, lika på 

många punkter även om fokus på bland annat grupprocesser och gruppmedlemmarnas delak-

tighet och utbyte av varandra av uppenbara skäl saknas gällande individualhandledning. Indi-

vidualhandledning innebär att den handledde och handledaren är ensamma vid handlednings-

tillfället och är en typ av handledning där personlig fördjupning och progression inom yrket 

främjas tydligare än i en grupp. Konfidentialitet mellan handledd och handledare är dessutom 

starkare här än i grupphandledning. En typ av individuell handledning är utbildningshandled-

ning, där handledningen ingår som en del i en utbildning och innehåller ett bedömande mo-

ment (Pertoft & Larsen, 2003). Då denna studie undersöker upplevelser av PTP-handledning, 

som är en slags utbildningshandledning och innebär en handledningssituation där enbart PTP-

psykolog och PTP-handledare deltar, ligger studiens fokus på just individuell handledning 

snarare än grupphandledning.  

Falender et al. (2004) beskriver handledningsverksamhet och -teorier som en kärnkun-

skap för psykologer och menar att det är handledarens skyldighet att erhålla god kompetens 
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inom området handledning. Tanken bakom detta rör handledning mer generellt, men förfat-

tarna till föreliggande studie menar att detta rimligen borde gälla även den mer specifika PTP-

handledningen. Handledning kan ses utifrån ett utvecklingsperspektiv och då betonas att den 

av handledningen skapade utvecklingen kan ses som en kontinuerlig tillväxt. Den handledde 

och handledaren befinner sig på olika stadier av professionell utveckling, vilket påverkar de-

ras beteende, inlärningsförmåga och förväntningar. 

James, Milne, Marie-Blackburn & Armstrong (2007) fokuserar på handledning för te-

rapeuter inriktade på kognitiv beteendeterapi (KBT) och menar att handledaren bör upprätta 

en baslinje över den handleddes kunskapsnivå och anpassa handledningen och valda tekniker 

till denna. Denna baslinje bör kontinuerligt uppdateras och handledningen utvärderas. Effek-

tiv handledning är, enligt denna syn, handledning som fokuserar på rätt utvecklingsnivå. Ja-

mes redovisar ett antal handledningsteorier som har lånat aspekter av pedagogiken, till exem-

pel Vygotskys zon för proximal utveckling (ZDP). Att arbeta enligt ZDP innebär att etablera 

ett handledningskontrakt där en baslinje för den handleddes aktuella kompetens upprättas och 

utifrån denna definieras en inlärningszon (learning ”zone”) samt det optimala målet med 

handledningen. Detta kan vara positivt för handledningsverksamheten då handledaren enligt 

modellen tar hänsyn till vad den handledde har med sig in i handledningen, möjliggör skapan-

det av personliga mål och betonar socialt stöd och aktiv inlärning. 

Lauvås och Handal (2001) beskriver en handling- och reflektionsmodell för handled-

ning där deltagarna i handledningen genom en växling mellan handling och reflektion över 

denna handling avser att medvetandegöra samt utveckla den kunskap som ligger till grund för 

professionell yrkesverksamhet. Ett visst mått av utmaning främjar utvecklingen av existerande 

kunskapsbas. Handledning som grundar sig på reflektion innebär att den handledde uppmunt-

ras och får hjälp av handledaren till mångsidigt reflekterande över det egna handlingssättet 

och bakomliggande grunder. Ett problem i handledning kan enligt Lauvås och Handal vara att 
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handledarens individuella uppfattningar står i vägen för dennes förståelse av den handledde, 

vilket kan medföra brydsamhet att respektera dennes uppfattningar i de lägen då de inte över-

ensstämmer med handledarens. Handledaren kan förmedla personliga uppfattningar och åsik-

ter på ett sådant sätt som påverkar den handledde att utvecklas i riktning som överensstämmer 

med handledarens. Ett annat problem kan vara att handledaren har med sig yrkeserfarenheter 

och yrkesrelaterade åsiktsarsenaler vilka fungerar rutinmässigt och som hämmar reflektion 

och utveckling av kunskapsbasen. Detta kan leda till att den handledde inte får adekvat hjälp 

att utveckla sina egna utgångspunkter. Kännetecknande för handling- och reflektionsmodellen 

är allsidig praxis som utgör exempel och att handledaren är en samtalspartner med god kapa-

citet att tolka och analysera. Det övergripande målet är insikt. 

Tveiten (2003) menar att handledaren har en uppenbart viktig roll i handledningen, och 

måste i alla lägen vara medveten om sin egen funktion som modell för den handledde. Det 

mest övergripande av handledarens uppgifter är att tillgodose att värden och normer tas tillva-

ra i handledningen. Handledaren ska sträva efter att skapa en atmosfär som främjar handled-

ningsverksamhetens funktion, se till att den handledde använder, bearbetar och delar med sig 

av sina erfarenheter i handledningen och att hon/han arbetar målmedvetet för att nå kunskap 

och kompetens. Handledaren ska även verka för att se till att samspelet blir konstruktivt, att 

upprätthålla balansen mellan att bekräfta och konfrontera den handledde. Petersson och Vahl-

ne (1997) använder sig av D. W. Winnicotts begrepp the good enough mother när de menar 

att handledaren ska vara the good enough supervisor, ett förhållningssätt som innebär en 

handledare som ger den handledde frihet att pröva sig fram själv utifrån rimliga gränser, som 

är lyhörd och har en frågande, reflekterande hållning utan att skydda den handledde alltför 

mycket. Detta kräver en handledare med goda kunskaper om det område som den handledde 

ska utvecklas inom samt om de processer och känslor som kan uppstå mellan människor. 

Handledaren bör vidare ha god självkännedom och tilltro till den egna kapaciteten, och gärna 
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vara öppen för olika perspektiv och paradigm samtidigt som hon/han är medveten om sin 

egen grund och hur denna påverkar. Lauvås och Handal (2001) samt Weinert (2001) menar att 

handledarens medvetenhet om den egna praktiska teorin är förhållandevis låg. De tar upp att 

det finns viss kunskap som är mer abstrakt, avpersonifierad och således mer allmängiltig. Det 

finns även personlig kunskap, tyst kompetens eller det begrepp som nämnda författare före-

slår, införstådd kunskap. Detta refererar till färdigheter, attityder, känslor, värderingar och 

föreställningar och är sådant som kan hamna utanför det som vanligen räknas som kunskap. 

Johannessen (1999) tar upp att det finns ”kunskaper som man tillägnar sig genom övning och 

som kommer till uttryck genom den säkerhet vi uppvisar i samspelet med de företeelser som 

kunskaperna handlar om […]” (Johannessen, 1999; ref. i Lauvås & Handal, 2001, s. 107). 

Detta är kunskap som man med fördel lär sig genom praxis kopplad till en yrkesgemenskap 

där handledaren har en viktig funktion genom observation, hjälp, bedömning och uppmunt-

rande till reflekterande förhållningssätt (Lauvås & Handal, 2001). Två viktiga processer för 

att öka medvetandet om sin egen praktiska yrkesteori handlar enligt Gordon om ”att bekant-

göra det främmande” och ”att främmandegöra det bekanta” (Gordon, 1969; ref. i Lauvås & 

Handal, 2001, s. 212). 

Handledaren fungerar även ofta som en slags modell för den handledde (Falender et al., 

2004; Petersson & Vahlne, 1997), och ger referensramar för hur det går att vara och agera 

som psykolog samt initierar ett visst förhållningssätt. Detta kräver en handledare som kan 

skapa ett tillåtande klimat format av både dialog och diskurs och som har förmågan att vara 

bland annat flexibel, accepterande, intresserad och engagerad både i sak och i känsla. Hon/han 

bör dessutom sträva efter att få den handledde att ta ansvar för sitt eget tänkande och handlan-

de, och inte låta den egna kunskapen och erfarenheten styra handledningen (Lauvås & Han-

dal, 2001; Petersson & Vahlne, 1997). 
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Falender et al. (2004) menar att generell handledningskompetens är ett resultat av ett 

flertal olika kompetenser, handledarens kunskap (knowledge), färdigheter (skills) och värde-

grund (values) i kombination. Till relevanta kunskaper hör bland annat kunskap om området 

som handledningen gäller, om handledningsteorier, -modeller och -forskning, om etiska och 

juridiska överväganden och om professionell utveckling. Färdigheterna kan vara till exempel 

förmågan att bygga en handledningsallians, att ge effektiv feedback, att ingjuta tillväxt i den 

handledde, flexibilitet samt att använda ett vetenskapligt tänkande. Respektfullhet, engage-

mang, ansvarstagande, en balans mellan stöd och utmaning samt insikt om de egna gränserna 

kan räknas som relevanta värdegrunder.  

Enligt Lauvås och Handal (2001) och Tveiten (2003) kan all handledningsverksamhet 

kan delas in i olika faser. Dessa faser gäller både avseende den enskilda handledningstimmen 

och handledningsprocessen i stort, och börjar med en planeringsfas där ett antal val görs som 

ramar in hela den fortsatta handledningen. Därefter kommer uppstartsfasen, som kan beskri-

vas som en fas där handledare och handledd lär känna varandra, innan de är redo att gå in i 

arbetsfasen. Arbetsfasen kännetecknas av reflekterande, evalueringar och annat konkret hand-

ledningsarbete. För denna studies syfte är det just arbetsfasen som är av intresse. Det sista 

stadiet är avslutningsfasen, som handlar om ett utvärderande av handledningsprocessen eller 

tillfället, och som leder till en bearbetning av handledningen.  

Det kan tyckas som att gränsen mellan handledning och terapi är till viss del flytande. 

Litteraturen om handledning påpekar att handledning har drag av såväl, undervisning, led-

ning, evaluering, rådgivning och konfliktlösning som av terapi och själavård (Tveiten, 2003). 

Cajvert (1998) samt Lauvås och Handal (2001) anser att det är viktigt att betona att det finns 

en gräns mellan terapi och handledning, och att denna gräns bör vara tydlig. Handlednings-

verksamheten ska inte vara ett utrymme för bearbetning av den handleddes egen problematik 
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och målet i handledning är inte att PTP-psykologens personlighet, insikt och mognad ska be-

handlas, utan handledningen syftar till att utveckla hennes/hans professionella utveckling.  

 

1.6 Nyckelord i handledning 

Den handledning som PTP-psykologerna erhåller kan skilja sig åt på flera olika sätt. Petersson 

och Vahlne (1997) har identifierat ett antal nyckelord som definierar hur en god handledare är 

och därmed i förlängningen även en god handledningssituation. De elva nyckelorden har iden-

tifierats av aktiva handledare själva utifrån dessas processdagböcker och avser deras doku-

menterade förhållningssätt i handledningsarbetet. Författarna till föreliggande studie har även 

funnit stöd för dessa nyckelord hos Cajvert (1998), Gjems (1997), Lauvås och Handal (2001), 

Tveiten (2003) och Wrangsjö (2004) vilka är överens om betydelsen av majoriteten av nyck-

elorden även om de framhåller vikten av olika nyckelord olika starkt. Även i den handbok för 

PTP-psykologer som anger ramarna för hur en god PTP-tjänstgöring bör se ut har författarna 

funnit stöd för flera av nedan definierade nyckelord (PTP-handboken, 2006).  

Ett tolfte nyckelord, teoriförankring/teoriförankrad konceptualisering har adderats av 

författarna själva, för att på så sätt fånga även en uttalad integrativ aspekt av handledningen, 

då denna är av intresse för studiens syfte. Stöd för detta nyckelord och därmed för betydelsen 

av att handledningen sker utifrån ett vetenskapligt tänkande och med tydlig teoretisk förank-

ring, att handledaren besitter en bred kunskap och erfarenhet samt uppvisar en teoretisk öp-

penhet för olika psykologiska perspektiv och förhållningssätt har hittats hos såväl Cajvert 

(1998), Lauvås & Handal (2001) och Tveiten (2003) som i PTP-handboken (2006).  

I den intervjuguide (se Bilaga 4) som används i denna studie använder författarna be-

greppet dimensioner som beskriver interaktionens karaktär, istället för begreppet nyckelord 

som är fallet i detta avsnitt. Det resonemang som ligger till grund för detta val är att författar-

na endast funnit empirisk grund för nyckelorden i dess positiva form, inte för egentliga di-



 

 

19

mensioner med både en positiv och en negativ ände. För att kunna betona den empiriska 

grunden valdes alltså begreppet nyckelord under rubriken 1.6 Nyckelord i handledning. Under 

2.2 Material framgår hur och varför författarna skapat dimensioner av dessa nyckelord, och 

begreppet dimensioner som beskriver interaktionens karaktär används därefter i studien. 

Nyckelorden kommer för denna studies syfte genomgående att kopplas till handled-

ningsverksamheten inom PTP-tjänsten snarare än till handledning mer generellt, och den 

handledde kommer därför att benämnas som PTP-psykolog. Författarna menar att detta är ett 

gångbart förhållningssätt då skillnaden mellan PTP-handledning och handledning i andra 

sammanhang endast skiljer sig gällande detaljer i handledningsverksamheten. Specifika ramar 

och förutsättningar för PTP-handledningen beskrivs nedan under 1.7 PTP-handledning.  

 

1.6.1 Kreativitet  

Kreativitet innebär att handledaren kan hjälpa PTP-psykologen hitta användbara strategier och 

sätt att lösa/se på problem och situationer när de uppstår i arbetet, samt uppmuntra PTP-

psykologen att tänka utifrån och använda olika problemlösningsmodeller (Gjems, 1997; Pe-

tersson & Vahlne, 1997) integrativt. Det innefattar förmågan att tänka nyskapande (Lauvås & 

Handal, 2001; Petersson & Vahlne, 1997) och om situationen kräver, även utanför handleda-

rens teoretiska ramar gällande både konceptualisering och behandlande arbete. Kreativitet 

innebär även att handledaren kan främja PTP-psykologens förmåga att jobba gränsöverskri-

dande för att kunna åstadkomma förändring och utveckling hos klienten samt att kunna och 

våga byta perspektiv och se andra vyer (Cajvert, 1998, Lauvås & Handal, 2001). Handledaren 

bör kunna skapa en atmosfär där kreativitet aktivt befrämjas (Cajvert, 1998; Lauvås & Han-

dal, 2001). 
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1.6.2. Positiv konfrontation  

Positiv konfrontation innebär att handledaren medvetandegör PTP-psykologen om dennes 

hinder och möjligheter på ett rakt och tydligt sätt. Konfrontation i handledning är dynamiskt, 

det innebär att handledaren bör förstå, men också utmana och ifrågasätta PTP-psykologens 

kunskap och tolkningsramar för att kunna vidga dennes perspektiv och sätt att arbeta samt ge 

utrymme för ökad förståelse i vidare bemärkelse (Gjems, 1997; Lauvås & Handal, 2001; Pe-

tersson & Vahlne, 1997). Det krävs enligt Gjems (1997) ett tryggt, tillåtande och utvecklings-

främjande klimat för att utmaning och konfrontation skall leda till positiv utveckling. Det är 

viktigt att handledaren inte genast förstår allt det som den handledde kommer med, utan att 

hon/han tar sig tid att fundera över ordens betydelse (Cajvert, 1998) och kan tydliggöra detta i 

handledningssituationen. För att PTP-psykologen ska kunna reflektera över grunden för den 

egna yrkesutövningen måste handledaren fokusera på, göra aktiv samt provocera och konfron-

tera henne/honom inom alla områden av relevans för professionen. PTP-psykologen måste 

själv hitta sina egna vägar och sina svar, och en förutsättning för att handledningen ska kunna 

bidra till detta är att handledaren möter den handledde där hon/han befinner sig (Gjems 1997; 

Lauvås & Handal, 2001; Tveiten, 2003). 

 

1.6.3. Empati/social kompetens  

Med empati/social kompetens menas att handledaren har förmåga att leva sig in i PTP-

psykologens situation och hjälpa denne att förstå sina känslor och tankar. En empatisk hand-

ledare är engagerad, närvarande och lyhörd (Lauvås & Handal, 2001; Wrangsjö, 2004) och 

ger av sig själv i handledningssituationen (Gjems, 1997). Att handledaren är nära och motta-

gande är viktigt för en god handledningssituation (Petersson & Vahlne, 1997). Eftersom det är 

omöjligt att vara helt utan värderingar, uppfattningar, attityder eller fördomar om olika förete-

elser i mötet med klienten är det inte fruktbart att sträva efter neutralitet vare sig hos handle-
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dare eller hos handledd, men för den terapeutiska alliansen och relationen till klienten är det 

nödvändigt att PTP-psykologen ges utrymme att reflektera över sitt förhållningssätt och hur 

denna kan påverka förhållandet till klienten. Handledaren bör därför ha förmåga att skapa en 

tillåtande stämning så att PTP-psykologen får möjlighet att identifiera och uttrycka sina egna 

attityder och reflektera över hur dessa styr hennes/hans syn på klienten och de interventioner 

hon/han gör (Cajvert, 1998; Gjems, 1997; Lauvås & Handal, 2001). En empatisk och socialt 

kompetent handledare kan på ett affirmativt sätt hjälpa PTP-psykologen i detta viktiga arbete. 

 

1.6.4. Respekt  

Att handledaren tar hänsyn till PTP-psykologen som person samt till dennes sätt att tänka och 

arbeta är vitalt för nyckelordet respekt (Gjems, 1997; Lauvås & Handal, 2001; Petersson & 

Vahlne, 1997). Respekt är ett av handledningens centrala värden, och bygger på både frivil-

lighet, trygghet och konfidentialitet (Lauvås & Handal, 2001; Tveiten, 2003). Det innebär 

bland annat att handledaren låter PTP-psykologen utveckla sitt integrativa perspektiv och ar-

betssätt även om detta inte stämmer med handledarens egna perspektiv (Lauvås & Handal, 

2001).   

  

1.6.5. Accepterande  

Accepterande innebär bland annat att handledaren har förmåga att se PTP-psykologens miss-

lyckanden som utvecklingsmöjligheter (Petersson & Vahlne, 1997), och handledarens krav 

och förväntningar på den handledde bör vara realistiska (Cajvert, 1998). I PTP-handboken 

(2006) accentueras att det är handledarens uppgift att säkerställa att den handledde har en ac-

ceptabel kravnivå och godtagbara förväntningar, dels på sig själv och dels från omgivningen, 

däribland handledaren själv och det faktum att handledningen innehåller ett utbildningsmo-

ment bör betonas. Accepterande innebär även att ett ickestraffande klimat kännetecknar hand-
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ledningen och att PTP-psykologen godtas utifrån sin kunskapsnivå och tillåts göra misstag 

eller fatta felaktiga beslut (Gjems, 1997; PTP-handboken, 2006; Wrangsjö, 2004). Misstag 

och fel bör ses som möjligheter till kompetenshöjning (PTP-handboken, 2006) snarare än som 

brister hos den handledde. Det är viktigt att PTP-psykologen upplever att hon/han kan tala 

öppet om sina känslor och tankar, även om de skulle vara negativa (Cajvert, 1998; Gjems, 

1997). Handledarens uppgift är att skapa en plats där handledaren och PTP-psykologen till-

sammans kan analysera, korrigera, ifrågasätta och problematisera kring de ramar, påståenden 

och fakta som PTP-psykologen kommer med till handledningstillfället (Cajvert, 1998; Gjems, 

1997; Lauvås & Handal, 2001).   

 

1.6.6. Stöd  

Att handledaren kan ge PTP-psykologen emotionellt samt yrkesmässigt stöd är av stor bety-

delse för att handledningssituationen ska bli fruktsam. Emotionellt stöd handlar om handleda-

rens förmåga att fungera känslomässigt avlastande (en containing function) och uppmuntra 

PTP-psykologen att uttrycka tankar och känslor som annars kan störa arbetet (Petersson & 

Vahlne, 1997; Wrangsjö, 2004). Yrkesmässigt stöd innefattar att handledaren stöder PTP-

psykologens integrativa tänkande. PTP-psykologens egna initiativ till vidgad förståelse, pro-

blemlösning samt problemlösning och självständigt tänkande bör stöttas (Gjems, 1997; Lau-

vås & Handal, 2001; Petersson & Vahlne, 1997). För att utveckla kompetens inom det egna 

yrkesområdet är det av stor vikt att fokus i handledning läggs på den handleddes behov och 

upplevelser (Gjems, 1997). Handledare som ger stöd och har en accepterande hållning främjar 

den handleddes personliga utveckling och låter dem lära av sina egna misstag, vilket kan vara 

viktigare än att lära ut specifika strategier och tekniker (Cajvert, 1998; Gjems, 1997).  
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 1.6.7. Bekräftelse  

Bekräftelse är en av de viktigaste kvaliteterna i handledning och innebär att handledaren ser 

och tar emot PTP-psykologen som hon är, utan att döma henne/honom (Cajvert, 1998, Gjems, 

1997; Lauvås & Handal, 2001; Petersson & Vahlne, 1997). Detta är en viktig modellfunktion 

som enligt Petersson & Vahlne (1997) under de rätta förutsättningarna främjar PTP-

psykologens förmåga att se och ta emot sina patienter. Bekräftelse behöver inte innebära att 

handledaren håller med PTP-psykologen om allting denne säger och gör, utan kan också vara 

affirmativt ifrågasättande. Förbättringstanken är den tanke som ska genomsyra hela handled-

ningsverksamheten (Lauvås & Handal, 2001; PTP-handboken, 2006). Förhållandet i handled-

ningssituationen bör präglas av välvilja, stöd och empati, men också krav då denna kombina-

tion av faktorer är det som möjliggör utveckling (Gjems, 1997; Lauvås & Handal, 2001; Tvei-

ten, 2003). Handledaren ska alltså inte bara ge den handledde villkorslös bekräftelse utan att 

först reflektera, men ska hjälpa denne att hitta det unika inom sig själv, det vill säga sin egen 

personliga stil som psykolog, och kunna välja förhållningssätt i mötet med varje enskild klient 

(Cajvert, 1998; Lauvås & Handal, 2001). Om det råder tillit, förtroende och trygghet i hand-

ledningen ökar känslan av delaktighet och engagemang (Cajvert, 1998; Lauvås & Handal, 

2001; Wrangsjö, 2004) och i ett sådant tillåtande klimat kan PTP-psykologen utvecklas (Caj-

vert, 1998; Gjems, 1997). Handledarens sätt att förhålla sig till det som sker i handledningen 

kan bli till en modell för PTP-psykologen för hur hon/han själv kan förhålla sig till liknande 

situationer och till psykologrollen i stort (Cajvert, 1998).  

 

1.6.8. Struktur  

Struktur i handledning handlar om både de yttre och de inre ramarna. De yttre innefattar tids- 

och miljöaspekter samt frågor om kontinuitet. De inre ramarna handlar om huruvida handle-

daren kan hjälpa PTP-psykologen att gå systematiskt tillväga vad gäller problemlösning samt 
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är tydlig i frågor och kommentarer. I en strukturerad handledning hjälper handledaren till med 

att tydliggöra, fokusera och sammanfatta det PTP-psykologen ger uttryck för (Gjems 1997; 

Petersson & Vahlne, 1997) och ger på så sätt henne/honom ett annat perspektiv på sin situa-

tion och hjälp att strukturera sin kunskap (Cajvert, 1998; Gjems 1997). Handledning bör vara 

en strukturerad verksamhet eftersom strukturen gör att handledningen blir annorlunda än var-

dagliga mellanmänskliga samtal och sammankomster mellan yrkesutövare. Det faktum att 

handledningen definieras och sker utifrån ett kontrakt och etablerade normer, ramar och regler 

bidrar till trygghet och möjliggör att dess mål och syfte kan uppnås (Lauvås & Handal, 2001; 

Tveiten, 2003). 

 

 1.6.9. Samspel  

Samspel innebär att handledningen präglas av en öppen och kreativ dialog mellan handleda-

ren och PTP-psykologen (Lauvås & Handal, 2001; Petersson & Vahlne, 1997), på både ett 

emotionellt och ett yrkesmässigt plan, och att handledaren tillåter och kan hantera integrativa 

diskussioner. Samspel i handledningen innebär också att det förekommer både dialog, som 

bygger på ömsesidig förståelse och tolkning, och diskurs, som ger utrymme även för proble-

matisering (Gjems, 1997; Lauvås & Handal, 2001; Petersson & Vahlne, 1997). Handledaren 

bör även ge PTP-psykologen utrymme för att diskutera val av angreppssätt och andra över-

väganden genom att ha en klar och tydlig dialog med denne (PTP-handboken, 2006). Handle-

daren och PTP-psykologen utgör enligt Cajvert (1998) i handledningen modeller för hur man 

gör dialog genomförbar även i klientarbetet. Handledaren bör möjliggöra för PTP-psykologen 

att reflektera över såväl teorier och tekniker som de känslor, attityder och reaktioner som 

väcks i interaktionen med klienten i behandlingsarbetet. Handledningen kan ses som en dialog 

mellan två professionella där handledaren snarare fungerar som samtalsledare än som expert, 

som ska hjälpa PTP-psykologen att tillämpa dennes redan existerande erfarenheter och kun-
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skaper och genom samspel ge den handledde möjlighet att utvecklas (Cajvert, 1998; Gjems 

1997; Lauvås & Handal, 2001). Kvaliteten på samspelet mellan handledaren och PTP-

psykologen är viktigt för om syftet med handledningen ska kunna uppfyllas och för dialogen i 

handledningen. Det är viktigt att i relationen bli både hörd och berörd (Lauvås & Handal, 

2001; Tveiten, 2003). 

 

1.6.10. Verbalisering  

Med verbalisering menas att handledaren kan uttrycka sig och sätta ord på händelser, känslor 

och upplevelser (Gjems, 1997; Lauvås & Handal, 2001; Petersson & Vahlne, 1997). En viktig 

funktion som handledaren har är att hon/han ska hjälpa PTP-psykologen att bli sin egen hand-

ledare. Detta sker genom att PTP-psykologen hjälps att identifiera, uttrycka och reflektera 

över de känslor, processer, tolkningar och frågor som aktiveras inom henne/honom utifrån 

sådant som klienten för med sig i mötet dem emellan (Cajvert, 1998; Gjems, 1997; Lauvås & 

Handal, 2001). Wrangsjö (2004) anser att verbalisering i handledningen innebär att handleda-

ren och PTP-psykologen kan mötas i språket i en dialog och att det i det yrkesmässiga samta-

let finns utrymme för att i ord uttrycka ett integrativt perspektiv. Handledaren bör ha förmå-

gan att utifrån sin egen kunskap och erfarenhet hjälpa PTP-psykologen att verbalisera det 

hon/han upplever i arbetet med sina klienter (Alexander, Sperl, Buehl, Fives & Chin, 2004; 

Bransford, Brown & Cocking, 2000; Lauvås & Handal, 2001). 

 

1.6.11. Äkthet  

Betydelsen av nyckelordet äkthet är att handledaren har en naturlig hållning i handledningssi-

tuationen. Det innebär att i handledningen kunna agera på ett rakt och ärligt sätt och att 

okonstlat och uppriktigt kunna uttrycka tankar och känslor (Lauvås & Handal, 2001; Peters-

son & Vahlne, 1997). Handledaren ska kunna fungera som en modell för att hjälpa PTP-
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psykologen att i sin tur hjälpa klienten att lösgöra all sin kunskap, sina möjligheter och för-

mågor (Cajvert, 1998; Gjems, 1997). En bra handledningsverksamhet betonar samarbete, öp-

penhet och reflekterande förmåga hos både handledare och PTP-psykolog och grundas på att 

en god relation mellan handledare och PTP-psykolog existerar (Lauvås & Handal, 2001; PTP-

handboken, 2006). Denna relation främjas enligt Lauvås och Handal (2001) då handledaren 

har förmåga att vara och uppfattas som genuin och ärlig i handledningssituationen. I PTP-

handboken (2006) betonas att handledaren utöver en handledande roll även har en bedöm-

ningsfunktion för PTP-psykologen och är den som i slutändan ska antingen godkänna eller 

underkänna dennes arbete. Därför är det särskilt viktigt att handledaren är medveten om hand-

ledningsprocessen, kan balansera de båda rollerna och att hon/han kan vara öppen, ärlig och 

betryggande gentemot PTP-psykologen. 

 

1.6.12. Teoriförankring/teoriförankrad konceptualisering 

Att handledningen sker utifrån ett vetenskapligt tänkande och med tydlig teoretisk förankring 

samt att handledaren är öppen för användandet av både integrativ konceptualisering och ett 

sådant synsätt är viktigt för att handledningen ska bli integrativt givande för PTP-

psykologerna. Den kompetens som handledaren besitter kan vara av betydelse för vilka stra-

tegier och metoder som ses som möjliga att välja i arbetet med klienten och handledarens 

kunskap om och egen erfarenhet av olika infallsvinklar kan vara avgörande (Alexander et al., 

2004; Bransford et al. 2000; Lauvås & Handal, 2001; Tveiten, 2003). Handledningen ska ge 

PTP-psykologen möjlighet att se sitt förhållningssätt ur flera olika perspektiv samt att pröva 

alternativa förhållningssätt (Cajvert, 1998; Lauvås & Handal, 2001) och kunna använda en 

integrering av olika psykologiska teorier och perspektiv. Cajvert (1998) betonar att en genom-

arbetad konceptualisering och en medvetenhet om förhållningssätt och behandlingsplanering 

är nödvändigt för att psykologen ska se konkret på sitt klientarbete och veta hur hon/han kan 
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leda behandlingsprocessen framåt och kunna göra ett aktivt och genomtänkt val av behand-

lingsstrategier. Teoretiska förankringar påverkar alltid de frågor som ställs och det bör finnas 

en medvetenhet och ett syfte med de frågor som tas upp i handledningen (Cajvert, 1998; Lau-

vås & Handal, 2001). Att reflektera över och tydliggöra varför man vill ha viss kunskap och 

hur detta ökar förståelsen för klienten och dennes problem (Cajvert, 1998; Lauvås & Handal, 

2001) är enligt denna studies författare en viktig kvalitetssäkring i klientarbetet. Det är fördel-

aktigt om handledaren har bred kunskap om, och gärna erfarenhet av, olika psykologiska per-

spektiv och förhållningssätt. Om hon/han dessutom kan förhålla sig öppen för flera olika sätt 

att arbeta torde PTP-psykologens integrativa initiativ kunna utvecklas särkilt väl (PTP-

handboken, 2006). Enligt författarna pekar en stor del av litteraturen om handledning i en och 

samma riktning, nämligen att det är en stor fördel om handledaren kan vara öppen, flexibel 

och tillåtande gällande en integrering av flera olika psykologiska perspektiv i förhållningssätt 

gentemot och behandling av klienter (Cajvert, 1998; Lauvås & Handal, 2001; Petersson & 

Vahlne, 1997; PTP-handboken, 2006). 

 

1.7 PTP-handledning 

Författarna till denna studie har valt att fokusera på hur integrativt utbildade PTP-psykologer 

upplever den handledning som ingår i deras PTP-tjänst. Handledningen är en obligatorisk och 

relevant del av PTP-psykologens tjänst, det allra viktigaste inslaget i PTP undantaget det 

praktiska psykologarbetet. En bra handledare har en modellfunktion för PTP-psykologen, och 

bör åtminstone ge en referensram för hur en psykolog bör agera och arbeta. PTP-handboken 

(2006) är ett upplysande informationshäfte utformat av ett nätverk av psykologer, samordnare 

och studierektorer för PTP i samarbete med Sveriges Psykologförbund och bygger på Social-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 

1996:13 M) samt gruppens samlade erfarenheter och kunskap. Denna är vägledande för hur 
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en optimal PTP-tjänstgöring ska se ut och redogör bland annat för handledarens kvalifikatio-

ner och ramarna för hur en god PTP-handledning ska gå till. Enligt Socialstyrelsens föreskrif-

ter ska handledning ges minst en timme per vecka, men gärna oftare, särskilt i början av tjäns-

ten. Handboken tar även upp betydelsen av struktur och ramar i handledningen, både gällande 

handledningens innehåll och gällande dess tidsaspekter. 

De krav som enligt handboken finns på handledaren är att denne ska vara legitimerad 

psykolog med minst tre års yrkeserfarenhet utöver den egna PTP-tjänsten. Det är även önsk-

värt att denne ska ha genomgått någon form av PTP-handledarutbildning eller -seminarium, 

då det är en roll som både fordrar stor kunskap och kräver tid och engagemang från handleda-

rens sida (Hatcher & Lassiter, 2007). Hon eller han ska enligt föreskrifterna i PTP-handboken 

(2006) vara lyhörd, ha förmåga att sätta sig in i PTP-psykologens situation, kontrollera att 

denne har rimliga krav och förväntningar både på sig själv och från sin omgivning och i la-

gom takt introducera olika moment i arbetet. Handledaren bör även ha en klar och tydlig dia-

log med PTP-psykologen där det finns utrymme för att diskutera val av angreppssätt och 

överväganden, och där klimatet kännetecknas av en tillåtande attityd där utbildningsmomentet 

betonas och där misstag och fel därmed ses som möjligheter till vidare utveckling och kompe-

tenshöjning. En god handledningssituation bygger på att en förtroendefull relation mellan 

handledare och PTP-psykolog kan skapas, som betonar samarbete, öppenhet och reflekterande 

förmåga hos båda parter. Det betonas tydligt i PTP-handboken (2006) att handledaren bör ha 

bred kunskap och erfarenhet av olika psykologiska arbetsuppgifter och uppvisa en flexibilitet 

för många olika angreppssätt i arbetet. Författarna menar att detta är särskilt viktigt just i 

handledningen av de PTP-psykologer som är av intresse för denna studie, då det integrativa 

perspektivet innebär en öppenhet för många olika sätt att bemöta patienter och förhålla sig till 

psykologiska arbetsuppgifter. En flexibilitet hos handledaren och i handledningen bör vara av 

yttersta relevans när det gäller integrativt utbildade psykologer, särskilt då handledaren själv 
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inte kan sägas vara integrativt utbildad även om hon eller han använder ett eklektiskt perspek-

tiv och förhållningssätt.  

 

1.8 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är, som beskrivits ovan, att genom individuella intervjuer un-

dersöka hur integrativt utbildade PTP-psykologer upplever den handledning de får inom ra-

marna för sin PTP-tjänst samt beskriva om och hur PTP-psykologernas handledning upplevs 

kunna bidra till att främja, inte direkt påverka eller stävja alternativt bibehållandet och utveck-

lingen av ett integrativt perspektiv och förhållningssätt. Den frågeställning som studien grun-

das på är om och hur PTP-handledningen upplevs påverka utvecklingen och bibehållandet av 

det integrativa perspektiv och förhållningssätt som de aktuella PTP-psykologerna tagit med 

sig ut i arbetslivet. De PTP-psykologer som intervjuas i denna studie är de som år 2007 utex-

aminerades från den första kursgruppen integrativt utbildade psykologer vid Örebro universi-

tet och nu är yrkesverksamma. 

Studiens syfte är att 

1. undersöka PTP-psykologernas upplevelse av interaktionen i PTP-handledningen ut-

ifrån ett antal specifika handledningsteoretiska dimensioner som ingår i denna, 

2. undersöka PTP-psykologernas upplevelse av huruvida den givna handledningen främ-

jar, inte direkt påverkar alternativt stävjar det integrativa perspektivets arbets- och för-

hållningssätt, 

3. utifrån gjorda intervjuer studera om och hur någon relation mellan punkt 1 och punkt 2 

kan uttolkas. 
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2. METOD 

Föreliggande studie är en intervjustudie av PTP-psykologers upplevelser av handledning inom 

PTP-tjänsten. Då avsikten är att fånga respondenternas upplevelser, tankar och känslor röran-

de handledningen har en kvalitativ ansats i form av individuella intervjuer valts, och dessa 

underkastas en kvalitativ analys för att besvara frågeställningarna. Syftet är inte att nå genera-

liserbarhet gällande andra grupper och individer än de specifika respondenter som deltagit i 

studien, utan att nå djupare kunskap och förståelse om dessa. 

Kvalitativa intervjuer kan variera enligt en rad olika dimensioner, bland annat gällande 

öppenhet om syftet, huruvida de är explorativa eller hypotesprövande, om svaren beskrivs 

eller tolkas samt huruvida fokus ligger på en intellektuell eller emotionell dimension (Kvale, 

1997; Thomsson, 2002). Föreliggande studie kan sägas ha både ett explorativt syfte, då ingen 

tidigare evaluering har gjorts av integrativa PTP-psykologers upplevelse av handledningen i 

PTP-tjänsten, samt ett hypotesprövande sådant då studien grundas på frågeställningen om 

handledningen upplevs främja, stävja alternativt inte direkt påverka det integrativa perspekti-

vet. Författarna har valt att vara relativt öppna i förhållande till respondenterna om studiens 

syfte då det inte fanns något meningsfullt syfte med att dölja informationer och avsikten var 

följa Kvales (1997) riktlinjer och ha tydliga, konkreta frågor i intervjuguiden som kunde öpp-

na för längre, utvecklande svar från respondenternas sida. Respondenternas svar beskrivs och 

tolkas sedan utifrån en intellektuell aspekt, snarare än en emotionell sådan. Författarna till 

denna studie har tagit hänsyn till och följt de strukturer för och faser i kvalitativa studier som 

upprättats av Kvale (1997) samt Watt Boolsen (2007). Metoden är en hermeneutisk sådan, det 

vill säga syftar till att genom tolkning förstå respondenternas upplevelser och aktuella situa-

tion (Egidius, 2002; Kvale 1997).  
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2.1 Respondenter 

Respondenterna är elva personer, åtta kvinnor och tre män. Deras ålder varierar mellan cirka 

25 och 50 år, med en medelålder på 33 år. Samtliga är PTP-psykologer som erhöll sin psyko-

logexamen från Örebro universitet 2007. Den totala populationen av intresse för denna studie 

bestod av 36 personer, men en individ genomförde en pilotintervju och räknas därmed bort. 

Urvalskriterier för medverkan i studien var att respondenterna gjort sin PTP-tjänst under 

minst två månader och att de under denna tid utfört behandlande arbete samt fått substantiell 

handledning enligt Socialstyrelsens rekommendationer, det vill säga minst en timme per 

vecka eller motsvarande (PTP-handboken, 2006). Kriteriet att respondenterna skulle ha gjort 

sin PTP-tjänst i minst två månader sattes för att säkerställa att respondenterna skulle vara i 

handledningens arbetsfas snarare än i dess uppstartsfas. Urvalet skedde även utifrån respon-

denternas uttalade intresse att arbeta integrativt (enligt riktlinjerna för behandlingsdelen av 

psykologutbildningen vid Örebro universitet). Respondenterna är yrkesverksamma på olika 

orter i Sverige och har gjort sin PTP-tjänst mellan två och tio månader. De befinner sig i verk-

samheter inom kommun eller landsting. En första kontakt togs i form av e-post, skickad från 

en anställd på institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap till hela avgångskurs-

gruppen 2007 innehållande information om att studiens författare skulle ta kontakt med dem. 

Andra kontakten togs via e-post (se Bilaga 1) av studiens författare och innehöll information 

om studien samt en förfrågan om deltagande. Enligt uppgift i detta mail (se Bilaga 2) togs 

även kontakt via telefon där information upprepades och eventuella frågor besvarades. Utifrån 

intresse samt givna urvalskriterier valdes sedan respondenterna ut. De fem respondenter som 

efter minst tre kontaktförsök via telefon och/eller e-post inte besvarat förfrågan om deltagande 

valdes av praktiska och etiska skäl bort. Efter att sju bortfallit då hänsyn hade tagits till krite-

rierna för urval återstod av den totala populationen 23 individer. De skäl som angavs i fem fall 

för att tacka nej till deltagande trots att urvalskriterierna var de rätta var till exempel tidsbrist 
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eller det faktum att de flyttat utomlands. I fyra fall tackade respondenter ja till deltagande men 

ströks då författarna inte hade möjlighet att boka in intervjutider med dem inom studiens tids-

ramar. Kvarvarande fjorton individer tackade ja till deltagande i studien. Fyra potentiella re-

spondenter som tackade ja till deltagande bodde utanför Svealand, men tre av dessa valdes av 

praktiska skäl och utifrån givna resurser bort efter att en intervju i ett fall genomförts per tele-

fon, med otillfredsställande ljudkvalitet på ljudinspelningen som resultat. Författarna valde 

därför bort denna möjlighet gällande ovan nämnda resterande respondenter som var intresse-

rade av att deltaga. Elva individer återstod därmed. Dessa bokades via telefonsamtal eller e-

post in för intervju. Samtliga respondenter informerades om studiens villkor, om att ingen 

ersättning skulle utgå och att de när som helst, utan att behöva ange skäl, kunde avbryta sitt 

deltagande.  

 

2.2 Material 

Kassettbandspelare med mikrofon användes för inspelning av intervjuerna. Dessa transkribe-

rades sedan med hjälp av diktafon. En av författarna utformad intervjuguide (se Bilaga 4) an-

vändes. Denna semistrukturerade intervjuguide konstruerades utifrån relevant litteratur och 

handledningsteoretiska nyckelord. Författarnas ambition var att konstruera frågor som var 

tillräckligt slutna för att säkerställa svar på väsentliga dimensioner men samtidigt tillräckligt 

öppna för att ge respondenterna utrymme för egna tankar och känslor samt inte styra deras 

svar alltför hårt. Utvecklandet av intervjuguidens struktur och utformningen av intervjufrå-

gorna skedde utifrån Kvale (1997) för att sträva efter god vetenskaplig kvalitet. Intervjugui-

den inleds med ett antal frågor som är inriktade på respondenten, dennes handledare och ar-

betsplats och syftar till att ge för studien relevant bakgrundsinformation samt etablera en rela-

tion mellan respondent och intervjuare. Sedan följer mer generella frågor om handledningen 

som avser att introducera respondenten till ett mer handledningsspecifikt tänkande. Efter den-
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na inledande del av intervjun följer mer djupgående frågor kring handledningsteoretiska di-

mensioner. Författarna valde att medvetet begränsa intervjuerna, både gällande tid och fokus, 

utifrån studiens syfte och strävade efter att följa Kvales (1997) kvalitativa riktlinjer. Detta 

innebar ett bemödande att vara väl orienterade i relevant teori samt ha syfte och frågeställ-

ningar tillgängliga under hela intervjun för att undvika irrelevanta sidospår. 

Vid skapandet av intervjuguiden utgick författarna från av Petersson och Vahlne (1997) 

empiriskt grundade nyckelord som definierar hur en god handledare och därmed i förläng-

ningen även en god handledningssituation är. Syftet med att använda dessa nyckelord i före-

liggande studie var att empiriskt pröva om det var möjligt att koppla ihop upplevelsen av des-

sa i handledningen med en eventuell påverkan på det integrativa perspektivets arbets- och 

förhållningssätt. Elva av de tolv nyckelord som använts för att skapa dimensioner är, som 

beskrivits i studiens inledning under 1.6 Nyckelord i handledning, hämtade ur litteratur om 

handledningsverksamhet (Cajvert, 1998; Gjems, 1997; Lauvås & Handal, 2001; Petersson & 

Vahlne, 1997; PTP-handboken, 2006; Tveiten, 2003; Wrangsjö, 2004). Nyckelorden har i två 

fall reviderats för att på ett tydligare sätt beskriva termernas innebörd. Nyckelordet konfronta-

tion har av författarna fått tillägget positiv konfrontation för att betona den positiva aspekten 

av termen. Till nyckelordet empati har social kompetens adderats för att ge en bredare be-

skrivning av termens innebörd. De elva nyckelord som har preciserats och som författarna 

definierar i studiens inledning beskriver handledningens från dess positiva sidor. Nyckelorden 

har tilldelats negativa motsatspar för att skapa dimensioner som täcker in både positiva och 

negativa aspekter av handledningen, detta för att inte styra respondenterna mot att tänka på 

handledaren och interaktionen i handledningen utifrån enbart ett positivt perspektiv. Motsats-

paren till dessa har namngetts men inte förtydligats ytterligare då de innebär frånvaro av de 

aspekter som definierats som komponenter i god handledning. Dimensionen teoriförank-

ring/teoriförankrad konceptualisering – godtycklighet/godtycklig konceptualisering är förfat-
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tarnas tillägg, detta för att täcka ett område som författarna ansåg torde vara av relevans för 

studiens syfte gällande att komma åt integrativa aspekter av handledningen. Tre av de tolv 

motsatsparen, kreativitet, empati/social kompetens och stöd, har för tydlighets skull definie-

rats som brist på respektive komponent. För resterande nyckelord gäller att författarna har 

identifierat motsatsord som utifrån definitionerna på bästa sätt beskriver avsaknad av den po-

sitiva innebörden utan att förlora i komplexitet.  

För att öka författarnas kompetens som intervjuare samt testa och förbättra standarden 

på intervjufrågorna utfördes en kvalitetssäkring i flera steg. I ett första skede övade författarna 

på att intervjua på varandra, för att sedan, efter relevanta korrigeringar av intervjuguide och 

intervjuteknik, provintervjua individer med erfarenhet av handledning på behandlingsarbete. 

Dessa individer hörde inte till den för studien intressanta urvalsgruppen, då dessa är en grupp 

med ett relativt begränsat antal medlemmar. Författarnas avsikt var att spara dessa för att kun-

na använda dem i den egentliga studien. Totalt fem provintervjuer spelades in, textmaterialet 

transkriberades och utgjorde grund för ytterligare förbättringar. Som ett sista steg utfördes en 

pilotintervju med en PTP-psykolog från den relevanta urvalsgruppen. Även denna intervju 

spelades in och transkriberades i sin helhet och intervjuguiden reviderades till sitt slutgiltiga 

skick.  

 

2.3 Procedur 

Författarna hade under intervjuerna tillgång till intervjuguiden samt ställde följdfrågor och 

gjorde regelbundna sammanfattningar för att säkerställa korrekt förståelse av respondenternas 

svar. Intervjuerna utfördes på respondenternas respektive arbetsplats eller på Örebro universi-

tets Psykologmottagning, det vill säga i en för respondenterna bekant miljö, och ägde rum 

mellan den 5: e november och den 14: e december år 2007. En av intervjuerna genomfördes 

per telefon från en av författarnas hem. Denna intervju spelades in med hjälp av en för ända-
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målet avsedd kassettbandspelare för att säkerställa ljudkvaliteten. Kvaliteten blev trots detta 

otillfredsställande, även om intervjun efter transkribering kunde användas i sin helhet. Varje 

intervju inleddes med en kort presentation av studien samt av författarna. Respondenterna fick 

läsa igenom och skriva under en blankett för informerat samtycke (se Bilaga 3) och informe-

rades både muntligen och skriftligen om konfidentialitet. I det fall då intervjun skedde per 

telefon lästes samtyckesinformationen upp och respondenten fick ta ställning till detta. Samt-

liga respondenter underrättades även om att det under intervjun fanns utrymme för att ställa 

frågor och ge personliga kommentarer samt erbjöds att få ett exemplar av den färdiga studien 

per e-post. Respondenterna mottog inte frågorna i förväg, detta för att inte ge dem tid att tänka 

igenom frågorna innan intervjun och därmed riskera att missa spontana svar och reaktioner 

utan att på ett så direkt sätt som möjligt fånga deras personliga upplevelser, tankar och käns-

lor. Efter ett antal inledande frågor om respondent, handledare och arbetsplats leddes frågorna 

in på handledningen, först generellt, sedan mer specifikt (se Bilaga 4). Författarna läste upp 

definitionen av varje dimension och respondenten ombads ge sina spontana tankar om hand-

ledaren och handledningen utifrån respektive dimension. Efter detta ställdes ett antal följdfrå-

gor och, utifrån känslighet och omdöme från författarnas sida, utvecklande frågor på varje 

dimension, detta för att säkerställa att svar erhölls på varje dimension. Intervjuguiden följdes 

inte slaviskt, utan vissa frågor exkluderades, omformulerades eller togs upp i en annan ord-

ning än vad intervjuguidens struktur föreslår. Författarna valde att se varje intervju som ett 

levande samtal och ett dynamiskt samspel mellan intervjuare och respondent, varför intervju-

guiden användes mer som riktlinjer för vilka områden och frågor som för studiens syfte var 

relevanta att ta upp. Avsikten var att stimulera till ett positivt samspel och intervjuklimat för 

att hålla motivationen uppe och samtalet flytande (Kvale, 1997). Respondenterna gavs en re-

lativt hög grad av frihet och tid att utveckla sina svar, då författarna inte ville skynda på inter-

vjun och därmed riskera att förlora deras äkta upplevelser. Författarnas intention var att an-
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vända frågor som kunde bidra till kunskapsproduktionen och ligga till grund för undersök-

ningen och den följande analysen. Både spontana beskrivningar och mer strukturerade svar 

eftersträvades då detta i enlighet med Kvale (1997) ansågs kunna ge liv både åt respondenter-

nas uppfattningar och åt studien som helhet. Uppföljningar av svaren gjordes efter kontinuer-

ligt, efter avvägningar från författarnas sida. Författarna har genom hela processen varit rela-

tivt öppna gentemot respondenterna gällande studiens syfte och fokus, dock utan att betona 

syftets andra punkt; upplevelsen av huruvida den givna handledningen främjar, stävjar alter-

nativt inte påverkar det integrativa perspektivets arbets- och förhållningssätt. Avsikten med 

detta var att inte styra respondenterna till att enbart tänka på handledningen utifrån ett integra-

tivt perspektiv då syftets första punkt, upplevelsen av PTP-handledningen utifrån de specifika 

handledningsteoretiska dimensionerna, var nödvändig att besvara utan påverkan från förfat-

tarnas sida för att kunna studera eventuella relationer mellan de båda punkterna i studiens 

syfte. Intervjuguiden innehåller dock under varje dimension frågor som berör aspekter av om 

och hur handledningen påverkar det integrativa perspektivet samt en tydlig fråga om respon-

denterna uppfattar att det integrativa främjas, inte direkt påverkas eller stävjas av handled-

ningen. Intervjuerna tog mellan cirka 85 och 125 minuter per intervju. Alla respondenterna 

fullföljde intervjun utan att avbryta sitt deltagande. 

 

2.4 Analys av intervjuerna 

Författarna följde i analysfasen Kvales (1997) steg för analys samt tog hänsyn till Watt Bool-

sens (2007) beskrivning av kvalitativa textanalyser för att öka studiens transparens. Samtliga 

intervjuer transkriberades och analyserades kvalitativt för att kartlägga respondenternas svar. 

Författarna valde att se intervjuerna som levande samtal, i samspel med intervjuarna och med 

kontext, snarare än som statiska utskrifter. Prov- och pilotintervjuerna transkriberades i sin 

helhet och relativt noga, i talspråk och i detalj med pauseringar, tvekanden etcetera. Detta gav 
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författarna goda erfarenheter och tips för hur den fortsatta analysen skulle gå till väga. För att 

förbättra analysmöjligheterna lade författarna stor vikt vid kodningen av materialet, så att 

textdelarna skulle kunna identifieras och struktureras (Watt Boolsen, 2007). De för studien 

aktuella intervjuerna lyssnades igenom noga och materialet komprimerades sedan till skriftlig 

form. I inledningsskedet av analysen satt författarna var för sig och arbetade med utskriften av 

en enskild intervju, för att sedan jämföra de båda utskrifterna med varandra. Inga påtagliga 

eller betydelsefulla skillnader existerade i detta skede. Alla analyserna av utskrifterna gjordes 

sedan av båda författarna enskilt, för att sedan jämföras. Avsikten med detta var att säkerställa 

kvaliteten, höja studiens interbedömarreliabilitet och kontrollera för eventuella skillnader i 

tolkning och analys, det vill säga att öka analysens giltighet genom att minska den risk för 

subjektivitet som kan uppstå vid en kvalitativ analys. I de fall då meningsskiljaktigheter upp-

kom gällande tolkning av svar återgick författarna till råmaterialet och förde sedan en diskus-

sion kring detta tills en väl övervägd kategorisering kunde göras.  

Fördelar och nackdelar med olika analysmetoder diskuterades av studiens författare. Ut-

ifrån studiens ämne, dess syfte och baserat på intervjumaterialets karaktär utvecklades sedan 

en analysmetod som ansågs vara mest lämplig att använda i föreliggande fall. Metoden har 

drag av grounded theory, vilket innebär att det i takt med att studiens författare blivit mer 

kunniga i ämnet under analysens gång skett en kontinuerlig bearbetning och omkodning av 

materialet (Kvale, 1997; Närvänen, 1999; Strauss & Corbin, 1998; Woods, 1999). Textmate-

rialet tolkades av författarna genom en ad hoc analysmetod, vilket är en eklektisk procedur 

där flera olika analysmetoder används för att skapa struktur och mening (Kvale, 1997). Förfat-

tarna nyttjade en form av innehållsanalys med syfte att specifikt bestämma textmaterialets 

innehåll på ett systematiskt sätt utifrån på förhand fastställda kategorier (Watt Boolsen, 2007). 

De metoder som användes var i förestående fall koncentrering samt kategorisering av mening. 

Med hjälp av metoden koncentrering (Kvale, 1997) omformulerades långa meningar till kor-
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tare sammanfattningar, där den egentliga innebörden i det som sagts betonades. Detta innebar 

en kartläggning som gjorde intervjumaterialet tillgängligt för vidare analys, genom att över-

flödigt material eliminerades och sådant som var avgörande för att besvara studiens syfte tyd-

liggjordes. Textmaterialet kategoriserades sedan, det vill säga intervjuerna kodades utifrån 

specifika kategorier. Redan vid skapandet av intervjuguiden var författarna på det klara med 

hur kategorierna skulle se ut, och de förbättrades även successivt under analysens lopp då 

innebörden i det som sagts utvecklades och förtydligades och författarna erhöll nya perspektiv 

på handledningen. Denna process är i enlighet med Kvales (1997) beskrivning av tillväga-

gångssättet vid analysmetoden kategorisering.   

Författarna granskade koncentreringen av respondenternas svar på var och en av de tolv 

dimensionerna. För att besvara syftets första punkt, att undersöka PTP-psykologernas upple-

velse av interaktionen i PTP-handledningen utifrån ett antal specifika handledningsteoretiska 

dimensioner som ingår i denna, kategoriserade författarna respondenternas svar som tillhö-

rande en av tre alternativa grupper. De tre grupperna var (1) positiv: svar som tolkas som att 

respondenten upplever att interaktionen i handledningen kan karakteriseras som positiv gäl-

lande dimensionen av intresse, (2) positiv och negativ: svar som tolkas som att respondenten 

upplever att interaktionen i handledningen kan karakteriseras som både positiv och negativ 

gällande dimensionen av intresse och (3) negativ: svar som tolkas som att respondenten upp-

lever att interaktionen i handledningen kan karakteriseras som negativ gällande dimensionen 

av intresse. Denna analys gjordes på individnivå. 

För att besvara syftets andra punkt, undersöka PTP-psykologernas upplevelse av huru-

vida den givna handledningen främjar, stävjar alternativt inte påverkar det integrativa per-

spektivets arbets- och förhållningssätt, kategoriserade författarna respondenternas svar som 

tillhörande en av tre alternativa grupper. De tre grupperna var (a) främjande: svar som tolka-

des som att respondenten upplevde att handledningen främjade det integrativa perspektivet, 
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(b) ingen direkt påverkan: svar som tolkades som att respondenten upplevde att handledning-

en inte direkt påverkade det integrativa perspektivet och (c) stävjande: svar som tolkades som 

att respondenten upplevde att handledningen stävjade det integrativa perspektivet. Även den-

na analys gjordes på individnivå och ledde till att författarna för varje enskild respondent som 

arbetsmaterial kunde rita upp en översiktlig profil, först (A) över dennes upplevelser av inter-

aktionen i handledningens dimensioner och sedan kombinera denna med (B) dennes upplevel-

ser av huruvida det integrativa perspektivet påverkas av handledningen. Detta gav författarna 

totalt elva profiler som var och en visade en sammanställning över varje enskild respondents 

upplevelser.  

För att besvara syftets tredje punkt, att utifrån gjorda intervjuer studera om någon rela-

tion mellan punkt 1 och punkt 2 kan uttolkas, analyserades de elva profilerna. Dessa jämför-

des med varandra på de olika aspekterna, (A) och (B), av dimensionerna. Författarna hade 

som målsättning med analysen att se om det var möjligt eller inte att kunna visa upp ett 

gemensamt mönster för respondenterna, med endast få avvikelser, för att ge en översiktlig 

bild av respondenternas upplevelser. Nästa steg i analysen var att gå igenom varje dimension 

och där sammanställa respondenternas svar i en av totalt nio olika kategorier. Dessa var grup-

perna (1) positiv, (2) positiv och negativ samt (3) negativ upplevelse av interaktionen i hand-

ledningen, där svar kategoriserades som antingen (a) främjande, (b) inte direkt påverkande 

eller (c) stävjande för det integrativa perspektivet. Författarna granskade sedan resultaten, 

först på profilnivå och sedan på gruppnivå.  

För att säkerställa att respondenterna inte skulle kunna gå att identifiera valde författar-

na att i ett tidigt skede avidentifiera alla intervjuer. I de fall då det funnits information i text-

materialet som kunnat leda till identifiering av en enskild respondent reducerades informatio-

nen och eliminerades ur intervjun på ett sätt som säkerställde att inga upplysningar av rele-

vans för studiens syfte försvann samtidigt. Uppgifter som redogjorde för exempelvis arbets-
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plats, beskrivningar av speciella arbetsuppgifter eller klienter och speciella omständigheter 

rörande handledare eller handledning etcetera reducerades ur det textmaterial som presenteras. 

De citat som valdes ut för att presenteras i studien avidentifierades även dessa för att säker-

ställa respondenternas konfidentialitet. Varje citat plockades ur sitt sammanhang och de citat 

som används är representativa för den specifika kategorin. Författarna har följt Kvales (1997) 

riktlinjer för rapportering av intervjucitat. Alla resultat redovisas på gruppnivå, för att ytterli-

gare minska risken för identifiering av en enskild respondent. 

 

2.5 Etiska överväganden  

Författarna har med föreliggande studie haft för avsikt att utfå kunskap om ett område som 

inte tidigare undersökts. Då författarna själv studerar till integrativt inriktade psykologer vid 

Örebro universitet är studiens ämne av största intresse för dem personligen. Det torde även 

vara av intresse för programansvariga och för anställda vid institutionen för beteende-, social- 

och rättsvetenskap vid Örebro universitetet, då studien är en kvalitativ utvärdering av hur det 

fungerar att arbeta som nyutexaminerad integrativ psykolog i en icke-integrativ verklighet. I 

förlängningen bör studiens resultat sannolikt även vara av intresse för själva utformningen 

och vidareutvecklingen av psykologprogrammet vid nämnda universitet. 

Eftersom respondenterna hör till den första gruppen som utexaminerats från det integra-

tivt inriktade Psykologprogrammet på Örebro universitet är de en naturligt definierad grupp, 

som med relativ lätthet kan identifieras utifrån sin grupptillhörighet. Ett urval har dock skett, 

och gruppen som helhet deltar inte i studien, vilket försvårar igenkänning av enskilda respon-

denter.  

Författarna har i studien intresserat sig för respondenternas personliga upplevelser av 

PTP-handledningen och -handledaren som fenomen, och har erhållit individuella svar på 

handlednings- och upplevelserelaterade frågor. Studien har genomförts med medvetenhet om 
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och hänsyn tagen till etiska frågor och överväganden (Kvale, 1997; Rosnow & Rosnow, 

2001). Vissa frågor i intervjuguiden, och uppföljningsfrågor utifrån denna, har resulterat i 

relativt privata och i vissa fall känslomässigt laddade svar från den enskilde respondenten. 

Författarna menar att intervjun som helhet kan sätta igång processer hos respondenterna 

rörande det egna beteendet i handledningen, likaväl som rörande handledaren. En bedömning 

gjordes av författarna i ett tidigt skede huruvida intervjufrågorna skulle kunna väcka sådana 

tankar och känslor hos respondenterna som skulle behöva följas upp och hanteras, samt om 

det skulle kunna uppstå osäkerhet och rädsla att identifieras i de fall respondenterna skulle 

beskriva handledningen och sin handledare i negativt dager. Risken för detta bedömdes dock 

som liten, men hanterades genom att författarna i samband med intervjuerna betonade konfi-

dentialiteten och gav respondenterna utrymme att under hela intervjun ställa frågor, kommen-

tera eller avbryta intervjun. Samtliga erbjöds dessutom att vid intresse via e-post få en kopia 

av den färdiga uppsatsen. Författarna frågade dessutom varje respondent vid intervjuns slut 

hur denne upplevt intervjusituationen och frågorna. Fördelarna med att utföra studien ansågs 

därmed överstiga eventuella nackdelar.  

Författarnas avsikt var även att sträva efter att uppfylla de fyra forskningsetiska princi-

per som antagits av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.); informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Hänsyn togs för att 

uppfylla informationskravet i och med att respondenterna informerades om att deltagande 

skedde på frivillig basis och att ingen ekonomisk eller annan ersättning skulle utgå vid delta-

gande, samt att deltagandet när som helst kunde avbrytas utan påföljd för respondenten. Re-

spondenterna informerades även, innan de tog ställning till eventuellt deltagande, både munt-

ligen per telefon och skriftligen i form av e-post, om villkoren för och syftet med studien. I 

samband med varje enskild intervju informerades respondenten om studiens syfte och erbjöds 
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att ställa frågor. Författarna gav respondenterna informationen att de med studien avsåg att 

undersöka upplevelsen av den handledning som ingår i PTP-tjänsten genom att bland annat 

identifiera ett antal specifika komponenter av PTP-handledningen och se hur dessa upplevs av 

respondenten. Frågan huruvida respondenterna som integrativa PTP-psykologer upplever 

handledningen med en icke-integrativ handledare som främjande, inte direkt påverkande eller 

stävjande för det integrativa perspektivet och förhållningssättet ställdes inte. Författarnas av-

sikt var här att inte styra respondenterna alltför tydligt i denna riktning, och därmed inte riske-

ra att förlora perspektivet på handledningen som helhet. 

Deltagande i studien var frivillig och ett skriftligt samtycke skrevs under av alla parter. 

I enlighet med konfidentialitetskravet informerades respondenterna om att intervjuerna skulle 

avidentifieras och presenteras på gruppnivå. I den mån enskilda citat skulle komma att använ-

das så skulle dessa presenteras på ett sätt så att identifikation inte skulle vara möjlig. Även 

nyttjandekravet uppfylldes då respondenterna informerades om hur resultaten skulle använ-

das, det vill säga att det enbart skulle användas för studiens syften och att materialet i form av 

bandinspelningar och utskrifter skulle förstöras efter analys och uppsatsens godkännande. De 

informerades även om att ingen annan än författarna skulle få tillgång till materialet.  

Ytterligare en etisk fråga av vikt vid planeringen av studien var hur författarna i sin un-

dersökande roll skulle kunna påverka denna. Författarna var vid studiens genomförande stu-

derande inom samma yrkesområde som respondenterna, och beräknade att snart vara ute i 

arbetslivet som PTP-psykologer. Möjligheten att detta faktum skulle kunna fungera hämman-

de för respondenterna, i form av vetskapen att författarna själva skulle kunna komma att ha 

kontakter med dem själva eller deras handledare i framtiden diskuterades, men ansågs inte 

behöva påverka studien påtagligt. Författarna har dock viss förförståelse som kan ha påverkat 

intervjuerna och bland annat lett till missade följdfrågor då de kan ha trott sig förstå utan att 

fråga. Förförståelse kan leda till svårigheter att kritiskt granska materialet (Närvänen, 1999), 
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men kan även ha varit positivt då det gjort att författarna under intervjun kunnat komma re-

spondenterna nära och fått tillgång till detaljerad information (thick descriptions) (Woods, 

1999). Respondenterna hade kunskap om att författarna var psykologstudenter. Den delade 

erfarenhet och kunskapsbas som erhållits genom Psykologprogrammet kan därmed ha påver-

kat intervjun. Eftersom författarna haft personliga kontakter med vissa av respondenterna, så 

har inte intervjuerna varit helt slumpmässigt fördelade på intervjuarna, utan i de fall då det 

existerat en vänskapsrelation har den av författarna som bäst känt respondenten överlåtit in-

tervjun till den andre. Avsikten med detta var att inte relationen mellan intervjuare och re-

spondent skulle påverka själva intervjun i någon riktning.  

 

2.6 Värdering av resultaten 

Genom forskningsprocessen har författarna gjort objektiva val och bortval som vilar på en 

subjektiv och etisk grund, något som är nödvändigt i kvalitativa analyser (Watt Boolsen, 

2007). Detta kan tolkas som godtycklighet, men då besluten hela tiden varit medvetna och 

genomtänkta och författarna genom hela processen bemödat sig om ett systematiskt och mål-

inriktat tillvägagångssätt samt haft studiens vad, varför och hur i åtanke (Kvale, 1997; Närvä-

nen, 1999; Watt Boolsen, 2007) bör detta inte anses vara någon övervägande risk. Författarna 

har även i analysarbetet lyft grundläggande frågor om textanalys, det vill säga vem som säger 

vad till vem, var, varför, i vilket medium, med vilken avsikt och med vilken effekt (Watt Bo-

olsen, 2007). Författarna har under rubriken 3. Resultat även tagit hänsyn till autenticitetsre-

geln som betyder att data har använts i sin ursprungliga form, inklusionsregeln som betyder 

att alla data som hör till samma kategori redovisas på samma ställe i sammanställningen samt 

transpararensregeln som innebär att tabeller och figurer ska vara klart och tydligt uppställda 

(Rosnow & Rosnow, 2001; Watt Boolsen, 2007). 
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Författarna är medvetna om risken att de respondenter som valt att ställa upp på en in-

tervju är de som är relativt nöjda med sin PTP-handledning, och därför känt sig säkra och be-

kväma med att tala om den i en intervjusituation. I de eventuella fall där PTP-psykologen är 

missnöjd med sin handledning finns möjligheten att dessa tackat nej till att delta i studien, då 

detta kunnat väcka känslor av till exempel osäkerhet eller rädsla för att kunna identifieras i 

den slutliga rapporteringen av resultaten. Inga frågor om detta ställdes dock till respondenter-

na i urvalssituationen och författarna kan därför endast spekulera om detta.  

Något som kan påverka respondenternas upplevelse av huruvida det går att arbeta och 

utvecklas integrativt bör rimligen även vara deras erfarenheter av egenterapi samt den hand-

ledning de erhöll på sitt klientarbete på Örebro universitets Psykologmottagning under studie-

tiden, något som bör tas i åtanke vid värdering av resultaten. Författarna tror att de responden-

ter som i sin egenterapi gick hos en psykolog som strävade efter att arbeta integrativt eller 

eklektiskt i större utsträckning än andra där fick en modell, eller i alla fall vissa referensramar, 

för hur en integrativ terapi kan gå till. Respondenter som fick en mer tydligt uttalad integrativ 

eller eklektisk klienthandledning bör enligt författarna på liknande sätt lättare ha kunnat till-

ägna sig det integrativa förhållningssättet. 

Författarna till denna studie har inte tagit steget in i forskningsprocessen helt utan för-

förståelse eller förväntningar. Det faktum att författarna själva är i slutskedet av sin psykolog-

utbildning innebär att de erfarenheter och kunskaper som författarna bar med sig in i forsk-

ningsprocessen i mångt och mycket torde vara lika respondenternas, även om dessa genom sin 

PTP-tjänstgöring erhållit ytterligare lärdomar och insikter. Denna förförståelse för hur det är 

att ha genomgått Psykologutbildningen vid Örebro universitet med den integrativa inriktning 

på behandlingsdelen som detta innebär kan ha påverkat studien och dess resultat (Strauss & 

Corbin, 1998) i både positiv och negativ riktning. Det bör påpekas att författarna har en posi-

tiv uppfattning gällande den integrativa inriktningen och är således inte neutrala gällande per-
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spektivets för- och nackdelar. Föreliggande studie är därmed baserad på tanken att det integra-

tiva perspektivet är positivt och fungerar. Sett ur ett negativt perspektiv kan dock förförståel-

sen ha gjort att författarna vid intervjutillfällena bland annat missat att ställa relevanta följd-

frågor till respondenterna eller trott sig förstå det respondenterna sagt eller menat utan att be 

om förtydliganden, vilket kan ha lett till missuppfattningar eller oklarheter. Det är även möj-

ligt att respondenterna har trott att studiens författare delat deras kunskaper eller erfarenheter, 

och därför inte delat med sig i lika hög grad av detaljer och förklaringar som de skulle ha gjort 

i samtal med andra intervjuare. Förförståelsen kan dock även ha haft en positiv inverkan på 

studien då denna bidragit till att intervjuerna flutit på bättre utan missförstånd eller pauser för 

klarlägganden. Författarna har kunnat fokusera på samspelet i intervjusituationen och samti-

digt se både helheten och detaljerna i det som sagts. Då både författare och respondenter delar 

erfarenheten av att under utbildningen gå i egenterapi och ha handledning på klientarbete, är 

det möjligt att respondenterna kunnat tala om detta på ett relativt avslappnat sätt, något som 

kanske inte hade varit fallet med andra intervjuare.  

 

2.6.1 Reliabilitet  

Författarna använde sig av kassettbandspelare och mikrofon för att spela in intervjuerna, nå-

got som gav relativt god ljudkvalitet och möjliggjorde att i detalj gå igenom intervjuerna i 

efterhand och analysera materialet enligt vald analysmetod. Vid sju av totalt elva intervjuer 

närvarade båda studiens författare, och delade då i förväg upp frågorna i intervjuguiden mel-

lan sig. Vid fyra intervjuer, varav en intervju per telefon, närvarande endast en av författarna 

och ansvarade då ensam för hela intervjun, men då författarna genomfört provintervjuer samt 

övat intervjuteknik på varandra bör detta inte ha påverkat resultaten i hög utsträckning. Den 

av författarna utformade intervjuguiden följdes relativt väl, men utrymme fanns för att både 

stryka frågor och ställa följdfrågor, beroende på respondenternas svar.  
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Analysarbetet inleddes med att författarna oberoende av varandra arbetade med analys 

av utskrifterna av de enskilda intervjuerna, för att sedan jämföra analyserna med varandra. 

Analysen av materialet jämfördes i två fall gällande koncentrering, då författarna på var sitt 

håll arbetade med att transkribera en specifik intervju, samt gällande kategorisering av alla 

elva utskrifterna. Avsikten med detta var att öka studiens reliabilitet och därmed även validi-

tet. Författarna strävade även efter att följa Kvales (1997) rekommendationer och skapa en 

tydlig och genombearbetad intervjuguide samt hade ramarna för analysmetoden färdigställda 

innan tolkningar av material inleddes. Detta bör på liknande sätt ha lett till mer pålitliga resul-

tat. 

Författarnas förförståelse av psykologyrket och vad det kan innebära, om handledning i 

teori samt författarnas egna erfarenheter av handledning inom ramarna för Psykologutbild-

ningen kan möjligen ha påverkat studien positivt vid intervjusituationerna. För att ytterligare 

förbättra studiens reliabilitet kunde författarna ha skickat transkriberingar av intervjuerna till 

respektive respondent, något som dock inte skedde. 

 

2.6.2 Validitet  

Författarna har strävat efter att ge analyserna så hög kvalitet som möjligt, bland annat genom 

att kontinuerligt dokumentera tillvägagångssätt och överväganden för att på så sätt kontrollera 

vad som skett i forskningsprocessens olika faser. Då processen för både konstruktion och ana-

lys av data är så central i kvalitativa studier har författarna velat höja validiteten genom att 

följa föreskrifter gällande kvalitativa förfaranden. Dataurvalet har inte skett godtyckligt utan 

på ett relevansorienterat sätt utifrån studiens syfte (Kvale, 1997; Watt Boolsen, 2007; Woods, 

1999).  

Hänsyn har tagits till förfaringssätt för att öka resultatens validitet. Metoden triangule-

ring (Kazdin, 2003; Kvale, 1997; Woods, 1999) för att kontrollera resultatens validitet använ-
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des dock inte i denna studie, då fokus låg på respondenternas privata upplevelser av handled-

ningen, snarare än att spegla den faktiska verkligheten i den mån denna skulle se annorlunda 

ut än respondenterna ger uttryck för i intervjuerna.  

Eftersom författarna inte har skickat ut transkriberingar av intervjuerna till respektive 

respondent efter avslutad intervju är det möjligt att författarna gällande vissa frågor kan ha 

uppfattat fel eller missförstått respondenterna. För att minska risken för detta har författarna i 

varje intervju betonat respondentens möjlighet att ställa frågor, be om förtydliganden och de-

finitioner samt kommentera intervjun både i detalj och som helhet, något som även har skett i 

de flesta fall. Respondenterna har även informerats om sin rätt att avbryta deltagandet. Studi-

ens interna validitet gällande deltagarkontroll bör därmed anses god. 

Studiens deskriptiva validitet (Kazdin, 2003) kan anses vara relativt god, då författarna 

på var sitt håll arbetat med analyserna av intervjumaterialet för att i ett andra skede jämföra 

resultaten med varandra. Resultatet av detta har visat att de båda författarnas analyser har varit 

lika i stor utsträckning, gällande såväl koncentrering som kategorisering. Detta tillvägagångs-

sätt bör dessutom ha förbättrat tolkningsvaliditeten. Respondenterna har genomfört samma 

grundutbildning, det vill säga Psykologprogrammet vid Örebro universitet. De gick dessutom 

utbildningen samtidigt, med examination år 2007, och bör därmed i stor utsträckning ha lik-

nande erfarenheter av programmet. Respondenterna är dock av olika kön och ålder, och har 

olika erfarenheter och intresseområden, både under utbildningen och i övrigt. Frågor i inter-

vjuguiden täcker endast vissa av dessa områden. Respondenterna har emellertid det gemen-

samt att de alla är intresserade av att arbeta utifrån ett integrativt perspektiv, vilket är det för 

studien viktigaste kriteriet för urval. 

Resultaten av denna studie är inte generaliserbara och den externa validiteten kan där-

med anses vara låg. Syftet med föreliggande studie har dock inte varit att nå generaliserbarhet 

gällande andra grupper och individer än de specifika respondenter som deltagit i studien.  
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3. RESULTAT 

Vid analysen av respondenternas svar framkom att vissa kategorier besvarades tydligare och 

var mer frekvent förekommande än andra samtidigt som andra kategorier var mer obestämda 

och underrepresenterade. Författarna vill här betona att det som är av intresse för studiens 

syfte är respondenternas uppfattning av respektive dimension i handledningen och huruvida 

dessa påverkar det integrativa förhållningssättet. I vissa fall har respondenterna gett svar som 

kan uppfattas som motsägelsefulla, men författarna har inte på något sätt tagit ställning till 

vilket svar som skulle kunna tolkas som mest sanningsenligt eller rätt utan redovisar endast 

respondenternas angivna upplevelser av handledningen. För att säkerställa respondenternas 

konfidentialitet redovisas alla resultat på gruppnivå. 

 

3.1 PTP-psykologernas upplevelse av interaktionen i PTP-handledningen 

Analysen av respondenternas svar utifrån syftets första punkt, att undersöka PTP-

psykologernas upplevelse av interaktionen i PTP-handledningen utifrån ett antal specifika 

handledningsteoretiska dimensioner som ingår i denna, resulterade i tre grupper, (1) positiv, 

(2) positiv och negativ samt (3) negativ upplevelse av interaktionen i handledningen. Detta 

innebar totalt 132 svar (11 respondenter x 12 dimensioner) gällande upplevelsen av interak-

tionen i PTP-handledningen utifrån de specifika handledningsteoretiska dimensioner som in-

går i denna. Nedan ges inom parentes exempel på erhållna svar för varje enskild dimension. I 

analysen av intervjumaterialet utkristalliserades att respondenternas upplevelse av dimensio-

nerna i handledningen var övervägande positiv. Författarna erhöll totalt 91 svar som placera-

des i gruppen (1) positiv upplevelse av interaktionen i handledningen. Samtliga respondenter 

upplevde att handledningen karakteriseras av respekt (”Jag känner mig respekterad. Jag har en 

roll på arbetsplatsen: jag är psykolog, och min åsikt tas tillvara på.”). För accepterande (”Tän-

ker på handledaren som någon som ska hjälpa mig att utvecklas och då ser jag det som en 
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förutsättning att jag ska kunna säga vad som helst, att kunna säga när jag känner mig dålig 

eller att något inte blev bra, även ta fram negativa saker om mig själv!”), samspel (”I hand-

ledningssituationen blir det ofta fokus på emotionellt tillstånd i början, kollar av hur läget är, 

för att sen övergå till professionellt resonemang, det fungerar bra för mig. […] Det är ett bra 

sätt att skapa en relation, att börja med det emotionella. I och med att vi ses varje dag skulle 

det kännas konstigt om vi bara hade en professionell relation.”) och verbalisering (”Om jag 

inte har satt ord på något så kan H hjälpa mig att sätta ord på det, t.ex. min stresskänsla. H kan 

strukturera upp det, ge en viss verklighetsanpassning.”) erhöll författarna nio positiva svar per 

dimension. Empati/social kompetens (”När jag är allvarlig, blir H allvarlig, och det blir allvar-

liga samtal. Vi kan absolut ta de bitarna. När jag fick med mig mycket från ett samtal och 

kände mig ”drabbad” av det, kunde H hjälpa och ge ett bra bemötande.”), stöd (”Det är vikti-

gast att bara få prata av sig. […] H har en avlastande funktion, ångesten kan förflyttas.”), be-

kräftelse (”Jag får bekräftelse. Jag kan vara den jag är, vara min egen, även om det inte stäm-

mer med Hs sätt att vara.”) och struktur (”H hjälper ofta till att strukturera upp, fråga, klargö-

ra. H ger feedback på mitt jobb.”) upplevde åtta respondenter per dimension som närvarande i 

handledningen. Sju respondenter upplevde att handledningen karakteriserades av äkthet (”H 

är väldigt genuin i sina känslor, i sin person och i sitt yrkesutövande. Det är en förutsättning 

för mig att vara genuin och mig själv.”), och fem respondenter upplevde att dimensionerna 

kreativitet (”Full av kreativitet! Vid något problem kan H komma med kreativa förslag på 

lösningar och uppmuntra mina initiativ till lösningar.”) och teoriförankring/teoriförankrad 

konceptualisering (”H har stor erfarenhet i fältet. Det finns en öppenhet för diskussion om jag 

skulle vilja och konceptualisering uppmuntras.”) var närvarande i handledningen. Fyra re-

spondenter upplevde närvaro av positiv konfrontation (”H utmanar mig att ta ställning, ’Hur 

menar du, hur tänker du då?’ Det är ingen provokation, H vill veta att jag förstår, har tänkt 

igenom allt.”). 
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Författarna erhöll totalt 31 svar som placerades i gruppen (2) positiv och negativ upplevelse 

av interaktionen i handledningen. Fem respondenter upplevde både positiva och negativa 

aspekter av dimensionerna teoriförankring/teoriförankrad konceptualisering – godtycklig-

het/godtycklig konceptualisering (”Vi har inte konceptualiserat, men öppenheten finns. Men 

det blir lite godtyckligt när båda kommer med sitt, men vi stannar oftast i det jag har med 

mig.”) och kreativitet - bristande kreativitet (”Jag kan tycka att det känns att handledaren inte 

är så van som en klinisk handledare, jag tror att klinisk handledare kan vara mer kreati-

va…och samtidigt tycker jag inte att det är idétorka. Jag tycker att jag går ifrån varje handled-

ningstillfälle med något nytt och jag tycker att jag kommer på nya saker under handledning-

en.”). Fyra respondenter svarade positiv konfrontation - negativt undvikande/undfallande (”H 

är väldigt uppmuntrande och positiv. Sällan som H kommenterar det jag gör sämre.”) och 

ytterligare fyra äkthet – konstlad (”Ibland känns H lite konstlad. H är inte så personlig. H är 

väldigt professionell, ger inget privat även om jag kan tänka att det kanske skulle kunna vara 

till hjälp ibland.”). Dimensionerna bekräftelse – nonchalerande (”Jag skulle vilja ha mer be-

kräftelse på det jag gör. Jag känner att jag får det gällande den jag är.”) och stöd - bristande 

stöd (”Oftast får jag nog stöd, när jag frågar konkret. Men om jag inte frågar konkret kanske 

jag inte alltid får så mycket stöd, men då vet H väl inte att jag behöver det...”) fick vardera tre 

svar. Två respondenter upplevde både positiva och negativa aspekter av dimensionerna empa-

ti/social kompetens – bristande empati/bristande social kompetens (”H är empatisk, men sam-

tidigt lite svår. Vad jag tycker så är H ganska sluten, vilket gör att jag inte vet var jag har H, 

och det är väl kanske lite bristande social kompetens.”) och verbalisering – oförmåga att ut-

trycka sig (”De gånger som det blir missförstånd handlar det oftast om att vi talar förbi var-

andra, pratar olika språk.”). En respondent per dimension upplevde att accepterande – negativt 

ifrågasättande (”H accepterar det jag kommer med och mina förslag, medan jag nog skulle 

önska lite mer diskussion kring det hela, ’Hur tänker du kring det?’, för att väcka nya tan-
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kar.”), struktur – oförutsägbarhet/bristande struktur (”Vi har inte samma tid varje vecka, vi 

bokar in fyra gånger åt gången. Det var lite jobbigt för mig i början i och med att jag är ’struk-

turfascist’, men det har varit utvecklande att ha det så.”) och samspel – kontaktlös-

het/bristande samspel (”Vi har mycket diskurs, och det blir jättebra […] men jag skulle nog 

vilja ha mer av bara dialog också.”) var både positivt och negativt. Ingen respondent placera-

des i denna grupp gällande dimensionen respekt – respektlöshet.  

Totalt tio svar placerades i gruppen (3) negativ upplevelse av interaktionen i handled-

ningen, det vill säga närvaro av den negativa delen av dimensionen. Tre respondenter upplev-

de att handledningen karakteriserades av negativt undvikande/undfallande (”H är ganska und-

vikande så det är inte sådär rakt på, utan ofta lite… H tassar lite runt det.”). Två upplevde 

oförutsägbarhet/bristande struktur (”De rekommenderar ju att ha en fast tid, men vi har inte 

det […] det blir lite då och då.”). En respondent per dimension upplevde bristande kreativitet 

(”Klientgruppen jag jobbar mot saknar ofta motivationen, man jobbar mycket med motstånd 

och Hs erfarenhet är att man inte får så många tillfällen på sig att jobba med dem, man måste 

försöka hitta kärnproblemet ganska snabbt, och komma med bra interventioner snabbt. Den 

yttre tidspressen gör att det inte blir jättekreativt.”), bristande empati/social kompetens (”H 

ger inte så mycket av sig själv och det blir inget fokus på emotioner. Sånt klarar jag av på 

egen hand, innan handledningen.”), negativt ifrågasättande (”H är rädd att jag ska misslyckas, 

H vill att jag ska lära mig av Hs misstag, inte av mina egna. Jag får göra fel […] men bara om 

det är fel som inte H själv gjort tidigare.”), kontaktlöshet/bristande samspel (”Jag kan tycka 

att det är lite svårt att nå H och att jag också sätter på ett skal då. Det kan ju leda till bristande 

samspel ibland, att det finns ett avstånd.”) och godtycklighet/godtycklig konceptualisering 

(”Lite godtyckligt, men det är inte bara Hs fel. H är öppen i tänkandet men erfarenheten styr, 

säkert mycket på grund av tidsbristen.”). För resterande dimensioner erhölls inga negativ svar. 
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På den avslutande, direkta frågan om respondenterna kände sig nöjda med handled-

ningen svarade tio av elva att de var nöjda eller mycket nöjda med handledningen, vilket även 

styrker författarnas tolkningar av deras svar. 

 

3.2 PTP-psykologernas upplevelse av huruvida den givna handledningen inverkar på det in-

tegrativa perspektivets arbets- och förhållningssätt  

Resultaten gällande syftets andra punkt, att undersöka PTP-psykologernas upplevelse av hu-

ruvida den givna handledningen främjar, inte direkt påverkar alternativt stävjar det integrativa 

perspektivets arbets- och förhållningssättet, gav svar som kategoriserades i tre olika grupper. 

Åtta av respondenterna uppgav svar som tolkades som att de upplevde att handledningen 

främjade det integrativa perspektivet och placerades därför i grupp (a). Representativa svar för 

denna grupp följer där handledaren/hon/han har ersatts med H: ”Främjas definitivt, för man 

kan få tillskott och olika idéer som man kan införa i det integrativa, ju mer olika kunskaper 

och idéer som kommer ju mer växer det här synsättet.”, ”Främjas, absolut av handledningen.”, 

”Det integrativa främjas i stort, utifrån att handledaren tvingar mig att tänka efter och vässa 

mina argument och verbalisera mina tankar. Mitt eget arbete gör att det integrativa främjas, 

och H tvingar mig till eget tänkande.”, ” Det är nog upp till mig, om jag vill plocka fram den 

integrativa skolan så har full rätt att göra det, absolut. Det finns en öppenhet för det, tycker 

jag. Och H är lite nyfiken också.”, ”Det integrativa främjas. Det är ganska fritt, så det integra-

tiva är inget som hindras.” Två av respondenterna uppgav svar som tolkades som att de upp-

levde att handledningen inte direkt påverkade det integrativa perspektivet och placerades där-

för i grupp (b). ”Det stävjas inte, men jag kan inte svara på om det främjas. Vi diskuterar inte 

det integrativa så mycket, men det finns en tillåtande attityd. Opåverkan.”, ”Svårt att svara på, 

tycker inte att det stävjas. Det kommer att främjas i de riktningar som H har tillgång till.” En-

dast en av respondenterna uppgav svar som tolkades som att hon/han upplevde att det integra-
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tiva perspektivet stävjades av handledningen och placerades därför i grupp (c). ”Handledning-

en stävjar snarare än främjar arbetssättet.” 

Huvudansvaret för använda och utveckla det integrativa perspektivet ligger hos respon-

denterna själva, något som flertalet respondenter även uttryckt. Handledaren kan dock stödja 

och underlätta denna process genom att skapa ett öppet och gott klimat i handledningssitua-

tionen.  

 

3.3 Relationen mellan PTP-psykologernas upplevelse av interaktionen i handledningen kopp-

lat till upplevelsen av dess inverkan på det integrativa perspektivets arbets- och förhållnings-

sätt 

För att besvara syftets tredje punkt, att utifrån gjorda intervjuer studera om och hur någon 

relation finns mellan respondenternas angivna upplevelse av interaktionen i handledningen 

utifrån de dimensioner som ingår i denna samt huruvida det integrativa perspektivet upplev-

des främjas, inte direkt påverkas eller stävjas analyserades respondenternas svar på både indi-

vid- och gruppnivå. Detta ledde till att varje svar per dimension kunde kategoriseras i en av 

totalt nio grupper: (1) positiv interaktion som upplevs (a) främjande, (b) inte direkt påverkan-

de eller (c) stävjande, (2) positiv och negativ interaktion som upplevs (a) främjande, (b) inte 

direkt påverkande eller (c) stävjande samt (3) negativ interaktion som upplevs (a) främjande, 

(b) inte direkt påverkande eller (c) stävjande för det integrativa perspektivet. Tabell 1 visar 

representativa exempel på hur respondenternas svar har kategoriserats i de för studiens syfte 

mest relevanta kategorierna, det vill säga upplevelsen av en positiv interaktion som upplevs 

främja det integrativa perspektivet samt upplevelsen av en negativ interaktion som upplevs 

stävja det integrativa perspektivet. Eftersom författarna inte kategoriserat några svar som en 

upplevelse av positiv interaktion som samtidigt stävjar det integrativa perspektivet eller upp-

levelse av negativ interaktion som främjar det integrativa har dessa utelämnats ur tabellen. I 
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de fall då svar saknas även för andra kategorier är detta angett med ordet ”saknas”. Handleda-

ren betecknas i tabellen som H och för att minska möjligheten till identifiering benämns hand-

ledaren genomgående som ”hon”. 

      Tabell 1.  
      Ett representativt urval av koder ur textmaterialet. 

Upplevelser av interaktionen i handledningen 
Positivt Negativt 

 
Dimension 

 
Främjande  

för det integrativa perspektivet 
Stävjande 

för det integrativa perspektivet 
1 Kreativitet –  

Bristande kreativitet 
”Jag får fria tyglar att skapa mig ett eget arbetssätt. […] 
Jag blir inte styrd av handledningen eller någon speciell 

teori.” 
 

”Vi kan fundera och spekulera integrativt (kring 
utmaningar; författarnas anm.), det känns som en 

frihet, och jag känner mig inte låst alls. Fri och med 
möjligheter att utnyttja alla resurser man har.” 

”H har så mycket erfarenhet och kan mycket och har 
redan svar på saker. […] Hennes erfarenhet är att man 
inte får så många tillfällen på sig att jobba med klien-
terna, man måste försöka hitta kärnproblemet ganska 

snabbt, och komma med bra interventioner snabbt. Det 
är en yttre tidspress som hon har erfarenhet av. Det blir 

inte jättekreativt.” 
2 Positiv konfronta-

tion –  
Negativt undvikan-

de/undfallande 

”H utmanar mitt sätt att tänka och då blir jag taggad. 
Det blir en utmaning både att presentera mina tankar 

och gå vidare med klienten.” 
 

”Jag känner mig grön och att det kliniska arbetet från 
skolan ligger långt tillbaka, och jag får mycket positiv 
feedback, att det jag gör är bra. […] Och om jag tycker 
att något är konstigt kan H låta det hänga en stund, låta 
mig vara i osäkerheten. Jag har listat ut att det är hennes 

strategi, och det  är OK.” 

 
 
 
 

SAKNAS 
 

3 Empati/social 
kompetens –  

Bristande empa-
ti/bristande social 

kompetens 

”H visar att man kan göra på olika sätt. Det här att vara 
psykolog, det är ju individuellt. Alla är sig själv och 

psykolog.” 
 

”Jag tror att H tycker att man nog ska kunna slå sig för 
bröstet för vad man är. Hon validerar mig väldigt 

mycket, det jag gör, och även som integrativ psykolog 
när jag kommer med förslag. Hon kan även komma 

med ‘ni integrativa psykologer, hur gör ni?’.” 

 
 
 
 

SAKNAS 
 

4 Respekt –  
Respektlöshet 

”H har respekt för det jag gör och frågar mycket om hur 
jag jobbar […] greppar att det integrativa kan vara bra. 
H tillåter att jag utvecklar det, men vill att jag ska lära 
mig mer om det psykodynamiska som komplement.” 

 
”Det känns underbart, man kan inte få det bättre 

egentligen, verkligen få känna sin kompetens och att 
man är respekterad som person och som yrkesperson, 

det är H riktigt bra på!” 

 
 
 

SAKNAS 
 

5 Accepterande –  
Negativt ifrågasät-

tande 

”Det är inte något som är fel, oftast, man kan lära sig 
något på allt. Och gör man något ’fel’ kan man alltid 

komplettera t.ex. med ett annat test nästa gång. […] H 
kan säga att det inte var något stor fel och ingen kata-
strof, att man kan göra även så som jag valt att göra.” 

 
”H säger att ’Ska du göra några fel, så gör dem det här 

året. Gör massor med fel!” 

”H lägger över sin egen rädsla för att misslyckas på 
mig, är rädd att jag ska misslyckas. […] Psykologer ska 

inte göra fel.” 

6 Stöd –  
Bristande stöd 

”H stöttar, tillför sitt perspektiv, ser till att jag får 
tillgång till andra perspektiv från andra psykologer som 

H inte har kunskap om.” 
 

”När det gäller det integrativa så fattar H inte alltid, 
men hon stöttar mig i det. Hon frågar om hur jag tänker 

och det blir min egen uppgift att se till att jag tänker 
integrativt.” 

 
 
 
 

SAKNAS 

7 Bekräftelse –  
Nonchalerande 

”H nog vill fungera som modell, men det är snarare 
rollen som psykolog i stort, inte i hennes skola, där  

är det meningen att jag ska bli min egen och  
inte ta efter H.” 

 
”H försöker inte göra mig till något jag inte är.” 

 
”H har förtroende för att jag kan jobba självständigt.” 

 
 
 

SAKNAS 

8 Struktur – 
Oförutsägbarhet/ 

bristande kontinuitet 

 
SAKNAS 

 
 

SAKNAS 
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9 Samspel –  
Kontaktlös-

het/bristande samspel 

”Vi tolkar ganska mycket, H kan säga ’hur kan man se 
på det här?’, ’hur tänker du kring det här’, och jag 

svarar, och H berättar hur hon tänker och varför. H är 
tydlig. Det tycker jag är mycket intressant och roligt. 

Det blir tilltalande att själv förstå.” 
 

”H kan möta mig i det integrativa samtalet, men hon 
står själv i det dynamiska. H vet vad hon pratar om, och 

ibland spelar hon lite ovetandes för att dra in mig i 
diskussionen.” 

 
 

”Vi pratar tillsammans, utvecklar idéer, jättepositivt att 
vara kreativ, och jag kan säga vad som helst, ‘helt 

wackoidéer’ - jag kan vara spontan och att H svarar upp 
mot det, att man kan ha samspel kring det, att jag kan 

prata om hur jag känner mig och blir mött.” 

”Det här med att jag kan tycka att det är lite svårt att nå 
H, det kan ju leda till bristande samspel ibland. […] så 
förstår hon inte alltid det här med att jag tycker att det 
kan vara svårt och jag tror inte att hon alltid ser eller 

förstår när jag är osäker. Jag drar mig för att ta upp att 
’så här känner jag mig med min klient’, och det kan ju 

vara ett problem.” 

10 Verbalisering –  
Oförmåga att ut-

trycka sig 

”Vi har integrativt språk, jag mer än H, men H har inte 
något problem att prata integrativt. H är med i be-

greppsvärlden. H har läst på… och kan även återkoppla 
KBT - begrepp till dynamiska begrepp. Det är roligt att 

det är en dynamiker som sitter på andra sidan.” 
 

”Stor utrymme att uttrycka sig integrativt. H har 
intresse av att förstå det integrativa, även om vi inte är i 

samma språk jämt. Vi kan mötas.” 
 

”H har en väldig bredd, kan röra sig mellan olika 
inriktningar. Det är en poäng med det integrativa, man 

kan sätta ord på saker.” 

 
 
 
 
 
 

SAKNAS 

11 Äkthet –  
Konstlad 

 
SAKNAS 

 
SAKNAS 

12 Teoriförank-
ring/teoriförankrad 
konceptualisering – 

Godtycklig-
het/godtycklig kon-

ceptualisering 

”H är väldigt uppdaterad vad gäller forskning och 
samarbetar mycket med de andra psykologerna och 
vidarebefordrar deras nya kunskap till mig. […] Det 
blir annorlunda konceptualisering än i skolan, man 

lägger till och tar bort det som behövs. Jag använder 
den kartan (konceptualiseringskartan; författarnas 

anm.) mer som ett tankeredskap. Varje utredning är en 
sorts konceptualisering.” 

 
”Jag konceptualiserar i huvudet, och det finns en 

gemensam konceptualisering rörande problematiken 
som vi jobbar med. Vi kan diskutera olika teorier i 

handledningen, integrativt.” 

 
 
 
 
 
 

SAKNAS 

 

Nedan följer de sammanlagda resultaten för upplevelsen av interaktionen i handled-

ningen, det vill säga antingen (1) positiv, (2) positiv och negativ eller (3) negativ för varje 

enskild dimension (3.3.1-3.3.12), kopplat till upplevelsen av dess inverkan på det integrativa 

perspektivets arbets- och förhållningssätt, det vill säga antingen (a) främjande, (b) ingen di-

rekt påverkan eller (c) stävjande. Varje respondent har kategoriserats och representerar endast 

ett svar per dimension vilket innebär att det för varje dimension finns totalt elva svar, ett för 

varje respondent.
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3.3.1 Kreativitet –  
Bristande kreativitet 
1a) Positiv – främjande: 5  
2a) Positiv och negativ – främjande: 2 
2b) Positiv och negativ – ingen direkt på-
verkan: 2 
2c) Positiv och negativ – stävjande: 1 
3c) Negativ – stävjande: 1 

3.3.2 Positiv konfrontation –  
Negativt undvikande/undfallande 
1a) Positiv – främjande: 2 
1b) Positiv – ingen direkt påverkan: 2 
2b) Positiv och negativ – ingen direkt på-
verkan: 4 
3b) Negativ – ingen direkt påverkan: 3 

 
3.3.3 Empati/social kompetens – Bristande 
empati/bristande social kompetens 
1a) Positiv – främjande: 3 
1b) Positiv – ingen direkt påverkan: 5 
2b) Positiv och negativ – ingen direkt på-
verkan: 2 
3b) Negativ – ingen direkt påverkan: 1 

 
3.3.4 Respekt –  
Respektlöshet 
1a) Positiv – främjande: 9 
1b) Positiv – ingen direkt påverkan: 2 
 
 

 
3.3.5 Accepterande –  
Negativt ifrågasättande 
1a) Positiv – främjande: 3 
1b) Positiv – ingen direkt påverkan: 6 
2a) Positiv och negativ – främjande: 1 
3b) Negativ – ingen direkt påverkan: 1 
 
3.3.7 Bekräftelse –  
Nonchalerande 
1a) Positiv – främjande: 3 
1b) Positiv – ingen direkt påverkan: 5 
2b) Positiv och negativ – ingen direkt på-
verkan: 2 
2c) Positiv och negativ – stävjande: 1 
 
3.3.9 Samspel –  
Kontaktlöshet/bristande samspel 
1a) Positiv – främjande: 5 
1b) Positiv – ingen direkt påverkan: 3 
2b) Positiv och negativ – ingen direkt på-
verkan: 2 
3c) Negativ – stävjande: 1 
 
3.3.11 Äkthet –  
Konstlad 
1b) Positiv – ingen direkt påverkan: 7 
2b) Positiv och negativ – ingen direkt på-
verkan: 4 
 
 
 
 
 

3.3.6 Stöd –  
Bristande stöd 
1a) Positiv – främjande: 5 
1b) Positiv – ingen direkt påverkan: 3 
2b) Positiv och negativ – ingen direkt på-
verkan: 3 
 
3.3.8 Struktur –  
Oförutsägbarhet, bristande struktur 
1b) Positiv – ingen direkt påverkan: 8 
2b) Positiv och negativ – ingen direkt på-
verkan: 1 
3b) Negativ – ingen direkt påverkan: 2 
 
 
3.3.10 Verbalisering –  
Oförmåga att uttrycka sig 
1a) Positiv – främjande: 5 
1b) Positiv – ingen direkt påverkan: 4 
2b) Positiv och negativ – ingen direkt på-
verkan: 1 
2c) Positiv och negativ – stävjande: 1 
 
3.3.12 Teoriförankring/teoriförankrad 
konceptualisering – Godtycklighet/ god-
tycklig konceptualisering  
1a) Positiv – främjande: 5 
2a) Positiv och negativ – främjande: 1 
2b) Positiv och negativ – ingen direkt på-
verkan: 4 
3b) Negativ – ingen direkt påverkan: 1 
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Resultaten kan även sammanfattas hierarkiskt utifrån de nio grupperna som beskrivits 

ovan. (1a) Av elva respondenter svarade nio att närvaron av respekt i interaktionen främjade 

det integrativa. Fem svarade att en upplevelse av kreativitet, stöd, samspel, verbalisering och 

teoriförankring/teoriförankrad konceptualisering upplevdes som främjande. Tre svarade att 

empati/social kompetens, accepterande och bekräftelse främjade. Två svarade att positiv kon-

frontation upplevdes som främjande. Ingen av respondenterna upplevde att närvaro av struk-

tur eller äkthet främjade det integrativa. 

(1b) Åtta respondenter upplevde att interaktionen kännetecknades av struktur utan att 

samtidigt direkt påverka det integrativa i någon riktning. Sju upplevde detsamma gällande 

äkthet, sex gällande accepterande och bekräftelse och fem gällande empati/social kompetens. 

Ytterligare fyra upplevde detsamma gällande verbalisering, tre gällande stöd samt samspel 

och två upplevde att positiv konfrontation och respekt inte direkt påverkade det integrativa. 

Inga svar kategoriserades som tillhörande övriga dimensioner. 

(1c) Ingen av respondenterna gav svar på någon av dimensionsfrågorna som tolkades 

som att de upplevde interaktionen utifrån dimensionen i fråga som positiv och samtidigt stäv-

jande för det integrativa. 

(2a) Två respondenter upplevde att interaktionen hade både positiva och negativa 

aspekter gällande dimensionen kreativitet – bristande kreativitet, och att det integrativa främ-

jades. En upplevde detsamma gällande accepterande – negativt ifrågasättande och en gällande 

teoriförankring/teoriförankrad konceptualisering – godtycklighet/godtycklig konceptualise-

ring. Inga svar kategoriserades som tillhörande övriga dimensioner. 

(2b) Fyra respondenter upplevde att interaktionen kännetecknades av både positiva och 

negativ aspekter gällande positiv konfrontation – undvikande/undfallande, äkthet – konstlad 

samt teoriförankring/teoriförankrad konceptualisering – godtycklighet/godtycklig konceptua-

lisering utan att samtidigt direkt påverka det integrativa i någon riktning. Tre respondenter 
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kategoriserades i denna grupp gällande stöd – bristande stöd, två gällande kreativitet – 

bristande kreativitet, empati/social kompetens – bristande empati/bristande social kompetens 

och samspel – kontaktlöshet/bristande samspel. En per dimension bekräftelse - nonchaleran-

de, struktur – oförutsägbarhet/bristande struktur och verbalisering – oförmåga att uttrycka sig 

kategoriserades i denna grupp. Inga svar kategoriserades som tillhörande övriga dimensioner. 

(2c) En respondent per dimension kreativitet - bristande kreativitet, bekräftelse - non-

chalerande och verbalisering - oförmåga att uttrycka sig upplevde att interaktionen känne-

tecknades av både positiva och negativ aspekter och att detta stävjade ett integrativt arbets- 

och förhållningssätt. Inga svar kategoriserades som tillhörande övriga dimensioner. 

(3a) Ingen respondent gav svar på någon av dimensionsfrågorna som tolkades som en 

upplevelse av interaktionen utifrån dimensionen i fråga som negativ och samtidigt främjande 

för det integrativa.  

(3b) Tre respondenter upplevde att interaktionen kännetecknades av negativt undvikan-

de/undfallande och två upplevde oförutsägbarhet/bristande struktur utan att detta samtidigt 

direkt påverkade det integrativa i någon riktning. En respondent upplevde bristande empa-

ti/bristande social kompetens, en upplevde negativt ifrågasättande och en upplevde godtyck-

lighet/godtycklig konceptualisering på ett sätt som inte direkt påverkade det integrativa per-

spektivet. Inga svar kategoriserades som tillhörande övriga dimensioner. 

(3c) En respondent upplevde att interaktionen i handledningen karakteriserades av 

bristande kreativitet och en upplevde kontaktlöshet/bristande samspel och att detta stävjade ett 

integrativt arbets- och förhållningssätt. Inga svar kategoriserades som tillhörande övriga di-

mensioner. 
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3.4 Övriga resultat 

Utöver svaren på syftets tre punkter erhöll författarna även annan intressant information värd 

att nämna. Flera av respondenterna gav uttryck för ett stort engagemang och hög arbetsmoti-

vation samt en vilja att prestera bra. Detta i kombination med svårigheter och ovilja att säga 

nej samt ett ibland högt tryck utifrån att genom arbetsinsatsen bidra till att den övergripande 

arbetsbördan på arbetsplatsen minskar gör att handledaren har en viktigt bromsande funktion. 

Respondenterna underströk i flera fall betydelsen av detta, vilket även betonas i PTP-

handboken (2006).  

Ett intressant resultat som uppkommit är att även om alla dimensioner av respondenter-

na upplevs som närvarande så betonar de dimensionerna olika starkt. Några respondenter  

beskriver en önskan efter högre positiv närvaro av specifika dimensioner medan andra inte 

alls betonar samma dimensioner. 

Utifrån respondenternas svar framkom även att ju mer erfaren handledaren var desto 

mindre upplevdes handledningen karakteriseras av flexibelt teorietiskt tänkande. Vissa hand-

ledare var medvetna om detta och hanterade det genom att låta PTP-psykologen ta del av ut-

bildningar och andra psykologers kunskap och erfarenhet, vilket upplevdes som främjande för 

ett integrativt perspektiv.  

 Flertalet respondenter framhöll även det positiva i att ha tillgång till andra psykologers 

kunskap på arbetsplatsen, både för att utbyta tankar och idéer samt för att få informell hand-

ledning och tillgång till andra uppfattningar än handledarens.  

Den integrativa inriktningen som respondenterna tagit del av får stor uppmärksamhet 

utifrån ett utbildningsperspektiv i och med att den innebär ett nytt sätt att utbilda psykologer. 

Detta resulterade enligt majoriteten av respondenterna inledningsvis i en känsla av osäkerhet 

huruvida erhållen utbildning faktiskt skulle fungera i praktiken. Respondenterna beskriver 
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dock upplevelsen av att de accepteras och ses som kompetenta psykologer, och att den inte-

grativa inriktningen är sekundär i sammanhanget utanför kretsen av psykologer.  

 

4. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att  

1. undersöka PTP-psykologernas upplevelse av interaktionen i PTP-handledningen ut-

ifrån ett antal specifika handledningsteoretiska dimensioner som ingår i denna, 

2. undersöka PTP-psykologernas upplevelse av huruvida den givna handledningen främ-

jar, inte direkt påverkar alternativt stävjar det integrativa perspektivets arbets- och för-

hållningssätt, 

3. utifrån gjorda intervjuer studera om och hur någon relation mellan punkt 1 och punkt 2 

kan uttolkas. 

 

4.1 Upplevelsen av interaktionen i PTP-handledningen 

Tio av studiens elva respondenter uppger att de är nöjda alternativt mycket nöjda med interak-

tionen i erhållen handledning. Analyserna av respondenternas profiler visar att flertalet av de 

tolv dimensionerna är positivt närvarande, vissa i högre grad än andra, något som överens-

stämmer med respondenternas övergripande uppfattning om handledningen. Detta är i linje 

med forskning av bland andra Petersson & Vahlne (1997) som menar att positiv närvaro av de 

olika dimensionerna är viktig för kvaliteten på handledningen.  

Författarna vill tydliggöra resonemanget kring upplevelsen av interaktionen i PTP-

handledningen genom att skissera en översiktlig bild inspirerad av A. Maslows behovspyra-

mid (Passer & Smith, 2001). Peterson & Vahlne (1997) beskriver elva nyckelord utan inbör-

des rangordning, författarna lade sedan till ett tolfte och omvandlade även nyckelorden till 

dimensioner för att få med både positiva och negativa perspektiv på handledningen. I följande 
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bild, som med fördel kan illustreras i pyramidform (se Figur 1), har studiens författare valt att 

fokusera på de positiva aspekterna i och med att god handledning i huvudsak identifieras ut-

ifrån närvaron av positiva aspekter. Denna skissering av handledningsdimensionerna i form 

av en pyramid där ett steg leder till nästa skall inte uppfattas som absolut. Vilka behov olika 

individer har i handledning skiljer sig åt, men författarna menar att skillnaderna snarare hand-

lar om att individer på grund av olikheter i personlighet och personliga preferenser betonar 

dimensionerna olika starkt än att en del dimensioner upplevs som helt oviktiga av vissa hand-

ledda. 

 
 

positiv  
konfrontation 

___________________ 
 

kreativitet 
_____________________________ 

 
accepterande, bekräftelse, empati,  

stöd, verbalisering 
___________________________________________ 

 
respekt, samspel 

______________________________________________________ 
 

struktur, teoriförankring 
 

 
Figur 1. De handledningsteoretiska nyckelorden i pyramidform (Damberg & Norén) 

 
 

Struktur kan ses som basen för handledningen, det fundament som omgärdar handled-

ningens alla aspekter med både yttre och inre ramar och utgör kontexten, eller spelfältet där 

handledningen ges utrymme. Till struktur kopplar författarna även teoriförankring, vilket an-

ses viktigt utifrån studiens betoning av det integrativa arbets- och förhållningssättet. Struktur 

tillsammans med teoriförankring utgör skiljelinjen mellan handledningssamtal och mellan-

mänskliga samtal (Lauvås & Handal, 2001; Tveiten, 2003), och tydliggör även skillnaden 

mellan terapeutiska samtal och samtal inriktade på professionell utveckling (Cajvert, 1998; 
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Lauvås & Handal, 2001). Utifrån denna bas bör samspel samt det grundläggande förhåll-

ningssättet respekt ses som nästa steg i pyramiden. Med respekterande av varandras egenska-

per samt fungerande samspel med öppen dialog och en relation där utrymme att både bli hörd 

och berörd existerar (Gjems, 1997; Lauvås & Handal, 2001; Petersson & Vahlne, 1997) torde 

goda utvecklingsmöjligheter av övriga dimensioner finnas. De förhållningssätt eller kvaliteter 

som författarna placerar in i nästkommande steg, och som med andra ord inte kan utgöra ba-

sen eller utgångspunken för handledning men som likväl är av största relevans för handled-

ningskvaliteten är accepterande, bekräftelse, empati/social kompetens, stöd, verbalisering, 

äkthet.  Detta är alla förhållningssätt/kvaliteter eller förmågor som sannolikt ses som goda 

egenskaper oavsett roll, som handledare, handledd eller medmänniska. Det är egenskaper som 

går utöver handledningssituationen och som kan vara svåra att till fullo definiera. Förmågan 

till bekräftelse kan betonas, och som bland annat bidrar till att känslan av delaktighet och en-

gagemang ökar (Cajvert, 1998; Lauvås & Handal, 2001; Wrangsjö, 2004). Kreativitet placeras 

som nästa steg, och anses av författarna vara något som inte kan bedömas vara ett för hand-

ledningen förutsättande förhållningssätt, men likafullt viktigt för nyskapande tänkande (Lau-

vås & Handal, 2001; Petersson & Vahlne, 1997) och förmåga och mod att byta perspektiv 

(Cajvert, 1998, Lauvås & Handal, 2001). Den kreativa flexibiliteten kan ses som en förutsätt-

ning för positiv konfrontation, vilket författarna placerar högst upp i pyramiden. Handledaren 

bör förstå den handledde, men även utmana och ifrågasätta tolkningsramar och kunskap, med 

intention att vidga dennes perspektiv och sätt att arbeta samt ge utrymme för ökad förståelse 

(Gjems, 1997; Lauvås & Handal, 2001; Petersson & Vahlne, 1997). Visst mått av utmaning 

och positiv konfrontation främjar utvecklingen av existerande kunskapsbas (Lauvås & Han-

dal, 2001), men det krävs ett tryggt och tillåtande klimat för att det skall leda till positiv ut-

veckling (Gjems, 1997). Författarna menar att detta klimat i handledningsrelationen, byggs 

upp utifrån tidigare steg i pyramiden, och för att en handledares konfrontativa agerande skall 
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leda till positiva konsekvenser är det nödvändigt att arbetsförhållandet mellan handledare och 

handledd har utvecklats till en fungerande yrkesrelation.   

Toppen av pyramiden, positiv konfrontation, och basen, struktur och teoriförankring, 

tydliggör att nyckelorden och dimensionerna handlar om yrkesutveckling och är i samman-

hanget särskiljande för handledning. PTP-tjänsten syftar enligt PTP-handboken (2006) till en 

inskolning i psykologyrket, och det övergripande målet är att utveckla en professionell identi-

tet. Relevanta mål i handledningen är att den handledde tillåts växa i psykologrollen och ska-

pa sig sin egen identitet (Lauvås & Handal, 2001; Petersson & Vahlne, 1997), och författarna 

menar att för att nå detta professionellt inriktade självförverkligande så är det högst fördelak-

tigt om nämnda nyckelord, det vill säga de positiva aspekterna av dimensionerna finns närva-

rande. Frånvaro av positiv upplevelse av handledningen utifrån dessa leder utifrån detta reso-

nemang till att behovspyramiden inte är uppfylld och den handledde således inte i lika hög 

grad främjas till utvecklingen av en egen professionella identitet.  

Detta sätt att diskutera handledning som en behovspyramid är författarnas uppstrukture-

ring och vidareutveckling av litteraturen och föreliggande studies resultat. Författarna vill 

härmed föreslå ett nytt sätt att tänka om handledning. Modellen har relativt god överensstäm-

melse med resultaten, även om betydelsen av några dimensioner har accentuerats av författar-

na och andra tonats ner.  

 

4.2 Upplevelsen av huruvida den givna handledningen inverkar på det integrativa perspekti-

vets arbets- och förhållningssätt 

Resultaten visar att handledningen faktiskt upplevs inverka på det integrativa perspektivets 

arbets- och förhållningssätt. En majoritet av respondenterna uppgav svar som tolkades som att 

de upplevde att handledningen verkade främjande för dem som integrativa psykologer. En 

respondent beskriver på ett bra sätt hur handledningen upplevs främja både den professionella 
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utvecklingen i stort och den integrativa utvecklingen: ”Jag får fria tyglar att skapa mig ett eget 

arbetssätt. […] Jag blir inte styrd av handledningen eller någon speciell teori.” Det är dock 

tydligt att ansvaret för att bibehålla och utveckla det integrativa perspektivet ligger hos re-

spondenterna, snarare än hos deras handledare. Detta resultat är ringa förvånande då handle-

darna inte är integrativt utbildade, och inte har någon skyldighet att inta ett integrativt förhåll-

ningssätt i handledningssituationen. De respondenter som uppger att deras handledare är inte-

grativt intresserade och nyfikna på hur de tänker och arbetar får troligen i större utsträckning 

öva sig i integrativt behandlingsarbete vilket torde gynna dessas utveckling i en integrativ 

riktning. Dessa handledare underlättar för professionell utveckling i en integrativ riktning och 

skapar ett tillåtande, kreativt och flexibelt handledningsklimat (Petersson & Vahlne, 1997). 

Exempel på upplevelsen av detta är till exempel: ”Vi tolkar ganska mycket, H kan säga ’hur 

kan man se på det här?’, ’hur tänker du kring det här’, och jag svarar, och H berättar hur han 

tänker och varför. H är tydlig. Det tycker jag är mycket intressant och roligt. Det blir tilltalan-

de att själv förstå.”, ”Jag tror att H tycker att man nog ska kunna slå sig för bröstet för vad 

man är. Han validerar mig väldigt mycket, det jag gör, och även som integrativ psykolog när 

jag kommer med förslag. Han kan även komma med ‘ni integrativa psykologer, hur gör ni?’.” 

Vissa respondenter uppger dock att de trots det faktum att deras handledare gärna lägger ton-

vikten på sitt eget teoretiska perspektiv upplever sig kunna utvecklas integrativt. Handleda-

rens milda intresse eller oförståelse för ett integrativt förhållningssätt gör att dessa responden-

ter själva får ta större ansvar för i vilken riktning deras utveckling sker och med stor tydlighet 

inta en integrativ position och använda ett integrativt språk med allt vad detta innebär. En 

respondent säger till exempel: ”När det gäller det integrativa så fattar H inte alltid, men han 

stöttar mig i det. Han frågar om hur jag tänker och det blir min egen uppgift att se till att jag 

tänker integrativt.” Flertalet av respondenterna betonar även att de ser handledningen som ett 

samarbete, där ansvaret för att driva processen framåt ligger lika mycket hos dem själva som 



 

 

65

hos handledaren. ”H utmanar mitt sätt att tänka och då blir jag taggad. Det blir en utmaning 

både att presentera mina tankar och gå vidare med klienten.” En aktiv och medvetet integra-

tivt fokuserad handledd i kombination med en handledare som är öppen och tillåtande är att 

döma av respondenternas svar den ultimata kombinationen för att kunna påverka det integra-

tiva perspektivet i positiv riktning.  

 

4.3 Tolkning av huruvida upplevelsen av interaktionen i handledningen kan kopplas till om 

och hur det integrativa perspektivet påverkas  

Författarnas förklaring av resultaten är att upplevelsen av interaktionen i handledningen kan 

kopplas till och inverka på respondenternas integrativa perspektiv och förhållningssätt. Då 

resultaten granskas är det tydligt att det är två svarsgrupper som står ut framför de andra. Re-

spondenternas svar har främst kategoriserats som tillhörande grupperna (1a) positiv interak-

tion som upplevs främja det integrativa och (1b) positiv interaktion som inte upplevs påverka 

det integrativa direkt. Bra handledning kännetecknas av positiv närvaro av de dimensioner 

som denna studie undersöker närmare och som ges stöd i litteraturen (Petersson & Vahlne, 

1997), och sådan positiv handledning upplevs antingen påverka det integrativa perspektivet i 

positiv, främjande riktning eller inte direkt påverka det alls. Även grupp (2b) positiv och ne-

gativ interaktion som inte upplevs påverka det integrativa direkt är värd att nämna då detta är 

den tredje största svarsgruppen. Författarna menar att det faller sig relativt naturligt att de re-

spondenter som tycker att dimensionerna i handledningen innehåller både positiva och negati-

va aspekter samtidigt upplever att det integrativa perspektivet varken direkt främjas eller di-

rekt stävjas. En slutsats författarna drar utifrån dessa resultat är därmed att en positiv upple-

velse av interaktionen i handledningen kan utgöra en grogrund för utveckling och att den för 

majoriteten av respondenterna även upplevs bidra till att främja deras integrativa arbets- och 

förhållningssätt. 
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Grupperna (1c) och (3a) är värda att belysas närmare då ingen av respondenterna gav 

svar på någon av dimensionsfrågorna som av författarna tolkades som att de upplevde interak-

tionen utifrån dimensionen i fråga som positiv och samtidigt stävjande för det integrativa eller 

som negativ och samtidigt främjande. Detta stämmer överens med forskning av Petersson och 

Vahlne (1997) som menar att en förutsättning för utveckling är ett gott klimat, och är i linje 

med författarnas antagande att de dimensioner där interaktionen upplevs som god bjuder på en 

så positiv upplevelse att respondenternas integrativa utveckling inte påverkas negativt. Förfat-

tarna menar utifrån samma resonemang att det i de fall då interaktionen upplevs som bristfäl-

lig inte är möjligt för respondenterna att samtidigt uppleva att det integrativa perspektivet kan 

frodas. 

En respondent har uppgett svar som klassats som stävjande för det integrativa perspek-

tivet, samtidigt som interaktionen upplevs innehålla både positiva och negativa aspekter. För-

fattarna menar att det är värt att påpeka att dessa svar erhållits av en och samma respondent, 

och inte är något gemensamt drag hos respondenterna. För alla andra respondenter som karak-

täriserar interaktionen som både positiv och negativ antingen främjas eller inte påverkas det 

integrativa arbets- och förhållningssättet. 

Det går inte att med säkerhet uttala sig om vilka av de komponenter i handledningsin-

teraktionen som detaljstuderats i denna studie som har störst betydelse för vare sig främjandet 

eller stävjandet av det integrativa perspektivet. Författarna vill dock fortsätta diskussionen om 

dessa nyckelord och dimensioner som steg i en behovspyramid. Struktur och teoriförankring 

är enligt författarna komponenter i pyramidens botten. Åtta respondenter upplevde struktur 

som positivt närvarande i handledningen, men ingen upplevde att det främjade det integrativa 

arbets- och förhållningssättet. Författarna menar att struktur kan ses som handledningskontext 

och något som ligger till grund för att handledningen skall kunna genomföras på ett förutsäg-

bart och planerat sätt. Strukturen gör att handledningen skiljer sig från vardagliga mellan-
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mänskliga samtal, och tydliga ramar bidrar till att handledningens mål och syfte kan uppnås 

(Lauvås & Handal, 2001; Tveiten, 2003). För föreliggande studies syfte är även upplevelsen 

av teoriförankring/teoriförankrad konceptualisering – godtycklighet/godtycklig konceptualise-

ring i handledningen relevant. Falender et al. (2004) betonar vikten av att handledaren har 

kunskap om handledning generellt samt insikt om sina egna begränsningar, och Petersson och 

Vahlne trycker på vikten av att handledaren har självkännedom och medvetenhet om sin egen 

perspektivgrund och kunskaper. Författarna menar att resultaten tyder på att flertalet av re-

spondenterna upplever att handledarna hanterar dessa krav helt eller delvis bra. Vissa handle-

dare upplevs av respondenterna som medvetna som sin egen kunskaps gränser och underlättar 

för respondenterna att exempelvis få kunnande även från andra psykologer än handledaren 

samt delta i vidareutbildningar. Författarna spekulerar i att kombinationen integrativ PTP-

psykolog och icke integrativ handledd kan verka främjande även för handledarens utveckling, 

då det torde sätta handledarens kunskap och erfarenhet i ett nytt perspektiv, eller för att an-

vända Gordons (1969; ref. i Lauvås & Handal, 2001, s. 212) ord, ” bekantgöra det främman-

de” och ”främmandegöra det bekanta”.  

Samtliga respondenter har svarat att de upplever sig respekterade både som person och 

yrkesverksam av respektive handledare. Respekt har identifierats som ett av handledningens 

centrala värden och denna studies författare placerar därför respekt på steget ovanför pyrami-

dens bas. Det handlar bland annat om att handledaren tar hänsyn till PTP-psykologen som 

person samt till dennes sätt att tänka och arbeta (Gjems, 1997; Lauvås & Handal, 2001; Pe-

tersson & Vahlne, 1997, Tveiten, 2003), och närvaron av respekt i relationen mellan handle-

dare och handledd torde vara ett grundläggande förhållningssätt som även ger utrymme för 

andra dimensioner att utvecklas. Tveiten (2003) kopplar frivillighet, trygghet och konfidentia-

litet till begreppet respekt. Handledningen respondenterna erhåller syftar till en inskolning i 

yrket och är ett obligatoriskt moment i PTP-tjänsten (PTP-handboken, 2006) och frivillighe-
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ten går därmed om intet. Dock har samtliga respondenter uppgivit att de erfar handledningen 

som en väsentlig del av arbetet samt att behovet av att erhålla handledning är stort. Trygghet 

och konfidentialitet möjliggör för den handledde att ge uttryck för tankar och känslor som i 

sin tur främjar hennes/hans professionella utveckling (Cajvert, 1998; Lauvås & Handal, 2001; 

Petersson & Vahlne, 1997; Tveiten, 2003), och synen att den handledde själv har de bästa 

förutsättningarna för att utvecklas och finna sitt sätt att vara handlar enligt författarna till sy-

vende och sist om respekt. Respekt är den ingrediens som de flesta upplever som positivt när-

varande i handledningen och som karakteriserar en god interaktion. Närvaron av respekt är 

det som av en majoritet, nio av elva respondenter, upplever som viktigt för att det integrativa 

perspektivet ska främjas. Författarna menar att detta kan bero på en upplevd hänsyn för re-

spondenternas utbildning och ett intresse från handledarnas sida för det respondenterna har 

med sig i bagaget.  

Majoriteten av respondenterna upplever att samspelet i handledningen inte har någon 

direkt inverkan på det integrativa perspektivet, men upplever positivt samspel som närvarande 

i interaktionen. Kontaktlöshet/bristande samspel uppfattas som stävjande både för det integra-

tiva arbetet och för handledningen i stort, vilket passar in i författarnas resonemang kring 

samspel som en av de mest grundläggande komponenterna i handledningens behovspyramid. 

Cajvert (1998) refererar till handledningen som en interaktionell process och denna studies 

författare menar att positivt samspel i handledningen där båda parter är aktiva, ansvarstagande 

deltagare är en förutsättning för att PTP-psykologen ska kunna växa och, i enlighet med PTP-

tjänstgöringens syfte, forma sin egen yrkesidentitet (PTP-handboken, 2006).  

Empati/social kompetens, accepterande, stöd, bekräftelse, verbalisering och äkthet är 

enligt denna studies författares syn övergripande förhållningssätt och kvaliteter i interaktionen 

i handledningen som även är viktiga i andra mellanmänskliga sammanhang än för just hand-

ledningsrelationen, och placeras därför i pyramidens mittdel. Empati/social kompetens hos 
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handledaren och i interaktionen är en kvalitet som underlättar för den handledde att våga öpp-

na sig och dela med sig av både konkret arbetsmaterial och känslor och tankar och som där-

med kan bidra till att den handledde får reflektera över sig själv i psykologrollen. Upplevelsen 

av en empatisk interaktion upplevs av respondenterna som antingen främjande eller inte direkt 

påverkande, och författarnas uppfattning är att ett empatiskt, tillåtande klimat krävs (Cajvert, 

1998; Gjems, 1997; Lauvås & Handal, 2001) för att handledningen ska kunna bidra till ut-

veckling överhuvudtaget, integrativ som annan sådan. De flesta respondenterna upplever sig 

även accepterade i handledningssituationen, men betonar generellt inte detta som viktigt för 

ett främjande av det integrativa perspektivet, vilket stöder författarnas tänkande om accepte-

rande som ett mellansteg i en behovspyramid. Författarna har även fått påpekat att handleda-

ren kan vara för accepterande, på ett sätt så att detta till och med upplevs som negativt och det 

verkar alltså vara en fin balansgång för att graden av acceptans ska upplevas som bra. Under 

intervjun ställdes frågan om hur handledaren förhåller sig till de potentiella fel respondenten 

gör. Några respondenter har påpekat sin upplevelse av att det under PTP-året inte går att göra 

”fel”, men däremot att handla oetiskt eller göra misstag. Författarna menar dock att det på 

beroende på verksamhet och på vilket klientel PTP-psykologen jobbar med kan få allvarliga 

konsekvenser om hon/han till exempel fattar felaktiga beslut. Komponenten stöd tycks enligt 

respondenterna svar upplevas som en faktor som kan leda till ett främjande i något högre grad 

än äkthet även om ingen av faktorerna betonas, och författarna menar att dessa kvaliteter är 

viktiga för alla mellanmänskliga samtal och kan leda till utveckling i många sammanhang 

utan att vara särskiljande för just handledning. Flera av respondenterna upplevde sig få mer 

yrkesmässigt stöd än emotionellt, och uttryckte en längtan efter mer känslomässigt stöd och 

en tillåtande attityd från handledarens sida gentemot att uttrycka egna känslor i handledning-

en, vilket enligt Petersson och Vahlne (1997) är en viktig funktion i handledningen. Åkthet 

verkar inte upplevas som alls relevant för vare sig främjandet eller stävjandet av ett integrativt 



 

 

70

perspektiv. Komponenten bekräftelse är enligt bland andra Petersson och Vahlne (1997) en av 

de viktigaste faktorerna i handledning, men respondenterna upplever inte att det har stor bety-

delse för huruvida deras integrativa bakgrund ska kunna främjas eller inte. Vikten av bekräf-

telse betonas dock av flertalet respondenter, som menar att det är främjande för yrkesidentite-

ten och kompetenskänslan att ha en handledare som kan validera respondenten i yrkesrollen 

och skapa ett tillåtande, tryggt handledningsklimat. Förmågan till verbalisering i handledning-

en verkar vara god eller i alla fall tillfredsställande för de allra flesta respondenterna. De som 

upplever sig kunna mötas i språket, sätta ord på det som händer och använda ett integrativt 

språk menar att detta är generellt utvecklande för dem. Flera handledare uppges uppmuntra 

användandet av ett integrativt språk och detta uppskattas av respondenterna. Även de handle-

dare som använder ett mer perspektivspecifikt språk, i de allra flesta fall psykodynamiska 

begrepp och termer, uppskattas då respondenterna i dessa fall betonar att de på så sätt lär sig 

mer om just detta perspektiv.   

I författarnas diskussion om dimensionerna i handledning utifrån ett pyramidperspektiv 

placeras kreativitet på en relativt hög nivå. Författarna menar att det för att det ska kunna vara 

ett kreativt handledningsklimat är en förutsättning att handledningen redan innehåller ovan 

nämnda aspekter. Kreativitet gör handledningen mer stimulerande och utvecklande, och un-

derlättar för den handledde att utforska sina kompetenser i en trygg, tillåtande och uppmunt-

rande miljö (Cajvert, 1998; Lauvås & Handal, 2001). För att nyskapande tänkande ska kunna 

existera menar alltså denna studies författare att flertalet av övriga dimensioner i handled-

ningen bör finnas positivt närvarande. I de fall då dessa saknas kan handledningen säkert upp-

levas som spännande, men inte på samma sätt leda utvecklingen framåt. De flesta handledare 

upplevdes kunna gå utanför sina egna teoretiska ramar på ett kreativt sätt, och detta uppfatta-

des i flera fall som främjande för det integrativa perspektivet. Total avsaknad av kreativitet i 

interaktionen upplevdes som stävjande för det integrativa perspektivet. 
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I pyramidens topp placerar författarna positiv konfrontation. Det bör påpekas att de 

flesta respondenterna uttryckte åsikter och önskemål om hur handledningen kan utvecklas. 

Närvaron av positiv konfrontation upplevdes som förhållandevis låg och betoningen låg sna-

rare på förståelse, vilket gjorde att ett litet antal respondenter ibland drog paralleller till terapi-

liknande situationer. Cajvert (1998) framhäver, i likhet med Lauvås och Handal (2001), att 

gränsen mellan handledning och terapi bör vara tydlig, men ett antal respondenter menade att 

det i utvecklingen mot en professionell identitet var svårt att i handledningssituationen inte 

tangera terapi. Några respondenter uttryckte önskan om att handledarna skulle utmana dem 

mer i handledningen medan andra var nöjda med sin situation. Något som kan förklara avsak-

naden av positiv konfrontation är att många av respondenterna befinner sig tidigt i arbetsfasen 

och att reflekterande och annat konkret handledningsarbete finns men att evalueringar (Lau-

vås & Handal, 2001; Tveiten, 2003) och utmaningar ännu inte är aktuella. Gjems (1997) me-

nar att det krävs ett tryggt, tillåtande och utvecklingsfrämjande klimat för att utmaning skall 

leda till positiv utveckling, och detta klimat kan alltjämt vara under uppbyggnad och relatio-

nen mellan handledare och handledd ännu inte mogen för konfronterande. Detta skulle även 

kunna kopplas till ZDP-modellen för handledning (James et al., 2007), där handledaren be-

dömer den handleddes aktuella kompetens och lägger sina krav strax över denna nivå. Den 

ringa graden av positiv konfrontation i nuläget skulle kunna handla om att handledaren fortfa-

rande arbetar med att definiera den handleddes baslinje och inlärningszon och att nästa steg i 

handledningsprocessen skulle vara att arbeta mer konfrontativt för att därigenom främja den 

handleddes utveckling.  

Författarnas antagande är att det inte bara är handledningen eller handledaren i sig som 

kan främja eller stävja det integrativa, utan att detta även är relaterat till arbetssituationen i 

form av arbetsplats, klientel, tidsaspekter gällande terapin i fråga med mera. Författarna till 

föreliggande studie vill därför påpeka att det integrativa perspektivet inte alltid är det mest 
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passande. På de arbetsplatser och för de psykologer som till exempel jobbar med klientgrup-

per där forskningen pekar på fördelarna med andra specificerade terapiskolor (O´Brien & 

Houston, 2000; Roth & Fonagy, 2005; Westling, 2004) torde ett integrativt perspektiv snarare 

stävjas än främjas eller inte direkt påverkas. I dessa fall skulle det därmed knappast vara 

lämpligt att arbeta integrativt och klimatet i handledningen torde vara relativt låst gentemot ett 

integrativt perspektiv, samtidigt som det skulle krävas oerhört mycket av en integrativ PTP-

psykolog för att kunna vare sig utveckla eller ens bibehålla sina integrativa kunskaper.  

Individualhandledning bidrar i hög grad till personlig fördjupning (Pertoft & Larsen, 

2003), och ställer fler krav än enkom rent yrkesmässiga. Tveiten (2003) menar att handleda-

ren har ett övergripande ansvar över handledningen och bland annat bör verka för ett kon-

struktivt samspel. Det kan tyckas att handledarens ansvar och kompetenskrav överstiger vad 

som kan anses rimligt, men i och med att arbetsverktyget en psykolog har att tillgå är den 

egna personen är det av stor vikt att handledaren är kompetent. Studien belyser elva individers 

upplevelse av interaktionen i handledning med elva handledare, och slutsatsen att dessa 22 

individer skiljer sig åt i sätt att vara torde inte vara taget ur luften. Det finns sannolikt lika 

många handledarstilar som det finns handledare, och om huvudmålet med handledning är att 

utveckla eller vidareutveckla den professionella kompetensen hos den handledde (Lauvås & 

Handal, 2001; Tveiten, 2003) finns det olika sätt att nå dit. Utifrån studiens resultat kan inte 

någon helt entydig gemensam profil ses, däremot kan slutsatsen dras att positiv närvaro av 

dimensionerna finns med i tio av elva fall, och att handledningen även uppfattas som positiv 

trots att innehållet i varje dimension kan se olika ut. Handledarna har olika kvaliteter men har 

alla det gemensamt att de kan uppfattas som good enough supervisors (Petersson & Vahlne, 

1997), vilket enligt denna studies författare kan ses som att handledningen respondenterna 

erhåller tillåter dem att växa i psykologrollen och skapa sig sin egen identitet, och sådan ut-

veckling styrks även i litteraturen (Lauvås & Handal, 2001; Petersson & Vahlne, 1997). 
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Resultaten av föreliggande studie pekar alltså på en hos respondenterna delad upplevel-

se av att deras integrativa teoribakgrund i stort främjas av den erhållna handledningen, men 

kan inte uttala sig om precis vilka dimensioner i interaktionen i handledningen som är vikti-

gast för detta främjande eller exakt hur denna påverkan sker. Författarna drar slutsatsen att 

upplevelsen av god handledning som bygger på bland annat respekt från båda parter och akti-

va, medvetet integrativa handledda ser ut att främja det integrativa arbets- och förhållningssät-

tet. Författarna menar dock att detta inte är exklusivt för just det integrativa perspektivet utan 

att ett sådant gott handledningsklimat sannolikt skulle verka främjande även för andra teore-

tiska perspektiv och arbetssätt. 

 

4.4 Respondenternas bakgrund och upplevelse av det integrativa perspektivet 

Majoriteten av respondenterna framhöll betydelsen av det klientarbete som ingår som en del 

av utbildningen för deras utveckling som integrativa psykologer. Författarna menar därför att 

detta är ett moment som skulle kunna utvecklas ytterligare för kommande psykologstudenter 

vid Örebro universitet. Respondenterna menade att de erfarenheter som klientarbetet gett dem 

var viktigt för hur de ser på och bemöter klienter idag, på samma sätt som handledningen på 

detta klientarbete i högsta grad var relevant för deras förmåga att arbeta utifrån ett integrativt 

perspektiv. De respondenter som upplever sig ha fått en tydligt integrativ handledning på sitt 

klientarbete under utbildningen torde ha fått positiva erfarenheter för hur en integrativ terapi 

kan gå till samt en modell för hur en integrativ terapeut kan tänka och arbeta, något som ett 

flertal av dem även uttrycker. Vikten av att se till att de individer som handleder psykologstu-

denter i detta moment har goda integrativa kunskaper och är genuint intresserade av att arbeta 

enligt ett integrativt förhållningssätt är därför ansenlig. Kontinuerlig uppdatering och vidare-

utbildning inom perspektivet samt regelbunden, god handledning även för handledarna är 

faktorer som författarna vill trycka extra på och även betonas av Lauvås och Handal (2001). 
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Flera respondenter nämnde att de gärna hade sett mer uttalat integrativa handledare på Psyko-

logmottagningen och beskrev det som en brist att en del av dessa tenderade att favorisera vis-

sa terapiperspektiv, vilket på grund av bristande erfarenhet och kunskap hos respondenterna 

ledde till att de upplevde att även deras utbildningsterapier blev mindre integrativa än de hade 

önskat.  

Ett mindre antal respondenter betonade även den egenterapi som ingår i utbildningen 

som en viktig faktor. De respondenter som gått i terapi hos en eklektisk terapeut ansåg i flera 

fall att denna gett dem goda referensramar för hur de själva skulle kunna arbeta som integrati-

va psykologer. Egenterapin är emellertid en del av utbildningen som går utanför ramarna för 

det integrativa perspektivet och författarna menar inte på något sätt att psykologstudenter bor-

de söka sig till integrativa eller eklektiska terapeuter framför andra. Författarna tror dock att 

egenterapin är en relevant faktor för studentens individuella utveckling, både som privatper-

son och som professionell, och att genomgången terapi hos en mer integrativt intresserad psy-

kolog torde kunna ge psykologstudenten en hel del kunskap och erfarenheter som kan komma 

till nytta både under utbildningen och som yrkesverksam psykolog.  

PTP-psykologerna som intervjuas för denna studie hör till den första kursgruppen som 

utexaminerats från Örebro universitets psykologutbildning, och flera av dem beskriver upple-

velsen av att ha varit lite av försökskaniner under sin utbildning. Detta har gällt särskilt be-

handlingsdelen, där respondenterna har saknat bland annat ett tydligt helhetsperspektiv, kurs-

litteratur som strukturerar upp det integrativa perspektivets arbets- och förhållningssätt och 

tillräckligt integrativt tydlig klienthandledning. Några respondenter efterlyser också djupare 

kunskap om de psykodynamiska och humanistisk-existentiella perspektiven och upplever att 

dessa delar inte fokuserats tillräckligt under utbildningen. Resultaten av föreliggande studie 

pekar dock på att respondenterna som helhet upplever att den integrativa terapibakgrund som 

de har erhållit kan bevaras och i stort till och med utvecklas utifrån den handledning de får 
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inom ramarna för PTP-tjänsten. Författarna menar att den integrativa terapibakgrunden som 

respondenterna har med sig i bagaget från utbildningen måste vara relativt väl förankrad för 

att respondenterna ska våga och kunna behålla inriktningen och som yrkesverksamma psyko-

loger sträva efter att utveckla den. Det skulle kunna vara relativt enkelt att förlora den integra-

tiva bakgrunden på en arbetsplats, med handledare och kollegor som inte har kunskap i eller 

förstår och accepterar perspektivet, och det faktum att respondenterna strävar efter att jobba 

vidare integrativt skulle kunna tolkas som att utbildningen skapar en bra bas att arbeta vidare 

från. Några respondenter har även betonat sin lättnad och glädje över att, efter initial oro, ha 

insett att deras utbildning accepteras av andra psykologer och att det fungerar även i prakti-

ken. Rollen som ”arbetsplatsens integrativa psykolog” har till och med fått positiva konse-

kvenser för vissa, då de per automatik hamnat utanför i strider mellan till exempel psykody-

namiker och kognitiva psykologer och istället kunnat ta en mer reflekterande, öppen position 

och kunnat bygga broar mellan de olika sidorna. Författarna är därför av uppfattningen att 

respondenterna är relativt trygga med sin utbildning, även om utvecklingen inte på något sätt 

nått sitt slut i och med avslutad PTP-tjänstgöring. 

Flera respondenter har gett uttryck för en längtan efter andra psykologer på arbetsplat-

sen med samma inriktning och bakgrund att diskutera med, för att på så sätt utvecklas och 

kunna odla perspektivet. En hjälp för dessa skulle enligt författarna vara en fortsatt och utökad 

satsning från universitetets sida på exempelvis PTP-träffar och yrkesträffar, utbildningsdagar 

och diskussionsforum för forna psykologstudenter. 

 

4.5 Studiens styrkor och svagheter  

Kvalitativ forskning ger ett unikt bidrag till kunskap och förståelse (Kvale, 1997), i förelig-

gande fall gällande PTP-handledning, genom att respondenternas personliga upplevelser och 

deras betydelse utforskas. Författarna till föreliggande studie har strävat efter att ge fenomen 
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liv och ta hänsyn till dess komplexitet, och har haft för avsikt att identifiera multipla faktorer i 

handledning och tydliggöra deras enskilda såväl som gemensamma bidrag till upplevelsen av 

handledningen. Den information som har framkommit från denna studie kan inte likställas 

med sådan information som en kvantitativ studie kunnat frambringa. Kvalitativa studier av 

detta slag fokuserar på subjektiva, individuella upplevelser, uppfattningar och känslor och ger 

detaljerade (thick) data om forskningsområdet (Kazdin, 2003). Detta är mångfacetterade data 

som går förlorade vid användandet av ett kvantitativt angreppssätt, och författarna menar där-

för att valet av en kvalitativ forskningsdesign är en av föreliggande studiers styrkor. De data 

som förvärvats med hjälp av denna forskningsmetod är även en ypperlig bas för genererandet 

av nya teorier och hypoteser gällande detta forskningsområde. Under analysförfarandet blev 

det tydligt att författarna, trots kvalitetssäkringssteg, saknar rutin som intervjuare, och vissa 

frågor kunde ha följts upp i högre utsträckning, eller ställts på ett annorlunda sätt under inter-

vjuerna. Detta kan ha lett till mindre detaljerade svar som i sin tur påverkat resultatet. Under 

intervjuerna upplevde författarna att sammanfattningar kontinuerligt gjordes för att verifiera 

respondenternas utsagor, samt att dialogen hela tiden knöts till relevanta områden utifrån stu-

diens frågeställningar för att undvika irrelevanta sidospår. Det som författarna under intervju-

erna uppfattat som tydliga, välartikulerade svar som kunde kopplas till studiens syfte var i 

vissa fall inte tillräckligt precisa för att problemfritt kunna analyseras. Detta tyder på brister i 

intervjuförfarandet och tydliggjorde hur viktigt det är att under intervjuns genomförande strä-

va efter tydlighet och ytterligare verifiering av det respondenten uttrycker. Då analysarbetet 

av intervjuerna gjordes relativt omgående alternativt dagarna efter intervjutillfället hade för-

fattarna till studien tillgång till både det inspelade materialet, men även den faktiska upplevel-

sen av tystnader, pauser, tydligheter och tveksamheter samt helhetsintrycket av det responden-

terna förmedlat. Författarna har strävat efter att gå systematiskt tillväga och dokumenterat 

varje steg i forskningsprocessen för att uppnå replikerbarhet och nå pålitliga resultat. (Kazdin, 
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2003) Då inget standardinstrument för dataanalys använts utan en analysmetod utarbetats av 

författarna för denna studies syfte kan detta ha inverkat på resultaten. I kvalitativa studier är 

det forskarna som är det huvudsakliga forskningsinstrumentet (Kazdin, 2003), och författarna 

till föreliggande studie har kontinuerligt varit medvetna om och i analysfasen betonat sin egen 

roll i processen. Det är möjligt att användandet av en annan analysmetod, eller en analys 

genomförd av andra forskare, skulle ha lett till resultat som skiljer sig något från de nu erhåll-

na. Det är alltid en risk vid användandet av en kvalitativ metod att forskarna påverkar tolk-

ningen av data (Kazdin, 2003), vilket är en av den kvalitativa metodens svagheter. Om detta 

kan författarna dock endast spekulera i föreliggande fall, och menar att den använda analys-

metoden var tillfredsställande för att besvara forskningsfrågan.  

Vid undersökningen av upplevelsen av interaktionen i handledningen kategoriserades 

svaren i tre grupper; de som upplevde att interaktionen var (1) positiv, (2) positiv och negativ 

eller (3) negativ. Dessa kategorier är något grova, då svar exempelvis kan kategoriseras som 

representativt för grupp (2) positiva och negativa, men ändå tolkas som jämförelsevis positiva 

utan att det framgår av kategoriseringen. Nyanser i upplevelsen kan därmed gå förlorade. Lik-

nande gäller upplevelsen av inverkan på det integrativa perspektivet, där vissa svar varken 

kunnat utläsas som helt (1) främjande eller (2) stävjande och därför kategoriserats som (3) 

ingen direkt påverkan. Detta är författarnas egen tolkning och bearbetning för att kunna få 

grepp om och analysera materialet, och för att kunna göra väl övervägda kategoriseringar har 

författarna därför även fokuserat på den genomgående tonen och den känsla för handledning-

en som respondenterna förmedlat under intervjun, inte enbart de sagda orden. 

Det är möjligt, som även diskuterats kortfattat under 2.6 Värdering av resultaten, att de 

respondenter som tackat ja till deltagande i föreliggande studie skiljer sig från de potentiella 

respondenter som av olika skäl tackat nej till deltagande. Studiens fokus och frågor kan möjli-

gen uppfattas som obekväma eller till och med avslöjande för de PTP-psykologer vars hand-
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ledning och/eller handledare av respondenterna uppfattas som mindre bra eller rent av dåliga 

på olika punkter. Deltagande i studien innebar en viss påfrestning för respondenterna då de 

uppmuntrades till att tänka på sin handledning i detalj och i flera fall ge exempel både på så-

dant som de upplevde som välfungerande och sådant de upplevde som icke fungerande. Flera 

av respondenterna upplevde intervjusituationen som krävande och påpekade att frågorna 

väckte mycket tankar och känslor hos dem. De mångfacetterade och i många fall detaljrika 

svar författarna erhållit utifrån intervjuguiden tyder på att intervjufrågorna inbjöd till eftertan-

ke. Flera av respondenterna påpekade även att frågorna förmådde dem att tänka på sin hand-

ledning på ett nytt, mer strukturerat sätt, och att de gavs möjlighet att tänka ett steg längre än 

vad de gjort tidigare. 

Då antalet respondenter som deltagit i denna studie endast är elva stycken kan den ex-

terna validiteten anses vara låg, men då det inte heller varit ett mål med studien att kunna ge-

neralisera dess resultat till andra grupper eller individer bör detta inte ses som ett problem. 

Fokus har istället legat på att fånga respondenternas individuella uppfattningar och erfarenhe-

ter av handledningen i form av upplevelser, tankar och känslor, och antalet respondenter kan 

därmed anses vara tillfredsställande för att besvara studiens syften. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning  

Intervjusituationen upplevdes i flera fall, på grund av sin omfattning och detaljrikedom, som 

relativt krävande gällande både tid och koncentration för både respondenter och författare 

samtidigt som de var stimulerande och spännande. Författarna har genomgående fått positiv 

respons på intervjuerna. Frågorna fungerade generellt som uppöppnande och ledde i många 

fall till aha-upplevelser för respondenterna. Viktiga aspekter av handledningen som respon-

denterna i de flesta fall sade sig enbart ha snuddat vid i tanken blev medvetandegjorda och 

strukturerades upp och diskuterades på ett mycket konkret sätt, vilket startade spännande tan-
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keprocesser. Vid planerandet av studien gjorde författarna en bedömning av huruvida inter-

vjufrågorna skulle kunna leda till negativa känslor och upplevelser, och en strategi för att 

minska denna risk lades upp. Flera av respondenterna kommenterade även, både under och 

efter intervjun, att ämnena och frågorna väckte många tankar och funderingar, både positiva 

och mer negativa sådana, kring handledningssituationen. Frågorna upplevdes starta tankepro-

cesser gällande både eget fungerande, handledarens egenskaper och förhållningssätt samt de-

taljer i handledningen. Några respondenter beskrev hur de blev motiverade att ta med sig tan-

kar och frågor som väckts under intervjun tillbaka till handledningen, för att där belysa intres-

santa dimensioner i samtal med handledaren, skapa en diskurs kring detta och kanske även 

förändra handledningen i önskad riktning. Föreliggande studie ger därför associationer till 

området aktionsforskning (Egidius, 2002), och författarna menar att det vore intressant att 

göra en uppföljande studie med respondenterna då deras PTP-tjänst avslutats för att se om 

deras upplevelse av interaktionen i handledningen samt upplevelsen av om och hur handled-

ningen påverkar det integrativa perspektivet har utvecklats eller förändrats.  

Det som bör eftersträvas i kvalitativa studier är att sätta fokus på osedda sammanhang 

eller perspektiv med hjälp av ny kunskap. Ett kvalitetskriterium är enligt Watt Boolsen (2007) 

att kunna överraska och etablera ny kunskap. Författarna menar att resultaten av denna studie 

har bidragit till ny kunskap och samtidigt öppnar upp för vidare forskning på ämnet. Förelig-

gande studie är enbart en första, kvalitativ utvärdering av de integrativa PTP-psykologernas 

upplevelser av hur det är att komma ut och arbeta integrativt i en icke-integrativ verklighet. 

Fokus för studien har varit just PTP-handledningen, men det finns ett flertal andra områden 

relaterade till psykologernas yrkesverksamhet som skulle kunna vara av största relevans att 

undersöka. Hur upplever psykologerna att det går att arbeta integrativt med sina klienter, och 

vad tycker klienterna själva? Vad anser psykologerna att de har med sig från den integrativa 

utbildningen som faktiskt fungerar bra och som kan hjälpa dem i arbetet idag, och vad hade de 
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velat ändra i utbildningen om de hade fått vara med och utforma den från första början? Det 

vore även intressant att betrakta handledningen ur ett genusperspektiv och studera om interak-

tionen i handledningen påverkas av handledningsparens kön, till exempel om handledningen 

upplevs som mer positiv eller negativ för handledningspar av samma kön än för olikkönade 

par? 

Då Psykologutbildningen vid Örebro universitet ännu är så ny torde det finnas intresse 

från flera olika håll för utvärderingar och granskningar av hur de nya psykologerna anser att 

det fungerar att arbeta utifrån ett integrativt perspektiv och av hur utbildningen står sig kvali-

tetsmässigt i förhållande till de mer traditionella utbildningarna vid andra universitet. Förfat-

tarna anser därför att det vore intressant med fortsatta studier av hur de från Örebro universitet 

utexaminerade PTP-psykologerna upplever att det går att arbeta enligt ett integrativt förhåll-

ningssätt och perspektiv. Hur fungerar det för dessa psykologer att använda ett integrativt 

förhållningssätt i sitt kliniska arbete med olika typer av klienter? En annan fråga av intresse 

skulle kunna vara hur PTP-handledarna upplever och förhåller sig till de integrativa PTP-

psykologernas kunskap och förhållningssätt. Hur är det att, som icke-integrativ handledare, 

handleda en PTP-psykolog som har en integrativ perspektivbakgrund? Denna studie kan dess-

utom bidra med underlag till framtida kvantitativa studier genom att generera teorier och hy-

poteser om både handledning och det integrativa förhållningssättet. 
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BILAGA 1 
Information och förfrågan om deltagande i en studie av PTP-psykologers upplevelse av 
den individuella handledningen. 
 
Vi är två studerande på psykologprogrammet vid Örebro universitet som ska skriva vår exa-
mensuppsats om hur PTP-psykologer med integrativ utbildning upplever den handledning 
som ingår i deras yrkesutövning. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie. 
Nedan följer kortfattad information om studiens syfte och genomförande.  
 
Då Du tillhör den första avgångsklassen som utexaminerats från psykologprogrammet vid 
Örebro universitet finner vi och institutionen det intressant att undersöka Dina upplevelser 
och erfarenheter av handledningen.  
 
Vi är intresserade av att intervjua Dig  

• som är intresserad av att arbeta integrativt (enligt riktlinjerna för psykologutbildningen 
vid Örebro universitet) 

• som har gjort Din PTP under minst två månader 
• där behandlande klient-/patientarbete ingår i Dina arbetsuppgifter 
• som får substantiell handledning enligt Socialstyrelsens rekommendationer, d.v.s. 

minst en timme per vecka eller motsvarande. 
 
Studiens genomförande 
Vi skulle gärna vilja intervjua Dig för att ta del av Dina upplevelser och erfarenheter av PTP-
handledningen. Intervjun beräknas ta ca en och en halv timme att genomföra, och kommer att 
spelas in med bandspelare för att underlätta analys av intervjumaterialet samt ge utrymme för 
en rörlig dialog. Inspelningen kommer sedan att skrivas ut i sin helhet. Resultaten kommer att 
avidentifieras och presenteras på gruppnivå i studien för att säkerställa Din konfidentialitet. 
 
Frivillighet och sekretess 
Deltagande i studien är frivillig och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan att 
behöva ange skäl för detta. Ingen ekonomisk eller annan ersättning kommer att utgå till Dig 
vid Ditt eventuella deltagande. Det material som samlas in genom intervjuerna kommer att 
kodas och avidentifieras och behandlas konfidentiellt, d.v.s. inga av de uppgifter Du lämnar 
kommer att kunna spåras tillbaka till Dig i resultatredovisningen. Det är enbart vi och vår 
handledare som kommer att ha insyn i intervjumaterialet. Efter avslutad analys kommer inter-
vjumaterialet att förstöras. Resultatet kommer att redovisas skriftligt i form av en examens-
uppsats inom psykologprogrammet vid Örebro universitet. 
 
Vi hoppas att Du tycker att studien låter tänkvärd och att Du skulle vara intresserad av att stäl-
la upp på en intervju. Vi kommer att kontakta Dig per telefon inom ett par dagar för att besva-
ra eventuella frågor och undersöka om Du vill delta i studien. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin Damberg och Sofia Norén 
Studerande på psykologprogrammet, Örebro universitet 
elindamberg@---.com tfn: --- 
sofia.noren@---.com tfn: ---  
 



 

 

BILAGA 2 
Muntlig information till potentiella deltagare i en studie av PTP-psykologers upplevelse 
av den individuella handledningen i PTP-tjänsten. 
 
Presentation av oss själva: 

• Namn. 
• Psykologprogrammet T9, Örebro universitet. 
• Examensuppsats. 
• Fråga om de har läst mailet vi skickat med information om uppsatsen. 

 
Förklara uppsatsen: 

• Kvalitativ. 
• Individuella intervjuer om ca en och en halv timme. 
• Undersöka upplevelsen av den handledning som ingår i PTP-tjänsten. 
• Vänder oss till Er i den första kullen psykologer med en integrativ utbildning som ut-

examinerats från Örebro universitet.  
• Uppsatsen är av intresse både för oss och för institutionen på universitetet.  
• Vi vill titta på specifika komponenter av PTP-handledningen och se hur just Du upp-

lever den. (Hur upplever Du som integrativ psykolog handledningen med en icke-
integrativ handledare?) 

• Resultaten kommer att avidentifieras och presenteras på gruppnivå i uppsatsen. 
 
Vi är intresserade av att intervjua Dig: 

• som är intresserad av att arbeta integrativt (enligt riktlinjerna för psykologutbildningen 
vid Örebro universitet). 

• som har gjort Din PTP under minst två månader. 
• där behandlande klient-/patientarbete ingår i Dina arbetsuppgifter. 
• som får substantiell handledning enligt Socialstyrelsens rekommendationer, d.v.s. 

minst en timme per vecka eller motsvarande. 
 
Skulle Du vara intresserad av att delta i studien och ställa upp på en intervju? Ska vi höra av 
oss igen så att Du får tid att fundera eller kan Du ge oss besked omedelbart om Du vill delta 
eller inte? 
 
Uppsatsens när, var och hur: 

• Vi vill intervjua Dig någon gång mellan vecka 45 (5-9 nov), vecka 46 (12-16 nov) och 
vecka 47 (19-23 nov) (i nödfall vecka 48, 26-30 nov). 

• Föreslå Psykologmottagningens lokaler alternativt universitetet. Vi är annars öppna 
för andra förslag som skulle kunna passa Dig bättre. 

• Ca en och en halv timmes intervju som spelas in med bandspelare. 
 
Om Du vill delta så mailar vi gärna en kopia av den färdiga uppsatsen till Dig. 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

BILAGA 3 
SAMTYCKE 

 
Till deltagande i denna studie av PTP-psykologers upplevelse av den individuella hand-
ledningen i PTP-tjänsten. 
 
Jag har muntligt och skriftligen informerats om den aktuella studien. Jag är medveten om att 
deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att ange orsak kan avbryta mitt 
deltagande. Ingen ekonomisk eller annan ersättning kommer att utgå till mig. 
 
Genom min underskrift samtycker jag till: 

• att delta i studien 
• att min intervju behandlas som beskrivits i den skriftliga informationen. 

 
 
 
 
________________________________________                                          ______________ 
Underskrift deltagare                                                                                         Datum 
 
 
______________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
Jag har informerat om studiens syfte och genomförande samt om förvaring av intervjumate-
rialet för ev. framtida forskning för ovanstående deltagare. 
 
 
 
________________________________________                    ______________                                               
Projektansvarig 1                                                                                               Datum 
 
 
 
______________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
________________________________________                    ______________                                               
Projektansvarig 2                                                                                                Datum 
 
 
 
______________________________ 
Namnförtydligande 



 

 

BILAGA 4 
INTERVJUGUIDE 

 
BAKGRUNDSFRÅGOR 

 
– RESPONDENT 

• Hur gammal är du? 
• (Kön?) 
• Hur länge har du gjort din PTP? 
• Hur skulle du beskriva din yrkesinriktning? (Ser du dig själv som integrativt intresse-

rad/-inriktad? Din personliga preferens?) 
• Hur ser du på din integrativa kompetens? (Känns det som att utbildningen har gett dig 

tillräckligt för att du ska kunna jobba och tänka integrativt?) 
• Med ett integrativt perspektiv i åtanke, hur ser du på dina tidigare erfarenheter av 

egenterapi eller eget terapeutiskt arbete? (Har du fått med dig några verktyg därifrån 
som du själv som psykolog kan använda dig av? Modell?) 

• Hur har du sökt PTP-plats? Var du medveten om teoriförankring? 
• Beskriv dina arbetsuppgifter? Hur mycket behandlingsarbete ingår? (En tredjedel eller 

mer av den totala arbetstiden?) 
• Var ser du dig själv om tio år? 
• Utifrån vilket teoretiskt perspektiv tror du att du arbetar? 

 
– HANDLEDARE 

• Finns det en huvudhandledare? (Är det flera som delar på handledarrollen? Beskriv i 
så fall helhetsbilden av handledningen?) 

• Kön? 
• Ålder? 
• Antal år i yrket?  
• Antal år som handledare?  
• Vilken teoretisk grund och inriktning har handledaren?  
• Hur pass uttalad är den teoretiska förankringen hos handledaren? 
• Hur upplever du att din handledares attityd gentemot ett integrativt perspektiv och för-

hållningssätt är? 
 

– ARBETSPLATSEN 
• Kan du beskriva din arbetsplats? (Vad arbetar man med/vilken problematik? Storlek? 

Hur många anställda? Sker kunskapsinhämtning från fler än handledaren? Andra yr-
kesgrupper?) 

• Vilken teoretisk grund och inriktning finns?  
• Hur pass uttalad är den teoretiska förankringen? (Styrdokument? Aktivt arbete?) 
• Hur upplever du att arbetsplatsens attityd gentemot ett integrativt perspektiv och för-

hållningssätt är? 
 

FRÅGOR OM HANDLEDNINGEN 
 

• Hur länge har du fått handledning? (I vilken fas befinner du dig?) 
• Hur ser du på ditt behov av att få handledning? 
• Hur uppfattar du att det går att vara integrativt inriktad på en icke uttalat integrativ ar-

betsplats? 



 

 

• Hur uppfattar du att det går att vara integrativt inriktad med en icke uttalat integrativ 
handledare? 

• Hur inverkar handledarens bedömarfunktion på handledningen? 
 

FRÅGOR KRING NYCKELORDEN 
Be genomgående om konkreta exempel på respondentens upplevelser/svar! 

 
1) Kreativitet – Bristande kreativitet 
Dimensionen är kreativitet kontra bristande kreativitet. Kreativitet handlar om huruvida du får 
hjälp av handledaren att hitta användbara strategier och problemlösningsmodeller, och om 
handledaren uppmuntrar dig till nyskapande tänkande (nya sätt att hantera situatio-
ner/problem) som, om det krävs, går utanför handledarens teoretiska ramar på ett integrativt 
sätt. Bristande kreativitet handlar om avsaknad av detsamma. 
 

• Kan du beskriva hur handledningen har hjälpt eller hindrat dig att lösa eventuella pro-
blem du stött på i jobbet?  

• Hur påverkar ditt integrativa sätt att tänka handledningen?  
• Kan du beskriva en situation i handledningen där du lärt dig något nytt?  
• Påverkar handledningen ditt val av strategier i arbetet?  
• Hur uppfattar du att din handledare ser på problemlösning?  
• Upplever du att din handledare har tillgång till fler teoretiska perspektiv eller är 

han/hon låst vid det perspektiv han/hon är utbildad i?  
• Påverkar handledningen ditt sätt att hantera utmaningar i jobbet?  

 
 
2) Positiv konfrontation - Undvikande/undfallande 
Dimensionen är positiv konfrontation kontra undvikande/undfallande. Positiv konfrontation 
handlar om huruvida din handledare på ett tydligt sätt kan påpeka dina möjligheter och hinder, 
och om hon/han utmanar dig ibland likaväl som förstår dig. Undvikande/undfallande handlar 
om avsaknad av detsamma. 
 

• Hur upplever du att handledaren hanterar dina resurser?  
• Hur upplever du att handledaren hanterar dina brister?  
• Kan du så detaljerat som möjligt beskriva en situation där din handledare utmanat dig i 

ditt sätt att tänka, t.ex. rörande en klient? Hur upplevde du detta? 
• Kan din handledare på ett positivt sätt konfrontera dig gällande ditt integrativa tänkan-

de? 
  
 

3) Empati/social kompetens - Bristande empati/bristande social kompetens 
Dimensionen är empati/social kompetens kontra bristande empati/bristande social kompetens. 
Empati/social kompetens handlar om huruvida handledaren har förmåga att leva sig in i och 
förstå din situation och dina tankar och känslor. Det handlar om huruvida din handledare är 
engagerad, närvarande och lyhörd och även ger av sig själv i handledningssituationerna. Bris-
tande empati/bristande social kompetens handlar om avsaknad av detsamma. 
 

• Hur skulle du beskriva att din handledare bemöter dig emotionellt i handledningssitua-
tionen? Kan du ge ett exempel på detta?  

• Kan du beskriva hur handledaren påverkar hur du ser på dig själv som psykolog?  



 

 

• Känner du att din handledare förstår dig? Hur är hennes/hans förmåga att läsa av dig?  
• Har det hänt att du känner dig missförstådd av din handledare? Hur hanterar du det? 
• Känner du att du förstår din handledare eller inte?  
• Finns det eller saknas det förståelse för din inriktning som integrativt psykolog? 
 
 

4) Respekt - Respektlöshet  
Dimensionen är respekt kontra respektlöshet. Respekt handlar om huruvida handledaren tar 
hänsyn till dig som person samt till ditt sätt att tänka och arbeta. Det handlar om ifall du kän-
ner att du tillåts utvecklas som en integrativ psykolog även om ditt perspektiv och arbetssätt 
inte stämmer överens med din handledares. Respektlöshet handlar om avsaknad av detsamma. 
 

• Hur upplever du att din handledare ser på ditt sätt att arbeta?  
• Upplever du att din handledare respekterar dig som du är, eller gör hon/han inte det? 

Exempel?  
• Kan du beskriva hur handledaren förhåller sig till det faktum att du är integrativt sko-

lad?  
• Upplever du att handledaren låter dig utveckla ditt integrativa tänkande eller inte?  

 
 
5) Accepterande - Negativt ifrågasättande  
Dimensionen är accepterande kontra negativt ifrågasättande. Accepterande handlar om huru-
vida du upplever att din handledare accepterar din kunskapsnivå och det faktum att du ibland 
kan göra fel, och att dina misslyckanden ses som utvecklingsmöjligheter. Negativt ifrågasät-
tande handlar om avsaknad av detsamma. 
 

• Upplever du att du kan eller inte kan tala öppet om olika situationer?  
• Hur upplever du att din handledares krav på dig ser ut?  
• Upplever du att din handledare möter dig där du befinner dig kunskapsmässigt?  
• Hur upplever du att din handledare förhåller sig till de eventuella fel du gör i ditt arbe-

te?  
• Upplever du att din handledare accepterar eller ifrågasätter ditt integrativa förhåll-

ningssätt? 
 
 

6) Stöd - Bristande stöd 
Dimensionen är stöd kontra bristande stöd. Stöd handlar om huruvida du upplever att din 
handledare stöder dig både känslomässigt och yrkesmässigt, d.v.s. ifall handledningen funge-
rar som en ventil där du kan få hjälp att bli av med störande tankar och känslor och ditt inte-
grativa tänkande uppmuntras. Bristande stöd handlar om avsaknad av detsamma. 
 

• Kan du beskriva hur din handledare förhåller sig till din integrativa problemlösning?  
• Upplever du att du får stöd i handledningen? Kan du ge något exempel på det?  
• Har du något exempel på det motsatta, när du känner att du inte har fått stöd?  
• Upplever du att det är skillnad mellan det yrkesmässiga och emotionella stödet du får?   
• Hur blir det om du försöker uttrycka känslor i handledningssituationen?  
• Vilket mottagande får du av handledaren?  
• Uppfattar du handledningen som en ventil eller har handledningen inte någon avlas-

tande funktion för dig? 



 

 

7) Bekräftelse– Nonchalerande 
Dimensionen är bekräftelse kontra nonchalerande. Bekräftelse handlar om huruvida du upp-
lever att du blir sedd och mottagen som du är och om handledningen kännetecknas av tillit, 
förtroende och trygghet. Det handlar om ifall din handledare kan fungera som en modell för 
dig i ditt arbete, i antingen positiv eller negativ bemärkelse. Nonchalerande handlar om av-
saknad av detsamma. 
 

• Känner du dig sedd och mottagen av din handledare eller gör du inte det?  
• Har din handledare en modellfunktion för dig? På vilket vis/på vilket vis avviker 

han/hon?  
• Upplever du att det finns eller inte finns tillit mellan er? Hur kan den uttryckas?  
• Upplever du att det finns eller inte finns förtroende och trygghet mellan er? Kan du 

beskriva? 
• Hur blir det om du säger eller gör något som inte riktigt passar in i din handledares sätt 

att tänka?  
• Hur hanterar handledaren ditt integrativa förhållningssätt? 
 
 

8) Struktur – Oförutsägbarhet/bristande struktur 
Dimensionen är struktur kontra oförutsägbarhet/bristande struktur. Struktur handlar om hu-
ruvida din handledare håller inre och yttre ramar i handledningen. Det gäller bland annat tids-, 
miljö- och kontinuitetsaspekter samt ifall handledaren kan hjälpa dig att tydliggöra, fokusera 
och sammanfatta de problem och frågor du mer eller mindre klart formulerar i handledningen. 
Oförutsägbarhet/bristande struktur handlar om avsaknad av detsamma. 
tur/fragmentering 

• Skulle du kunna berätta om hur upplägget ser ut under dina handledningstimmar?  
• Kan du beskriva hur din handledare förhåller sig till yttre struktur i handledningen? 

Kan du ge exempel på detta?  
• Kan du beskriva hur din handledare förhåller sig till inre struktur i handledningen? 

(hierarkisk relation?) Kan du ge exempel på detta?  
• Hur skulle du beskriva handledarens sätt att ge feedback/kommentera ditt arbete?  
• Upplever du att du får adekvat hjälp vad gäller problemlösning eller är det något du 

saknar? På vilket sätt? Kan du beskriva?  
• Kan du beskriva hur ni tar er an problem som uppstår i handledningen?  
• Kan du beskriva om ni har några andra problem som rör strukturen i handledningen?  
• Upplever du att du i handledningen kan få utrymme för och hjälp att strukturera upp 

dina integrativa tankar och idéer? 
 
 
9) Samspel - Kontaktlöshet/bristande samspel 
Dimensionen är samspel kontra kontaktlöshet/bristande samspel. Samspel handlar om huruvi-
da du upplever att du i handledningen uppmuntras att samtala öppet och kreativt, på både ett 
emotionellt och ett yrkesmässigt plan, och om du i handledningen upplever att det förekom-
mer både gemensam förståelse och tolkning samt problematisering. Kontaktlöshet/ bristande 
samspel handlar om avsaknad av detsamma. 
 

• Hur skulle du beskriva ert sätt att föra dialog? (Har ni lika stor del i dialogen? Samta-
lar ni på ett sätt som känns meningsfullt för dig?) 



 

 

• Anser du att handledningen fokuserar olika mycket på förståelse och på problematise-
ring? Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av detta?  

• Upplever du att det finns en öppenhet och utrymme för integrativa diskussioner i 
handledningen eller är det något som inte uppmuntras av dina handledare?  

 
 

10) Verbalisering - Oförmåga att uttrycka sig  
Dimensionen är verbalisering kontra oförmåga att uttrycka sig. Verbalisering handlar om 
huruvida du upplever att du och din handledare kan mötas i språket och tillsammans sätta ord 
på händelser, känslor och upplevelser. Det handlar också om ifall det finns utrymme för att 
använda ett integrativt språk i handledningen. Oförmåga att uttrycka sig handlar om avsaknad 
av detsamma. 
 

• Hur upplever du din handledares förmåga att ge uttryck för olika händelser, känslor 
och upplevelser? Kan du ge exempel på detta?  

• Kan du beskriva hur ditt och din handledares respektive språkval ser ut? (integrativt 
språk?) 

• Hur upplever du att det språkliga mötet blir mellan dig och din handledare? 
 
 
11) Äkthet– Konstlad 
Dimensionen är äkthet kontra konstlad. Äkthet handlar om huruvida du upplever att din hand-
ledare är genuin i handledningssituationen och kan uppträda okonstlat och på ett anspråkslöst 
sätt ge uttryck för tankar och känslor. Konstlad handlar om avsaknad av detsamma. 
 

• Kan du beskriva hur du uppfattar din handledares hållning gentemot dig? (En naturlig 
hållning?) 

• Enligt din uppfattning, stämmer det din handledare säger och gör överens med det 
hon/han tänker och känner eller upplever du att det inte gör det?  

• Var upplever du att du befinner dig i handledningssituationen, lika mycket i tanken 
som i känslan eller är det något som överväger? Kan du ge exempel på detta? Är det 
något som uppmuntras mer? 

 
 
12) Teoriförankring/konceptualisering – Godtycklig konceptualisering  
Dimensionen är teoriförankring/konceptualisering kontra godtycklig konceptualisering. Teo-
riförankring/konceptualisering handlar om huruvida handledningen sker utifrån ett vetenskap-
ligt tänkande och med tydlig teoretisk förankring. Det handlar även om ifall handledaren är 
öppen för användandet av integrativ konceptualisering och ett integrativt synsätt. Godtycklig 
konceptualisering handlar om avsaknad av detsamma. 
 

• Anser du att handledningen grundas på en tydlig teoretisk hållning eller uppfattar du 
den som mer godtycklig? 

• Upplever du att din handledare är uppdaterad på den senaste forskningen eller grundas 
handledningen snarare på din handledares erfarenhet? 

• Hur upplever du att din integrativa teoribakgrund tas tillvara på i handledningen?  
• Om ni diskuterar konceptualisering i handledningen, hur går ni tillväga? 
• Är handledarens interventioner till hjälp? Exempel?  
• Är handledarens interventioner till hinder? Exempel?  



 

 

AVSLUTANDE FRÅGOR 
• Har du några ytterligare tankar om ert samarbete?  
• Känner du dig nöjd med den handledning du får? 
• Tycker du att ditt integrativa tänkande och arbetssätt främjas, är opåverkat eller stävjas 

av den handledning du får? 
 
 
EVENTUELLA FRÅGOR ELLER KOMMENTARER FRÅN RESPONDENTEN? 
 
 


