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Studiens syfte var att undersöka psykologstudenters upplevelse av handledning 
under de kliniska momenten vid psykologprogrammet. Tolv informanter som 
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instruktioner, olika terapiinriktningar och konkurrens. Dessa sammanfattades 
sedan i kärnkategorin “positionering i relationer”. Kärnkategorin anses fånga 
essensen i informanternas svar gällande upplevelse av handledning. 
Handledningen påverkas av studenternas upplevelse av inflytande respektive 
underlägsenhet i relation till handledaren och handledningsgruppen. Handledare 
och studenter bör vara medvetna om positioneringar i relationer samt reflektera 
över och diskutera detta inom handledningssituationens ramar. 
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Abstract 

 
The aim of this study was to investigate psychologist students experience of 
supervision during the clinical courses in the psychologist program. Twelve 
informants who are or have been in supervision where interviewed. The material 
where then transcribed and analyzed with an inductive content analysis. Two main 
categories developed; experience of influence and experience of inferiority, which 
contains subcategories: anxiety regulation, flexibility, secure group alliance, 
student development, to be judged, high demands and unclear instructions, 
different therapy focus and competition. The two main categories where then 
summarized into a core category "positioning in relationships” which is 
considered to capture the essence of the informants' responses regarding how they 
experience supervision. Supervision is affected by the experience of coequality or 
inferiority in relation to the supervisor and to the supervision group. Supervisors 
and students should be aware about the positioning in relationships, and to reflect 
and discuss this within the frame of supervision. 
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Inledning 

Bakgrund 

Handledning i kombination med kliniskt arbete har av psykoterapeuter värderats som mycket 

betydelsefull för den professionella utvecklingen globalt sett och oavsett terapimetod 

(Orlinsky, Botermans & Rönnestad, 2001; Orlinsky, Rönnestad & the Collaborative Research 

Network of the Society for Psychotherapy Research, 2005). Icke desto mindre har en rad 

studier visat att handledning kan upplevas negativt och ibland även ha destruktiva följder, i 

synnerhet under pågående utbildning till psykoterapeut (Carlsson, Norberg, Sandell & 

Schubert, 2011; Gray, Ladany, Walker, Ancis, 2001; Ramos-Sanchez, Esnil, Goodwin, Riggs, 

Touster, Wright, Ratanasiripong & Rodolfa, 2002; Strömme, 2012). En anledning till detta 

tycks vara faktorer som studentens beroendeställning till handledaren med avseende på 

betygsbedömning men även den samtidiga upplevelsen av att vara ansvarig för en annan 

människa, en klient, för kanske första gången. 

På grund av ovanstående kan det anses intressant att undersöka hur 

psykologstudenter upplever handledning vid de kliniska momenten på psykologprogrammet. 

 

Tidigare forskning 

Sedan 1920-talet har psykoterapiutbildningen varit uppbyggd av tre delar, den så kallade 

“klassiska trepartsmodellen” (Carlsson, 2012). Dessa tre delar består av en del egenterapi, en 

del teori samt en del kliniskt arbete där handledning ingår. Handledning är en process som 

sker i ett relationellt sammanhang och är känd för att vara ett komplext samspel av stöd, 

reflektion, utbildning och teoretisk tillämpning (Starr, Ciclitira, Marzano, Brunswick & Costa, 

2012). I en studie (Orlinsky et al., 2001) deltog ca 5000 terapeuter över hela världen, med 

olika terapiinriktning och olika nivåer av erfarenheter, där de angav formell handledning som 

en mycket betydelsefull faktor för den professionella utvecklingen. Det finns en stor mängd 
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litteratur om handledning i psykoterapiutbildningssammanhang (Henderson, Cawyer & 

Watkins, 1999; Starr et al., 2012). Botermans (1996) framhåller i sin avhandling att det finns 

mycket klinisk litteratur om handledning men mindre skrivet ur pedagogisk synvinkel. Till att 

börja med har handledning definierats på ett flertal sätt och kan syfta till flera olika 

sammanhang (Phelps, 2012), där kärnan i dessa definitioner handlar om att mer erfarna 

kollegor arbetar med och bedömer mindre erfarna kollegor. Enligt Milne (2009) definieras 

psykoterapeutisk handledning som en relationsbaserad och uppgiftsorienterad utbildning, där 

handledaren stödjer, utvecklar och utvärderar framtida eller nuvarande kollegors arbete. 

Handledning skiljer sig från närliggande områden som mentorskap och terapi genom att det 

även innefattar en värderande komponent, såsom betygsbedömning, vilket främst gäller i 

utbildningssammanhang. De huvudsakliga metoder som handledare använder sig av är 

undervisning, korrigerande feedback och samarbetsinriktad målsättning. Lambert (2013) 

menar att handledning syftar till ett forum där en handledare och de handledda tillsammans 

arbetar med fokus på deras klienter, för att på bästa sätt möta såväl de handleddas som deras 

klienters behov. 

 

Fem generella handledningsprinciper 

Rönnestad & Skovholt (2013) har formulerat fem generella handledarprinciper som är 

relevanta för alla som handleds, oavsett erfarenhetsnivå. Handledaren bör (1) skapa positiva 

förväntningar på handledning. Det har nämligen framkommit att framförallt studenter inte 

sällan upplever konflikter och missnöje under handledning. Genom att bland annat se till att 

erbjuda kompetenta handledare, ständigt utvärdera handledningsverksamheten och initialt 

formulera ett handledningskontrakt mellan handledaren och den som handleds är tanken att 

man kan skapa en förväntan om att handledningen är hjälpsam. Handledaren bör (2) skapa en 

handledarallians som innefattar en trygg plats för inlärning där det tydligt framgår vem som 
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förväntas utföra vad, samt att den handledde får ett mål att arbeta efter. Handledaren bör (3) 

skapa ett klimat som uppmuntrar till reflektion och ska (4) vara så pass inkännande att hon 

kan anpassa nivån på uppgifter, så att de varken blir för svåra eller för lätta. Slutligen ska 

handledaren (5) se till att den handledde får den återkoppling och utvärdering som behövs för 

att utveckling ska ske på bästa sätt. Vidare betonas att man bör ha ett utvecklingsperspektiv på 

studenten så att handledaren tar hänsyn till vilket utvecklingsstadium den handledde befinner 

sig i, innan handledaren föreslår interventioner (Hendersson et al., 1999; Rönnestad & 

Skovholt, 2013). 

 

Olika faser och fyra utvecklingsuppgifter 

I Rönnestad och Skovholts studie (2013) om “psykoterapeuters professionella utveckling”, 

intervjuades terapeuter. Utifrån studien skapades en fasmodell för terapeuters utveckling, i 

vilken de beskriver två faser för utbildningsperioden (Carlsson et al., 2011; Rönnestad & 

Skovholt, 2013). Den första fasen benämns “nybörjarstudentfasen” och den andra benämns 

“avancerade studentfasen”. Nybörjarstudentfasen definieras enligt Rönnestad och Skovholt 

(2013) som de första åren av klinisk träning under psykologprogrammet (eller motsvarande). I 

nybörjarfasen beskrivs studenter som osäkra och ångestfyllda (Haugaard Jacobsen & 

Tanggaard, 2009; Henderson et al., 1999; Nelson & Friedlander, 2001; Strömme, 2012). De 

upplever ett bristande självförtroende samt känner sig otillräckliga som terapeuter och 

upplever en känsla av hjälplöshet (Strömme, 2012). För att ha en trygg bas ser de upp till sina 

handledare och försöker i vissa fall även efterlikna dem (Carlsson et al., 2011; Rönnestad & 

Skovholt, 2013). I definitionen återfinns dock stora variationer eftersom studenter på, liksom i 

denna studie, psykologprogrammet uppvisar en stor variation i till exempel ålder, 

arbetslivserfarenhet samt tidigare upplevd stress och psykisk påfrestning. Rönnestad och 

Skovholt (2013) beskriver fyra utvecklingsuppgifter som hör till nybörjarstudentfasen. Den 
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första handlar om att göra en stor mängd ny information från universitetsföreläsningar och 

kurslitteratur begriplig. Den andra innebär att uppvisa tillräcklig praktisk kompetens kring 

bedömning och behandling. Den tredje handlar om att hantera de starka känslomässiga 

reaktioner som följer av att ha träffat sina första klienter. Sist bör en öppenhet till information 

och teori på metanivå bibehållas, samtidigt som man också ägnar sig åt att "stänga av" 

tankeprocesser kring terapiinriktning, teorier och tekniker. Nybörjarstudentfasen är således 

utmanande och präglad av en rolltvetydighet (Rönnestad & Skovholt, 2013). I denna fas är 

klasskamraters stöd mycket uppskattat, särskilt om det kommer från en beundrad klasskamrat. 

Rönnestad och Skovholt (2013) beskriver att de fyra utvecklingsuppgifterna är mer 

applicerbara på yngre och mer oerfarna individer som inte upplevt någon större stress eller 

psykisk påfrestning. Ju äldre och mer erfaren en person är, desto mer har personen 

förmodligen redan upplevt de teman som presenterats ovan. 

Kännetecknande för nybörjarterapeuter är bland annat att de fokuserar på specifika händelser 

och fakta som klientens berättar om, snarare än på känslor, upplevelser och den terapeutiska 

processen (Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 2009). Vidare kompenserar studenterna känslan 

av att vara en otillräcklig terapeut med att ge råd och vägledning åt klienten. De kan även ha 

svårigheter med att skapa ett lämpligt avstånd till klienten och därmed bli alltför engagerad 

eller distanserad till klienten och slutligen har studenterna problem med att skilja mellan vad 

som är viktigt och oviktigt. 

Den avancerade studentfasen definieras kortfattat som den sista perioden av 

klinisk träning under psykologprogrammet (eller motsvarande) samt då man arbetar som PTP-

psykolog och regelbundet tar emot formell handledning (Rönnestad och Skovholt, 2013). I 

den avancerade studentfasen, som är mer präglad av rollkonflikter, handlar den centrala 

utvecklingsuppgiften om att professionalisera det praktiska terapeututförandet och många 

känner en press på sig att utföra arbetet utan anmärkningar (Carlsson et al., 2011). 
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Psykologstudenters terapeutiska utveckling och effektiv handledning 

På senare år har forskning gjorts på psykologstudenters terapeutiska utveckling där 

handledning varit en av de komponenter som undersökts (Strömme, 2012). I studien 

genomfördes intervjuer med studentterapeuter på psykologprogrammet i Oslo, som utförde 

sin första dynamiska psykoterapi. Där framkom det att studentterapeuterna initialt upplevde 

en hög grad av hjälplöshet samt att handledare uppvisade en försummelse kring den 

hjälplöshet som studenterna upplevde. Strömme (2012) menar att upplevelsen av hjälplöshet 

kan bero på de särskilda utmaningar som studenten ställts inför under basutbildningen i 

dynamisk psykoterapi. I denna terapitradition krävs ett personligt engagemang vilket kan göra 

studentterapeuter särskilt benägna till känslor av otrygghet och hjälplöshet initialt i 

behandlingen, samt i handledningssituationen. Terapeuten och klienten har å ena sidan en 

relation som ofta är känslomässigt djup, å andra sidan bör terapeuten observera och 

kommentera karakteristiska och repetitiva inslag i denna relation, vilket kan vara svårt att 

balansera. Vidare förutsätts terapeuten delta i samtal utan möjligheten att använda sina 

vanliga sociala kommunikationsredskap, eftersom det terapeutiska samtalet är 

“okonventionellt” på så vis att frågor från klienten inte bör besvaras och terapeuten inte bör ge 

några råd. Ytterligare en utmaning är studentterapeuternas egen exponering i denna utsatta 

situation eftersom de måste försöka genomföra terapi professionellt från första sessionen med 

en närvarande publik av en handledare och klasskamrater. Angående den försummelse som 

handledare uppvisade kring studentens hjälplöshet visade Strömmes (2012) studie att 

handledare tenderade att dels överskatta handledningsalliansen och dels underskatta 

studenternas upplevelse av osäkerhet och hjälplöshet.  

Att handledning är mycket betydelsefull för nybörjarterapeuter framgår genom 

skattningar där de skattat klinisk handledning som den viktigaste faktorn för sin professionella 

utveckling (Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 2009; Ögren & Sundin, 2008). För att närmare 
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undersöka detta har forskare ställt sig frågan vad som utgör effektiv handledning (Hendersson 

et al., 1999; Nelson & Friedlander, 2001). Både handledare och studenter har uppgett att 

effektiv handledning består av ett stödjande, empatiskt, validerande och respektfullt 

bemötande, ett metodfokus (undervisning och konceptualisering av klientens 

problembeteenden) samt självutvärdering (att lära den handledde att utvärdera sig själv). För 

att handledningen ska anses effektiv har både handledare och studenter understrukit 

betydelsen av tillit, ärlighet och empati i handledarrelationen (Henderson et al., 1999). Samma 

ingredienser antas vara viktiga för att bygga upp och vidmakthålla “det bärande rummet” 

(“the holding environment”), vilket är en trygg plats där emotionell utveckling kan ske hos 

nybörjarterapeuten. Platsen uppmuntrar nybörjarterapeuten att utveckla sin egen identitet. 

Nelson och Friedlander (2001) beskriver även att bra handledare har förmågan att motivera 

nybörjarterapeuter till att våga ge sig ut i ovissheten och att normalisera känslor som det 

risktagandet medför. 

 

Destruktiv handledning - dålig eller skadlig? 

Trots att nybörjarterapeuter skattar klinisk handledning som den viktigaste faktorn för deras 

professionella utveckling (Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 2009; Ögren & Sundin, 2008) 

har forskning även visat att studentens relation med handledare och upplevelse av 

handledning kan vara förhållandevis destruktiv (Carlsson et al., 2011; Gray et al., 2001; 

Ramos-Sanchez et al., 2002; Rönnestad & Skovholt, 2013; Skjerve, Reichelt, Hostman, Grova 

& Torgersen, 2013; Skovholt & Rönnestad, 2003; Strömme, 2012). Bidragande faktorer till 

den destruktiva relationen skulle kunna vara avsaknad av kompetens, personliga egenskaper 

hos handledarna såsom överdrivet kritisk, personlig eller icke-direktiv, samt handledarnas 

dubbla roller (Reichelt & Skjerve, 2002; Skjerve et al., 2013). De dubbla rollerna handlar i 

detta sammanhang om att handledaren både ska underlätta inlärning och samtidigt vara den 
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som examinerar studenten. För nybörjarterapeuten kan det upplevas mycket oroande och 

bekymmersamt om handledaren misslyckas med att möta nybörjarterapeutens behov av stöd 

och instruktion genom att exempelvis bringa förvirring eller vara för kritisk (Skovholt & 

Rönnestad, 2003). 

Ellis (2001) föreslår en distinktion mellan dålig handledning och skadlig 

handledning. Dålig handledning syftar till ineffektiv handledning som exempelvis kan handla 

om att handledaren och den handledde har olika personlighetsstilar eller olika 

terapinriktningar. Det kan även handla om ett upplevt ointresse från handledaren eller att 

handledaren inte har kommunicerat någon tydlig utvärdering av den handledde. Skadlig 

handledning syftar till handledning som skadar eller traumatiserar den handledde kognitivt, 

emotionellt eller fysiskt. Till exempel via ignorerande eller elakheter från handledarens sida. 

Handledarens makt kan även användas på bekostnad av den handledde genom dominering, 

förtryck eller maktmissbruk. 

 

Handledningsalliansen 

Handledningsalliansen, som tidigare nämnts i Rönnestad & Skovholts (2013) fem principer 

för handledning, har operationaliserats som en ömsesidig överenskommelse om mål och 

uppgifter för handledningen och det känslomässiga band mellan handledaren och den 

handledde (Bordin, 1983; Gunn & Pistole; 2012; Starr et al., 2012). Allians syftar till den 

samverkan som sker mellan handledare och student, en slags indirekt överenskommelse om 

att relationen sinsemellan ska fördjupas under processen gång (Egidius, 2005), vilken blir mer 

eller mindre framgångsrik beroende på exempelvis personliga egenskaper (Rönnestad & 

Skovholt, 2003). Betydelsen av handledningsalliansen har diskuterats av flera författare 

(Bordin, 1983; Carlsson et al., 2011; Johnston & Milne, 2012; Ladany, Hill, Corbett & Nutt, 

1996; Gunn & Pistole, 2012; Starr et al., 2012). Enligt Johnston & Milne (2012) har denna 
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allians särskild betydelse för nybörjarterapeuter eftersom den verkar maximera potentialen av 

handledning. Generellt bedöms handledningsalliansen som avgörande för framgångsrik 

handledning, oavsett modell eller metod (Starr et al., 2012). Tidigare studier (Johnston & 

Milne, 2012; Ladany et al., 1996) har uppmärksammat att studentterapeuter använder sig av 

blottläggande (“disclosure”) i mindre utsträckning då handledningsalliansen är svag. Johnston 

& Milne (2012) menar vidare att studentterapeuter är mindre benägna att blottlägga 

svårigheter om handledaren har ett bestraffande sätt och/eller har en betygssättande roll. 

Kombinationen av att bli handledd, analyserad och att träda in i en helt ny värld kan skapa 

ångest hos nybörjarterapeuterna (Gray et al., 2001; Strömme, 2012; Skovholt & Rönnestad, 

2003; Rönnestad & Skovholt, 2013). De lider ofta av en akut prestationsångest (Haugaard 

Jacobsen & Tanggaard, 2009) och har ofta olika känslor av hjälplöshet men även känslor av 

skam, osäkerhet och regrediering (Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 2009; Strömme, 2012). 

Ofta känner de sig sårbara och utelämnade (Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 2009) och inte 

sällan upplever de en rädsla för att bli mållös under terapisessionen (Skovholt & Rönnestad, 

2003). Med andra ord förekommer en rad olika känslor som gör att nybörjarterapeuter kan 

hamna i en självförtroendekris (Strömme, 2012). Utifrån ovanstående studiers perspektiv blir 

frågan om alliansen och handledaren förmåga att hantera den väldigt viktig. 

Oerfarna terapeuter föredrar ofta handledning där handedaren förklarar sin 

bedömning av klienten och dennes förståelse av de inblandade psykologiska mekanismerna 

och symtomen (Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 2009). De föredrar också att handledaren 

tillhandahåller teoretisk kunskap, lär ut tekniska färdigheter och föreslår en passande 

intervention. Vidare betonas att nybörjarterapeuter föredrar en hög grad av struktur och 

instruktioner samt en asymmetrisk relation där handledaren är mer auktoritär än 

kompisinriktad. Stöd och uppmuntran är också viktiga komponenter vid denna 

erfarenhetsnivå och nybörjarterapeuter föredrar att få specifika råd, guidning samt både 
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positiv och negativ återkoppling från handledaren. I Haugaard Jacobsen & Tanggaard (2009) 

framkom dock stora individuella preferenser bland nybörjarterapeuter. Till exempel varierar 

toleransen för kritik, och därmed hur mycket kritik som de anser vara hjälpsam. Detta pekar 

på betydelsen av att göra upp ett handledarkontrakt (Rönnestad & Skovholt, 2013) samt 

vikten av att förhandla kring handledningsalliansen (Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 2009). 

Vissa studentterapeuter önskar en mycket stor mängd bekräftelse från handledaren, medan 

andra är mer oberoende. En del studentterapeuter accepterar misstag och menar att det är 

oundvikligt, medan andra studentterapeuter lider av att göra fel. I Nelson & Friedlander 

(2001) framkom att nybörjarterapeuter ofta tvivlar på sig själva och oroar sig över att inte 

lyckas med sin utbildning. Ett av de viktigaste verktygen för att stärka utvecklingen hos 

studenter i handledning har länge ansetts vara relationen mellan handledare och student 

(Nelson & Friedlander, 2001). Dock kan förväntningar på relationen skapa bekymmer i vissa 

fall. De nybörjarterapeuter som föredrog en mer jämbördig relation med sin handledare 

beskrev nämligen oftare bekymmer med auktoritära handledare. Parallellt med tvivel och oro 

kan även rollkonflikter inom studenten tillkomma. Rollkonflikter handlar om att balansera de 

olika maktpositioner som studenten innehar gentemot klienten respektive handledaren. Trots 

att studenten är nybörjare innebär terapeutrollen en viss grad av makt gentemot klienten 

samtidigt som den medför en lägre grad av makt gentemot handledaren. Dessa rollkonflikter 

kan leda till ångest och missnöje med handledning. Enligt Mueller & Kell (1972) är ett 

kännetecken för framgångsrik handledning en förmåga att lösa konflikter som uppstått 

naturligt på grund av maktobalanser mellan handledare och student. 

 

Grupphandledning 

Det finns i dag sparsamt med forskning på grupphandledning trots att detta har blivit en allt 

vanligare form av handledning, framförallt vid universitetsutbildningsmottagningar (Skjerve 
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et al., 2013; Ögren och Sundin, 2008). Det som dock framkommit visar att grupphandledning 

bidrar till att studenter får ta del av gruppmedlemmarnas åsikter och infallsvinklar, inklusive 

respektive gruppmedlems klientproblematik, behandlingsförfarande samt studentens 

svårigheter och bemästrandet av dessa hinder (Skjerve et al., 2013). Vidare beskrivs 

grupphandledning tillföra en grundtrygghet och en känsla av att ingå i ett sammanhang i en 

situation som kan upplevas som en helt ny värld. Grupphandledning kan även vara mer 

tidseffektiv jämfört med individuell handledning. Enligt Skjerve et al, (2013) beskriver 

handledarna själva att grupphandledning är mer innehållsrik och intressant jämfört med 

individuell handledning. Under grupphandledning kan en större mångfald av idéer och 

resonemang framkomma vilket kan leda till olika valmöjligheter av lösningar kring 

terapeutiska utmaningar. Fördelen med individuell handledning är att handledaren kan komma 

relationellt närmare nybörjarterapeuten. Konkret återkoppling kan även lättare ges om 

studenten följts mer ingående. Studenter har dock uppvisat mycket skilda åsikter kring 

betydelsen av handledningsgruppen (Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 2009). Exempelvis 

kan gruppen ses som en källa till distraktion och upplevas överväldigande med sina utlägg 

och reflektioner. Vidare kan grupphandledning leda till olika grader av rivalitet. Sammantaget 

kan grupphandledning ha stora fördelar men, enligt Haugaard Jacobsen & Tanggaard (2009), 

är det angeläget att ha i åtanke att grupphandledning kräver en särskild uppmärksamhet, först 

och främst från handledaren, men även från de individuella deltagarna. Tidigare forskning har 

även visat att såväl nybörjarterapeuter som handledare önskar att de grupprocesser som sker i 

handledning öppet påtalas (Ögren & Sundin, 2008). På så sätt kan nya lärdomar erhållas. 

Skjerve et al, (2013) hävdar att det finns fyra typer av kommunikationsmönster som 

förekommer i grupphandledning. Det första kännetecknas av att både handledaren och 

gruppmedlemmar pratar lika mycket. Ingen tar mer plats utan diskussioner sker på en 

förhållandevis jämlik nivå. Det andra liknar den ovannämnda, fast handledaren har en mer 
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central roll; resonemang och frågeställningar går via handledaren, snarare än jämnt fördelat 

mellan alla gruppmedlemmar. Det tredje kommunikationsmönstret karaktäriseras av att två 

studenter och handledare talar med varandra. Resterande gruppmedlemmar har då av olika 

anledningar dragit sig undan och deltar inte lika aktivt. Det fjärde kommunikationsmönster 

karaktäriseras av att handledaren främst samspelar med den student vars fall presenteras, 

vilket följaktligen resulterar i att de övriga medlemmarna blir mer inaktiva och uteslutna ur 

diskussionen. 

 

Dialektiska spänningar - att balansera olika roller 

Att handledning i psykoterapisammanhang är en komplex process (Starr et al., 2012) visar sig 

bland annat när man tittar närmare på handledarrollen. Under hela processen balanserar 

handledaren mellan psykoterapeut-, lärar-, och konsultrollen samtidigt som handledaren är 

ansvarig för klienten i fråga (Veilleux, Sandeen & Levensky., 2013). Veilleux et al, (2013) 

menar att det förekommer fyra dialektiska spänningar såväl under hela handledningsprocessen 

som under en handledningssession. Dessa spänningar handlar om att handledning kräver 

balans mellan att (1) främja förändring och samtidigt erbjuda stöd, (2) erbjuda feedback och 

på samma gång behålla (den goda) relationen, (3) vara inriktad på den handledde och 

samtidigt inriktad på sig själv som handledare och slutligen, (4) fokusera på såväl klienten 

som på studentens utveckling. Att främja förändring och erbjuda stöd handlar om att 

handledaren ska stötta studenten samtidigt som studenten ska få pröva sina egna vingar för att 

kunna växa och förändras. Vidare beskriver Veilleux et al, (2013) att erbjuda feedback och 

behålla (den goda) relationen påverkas av en stark eller svag allians. Vid en svag allians 

undviker handledare ofta att ge feedback. Framförallt om det gäller en student som lätt 

hamnar i försvarsställning. Om handledaren inte ger effektiv feedback i sådana situationer 

skadas troligtvis alliansen ytterligare. Studenter som befinner sig i en stark allians är mer 
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villiga att visa sig sårbara och undersöka både sina svagheter och styrkor. När handledningen 

är tydlig, konkret och systematisk skapas goda förutsättningar för en stark allians (Veilleux et 

al., 2013). Hur inriktad handledaren är på den handledda eller på sig själv, varierar beroende 

på utvecklingsnivån hos studenten. Ju mer erfaren studenten är desto mindre styrande behöver 

handledaren vara. Vad gäller den sista polariteten, fokus på klienten och fokus på studentens 

utveckling, är denna balans inte alltid så tydlig. Man strävar efter att studenten ska utvecklas 

optimalt, men klienten får oavsett detta aldrig komma i kläm. Vid extrema tillstånd, då 

klienten exempelvis är suicidal, kommer naturligtvis klientens säkerhet före fokus på 

studentens utveckling. Med det sagt betyder det inte att studenten inte utvecklas vid sådana 

situationer, snarare tvärtom. Veilleux et al, (2013) diskuterar dessa polariteter i ett 

kontextuellt ramverk. Handledarens uppmärksamhet, intention och motivation är nödvändig 

för att införliva kontextuella faktorer och balansera de dialektiska spänningar som uppstår 

under handledningsinteraktioner. Målet är att öka studentens självmedvetenhet och vägen dit 

är en ständigt föränderlig balansgång. 

 

Sammanfattning 

Handledning är sammanfattningsvis en komplex process (Starr et al., 2012) som det finns en 

förhållandevis stor mängd forskning om (Hendersson et al., 1999; Starr et al., 2012). En 

mindre mängd forskning finns om hur nybörjarterapeuter upplever handledning (Strömme, 

2012) samt om hur grupphandledning upplevs (Skjerve et al., 2013). Handledare har en stor 

påverkan på terapeututbildningen genom att de lär ut hur psykoterapi praktiskt tillämpas 

(Hendersson et al., 1999) och nybörjarterapeuter har värderat handledning som den mest 

betydelsefulla faktorn för deras professionella utveckling (Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 

2009). Samtidigt har handledning i vissa fall visat sig vara negativ och destruktiv (Carlsson et 

al., 2011; Gray et al., 2001; Strömme, 2012) vilket kan bidra till en stor grad av oro och 
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prestationsångest (Gray et al., 2001; Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 2009; Nelson & 

Friedlander, 2001; Rönnestad & Skovholt, 2013; Skovholt & Rönnestad, 2003; Strömme, 

2012). Vidare kännetecknas nybörjarterapeuter av en stor osäkerhet (Strömme, 2012). Detta 

kan handledare bemöta på olika sätt vilket skapar bättre eller sämre förutsättningar för 

nybörjarterapeuten (Skovholt & Rönnestad, 2003). Effektiv handledning handlar bland annat 

om ett stödjande och empatisk förhållningssätt, ett metodfokus från handledarens sida samt ett 

öppet klimat som tillåter reflektion (Hendersson el al., 1999; Nelson & Friedlander, 2001). 

Handledningsalliansen är något som lyfts som en central punkt (Bordin, 1983; Carlsson et al., 

2011; Gunn & Pistole, 2012; Johnston & Milne, 2012; Ladany et al., 1996; Starr et al., 2012) 

och en stark handledningsallians anses vara avgörande för en framgångsrik handledning (Starr 

et al., 2012). 

Sammantaget verkar det finnas en delad uppfattning om hur grupphandledning 

upplevs (Skjerve et al., 2013). Grupphandledning tycks vara givande för såväl studenter som 

handledare eftersom de tillsammans kan bidra med reflektioner och kunskap (Skjerve et al., 

2013; Ögren och Sundin, 2008). Samtidigt verkar det ofta förekomma konflikter på grund av 

grupprocesser och konkurrens mellan gruppmedlemmar. Angående handledarrollen tydliggörs 

också en svår balansgång mellan olika dialektiska spänningar (Veilleux et al., 2013). 

Handledaren bör hålla en jämvikt mellan hennes olika roller och uppgifter för att skapa 

förutsättningar för en optimal handledningssituation. 

Syfte 

Som framgår av den redovisade forskningen finns en motstridig bild av handledning. Den 

anses mycket hjälpsam samtidigt som den kan vara negativ och även destruktiv. Denna 

motstridiga bild väcker ett intresse eftersom en betydelsefull del av psykologstudenters 

utbildning består av kliniskt arbete under handledning. Därför kan det anses angeläget att 

bredda kunskapen om nybörjarterapeuters upplevelse av handledning. Det övergripande syftet 
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med denna studie är att undersöka vad som upplevs hjälpsamt och icke hjälpsamt i 

handledning. Ett ytterligare syfte är att skapa en utökad kunskap om detta ämne, som i 

förlängningen skulle kunna bidra till en utveckling av den handledning som erbjuds 

psykologstudenter samt inspirera till nya hypoteser. 

Frågeställning: hur upplever studenter vid psykologprogrammet handledning 

under de kliniska momenten? 

 

Metod 

Kontext 

Handledning av psykologstudenter är en integrerad del av det kliniska utbildningsmomentet 

på psykologprogrammets senare del. Psykologstudenter ska under termin sju, åtta och nio 

erhålla grundläggande kunskaper i psykoterapi, motsvarande den så kallade basutbildningen i 

psykoterapi (tidigare “steg 1-utbildningen”). Efter att klientarbetet under handledning 

godkänts och psykologexamen och legitimation erhållits är psykologen fri att arbeta med 

psykoterapi under förutsättning att en handledare finns tillgänglig. För att arbeta självständigt 

med psykoterapi krävs bland annat två års psykoterapeutisk arbetslivserfarenhet och därefter 

en legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i psykoterapi. 

 

Val av metod 

Med hänsyn till frågeställningen för denna uppsats ansågs kvalitativ metod vara mest lämpad 

då det centrala var studenternas upplevelse av handledning under psykologprogrammet. 

Induktiv tematisk innehållsanalys (Langemar, 2008) valdes som analysmetod. På så vis får 

resultatet träda fram ur strukturen, istället för att sortera materialet med hjälp av redan 

bestämda kategorier vilket hade kunnat riskera ett forcerat resultat. 
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Informanter  

Till den aktuella studien valdes informanter som studerar eller nyligen har studerat på 

psykologprogrammet vid Örebro universitet och deltagit i det kliniska arbetet på 

Psykologmottagningen i Örebro. De kliniska momenten utförs parallellt med andra kurser på 

psykologprogrammet vid Örebro universitet. Under termin sju och åtta är studenterna två 

dagar i veckan på Psykologmottagningen, och en dag i veckan under termin nio. Dessa dagar 

innehåller sessioner med klienter samt förberedelser och efterarbete med fokus på dessa 

sessioner. Efterarbetet består av att beskriva sessionen i en sessionsrapport och i en journal; 

titta på videoinspelningen av sessionen; samt att delta i grupphandledning. På 

psykologmottagningen behandlar varje studentterapeut två olika klienter. Den ena klienten 

behandlas under tre terminer med en integrativ terapi och den andra klienten behandlas under 

en termin med kognitiv beteendeterapi (KBT). Avvikelser kan förekomma om exempelvis 

klienter väljer att avsluta terapin. I dessa fall får studenten ifråga en ny klient tilldelad sig, 

dessa studenter påbörjar således behandling med fler än två klienter. Studenten erhåller 

handledning i grupper om fyra och varje handledningsgrupp har två olika handledare där man 

totalt erhåller 120 timmar handledning, 84 timmar i långtidshandledning och 36 timmar i 

korttidshandledning á 3 timmar per gång. Samtliga handledare på Psykologmottagningen är 

legitimerade psykoterapeuter med handledar- och lärarutbildning i psykoterapi. 

Eftersom studenten står under handledarens pågående betygsbedömning, det vill säga att 

handledaren ska godkänna eller underkänna studentens prestation under det kliniska arbetet, 

finns risk att detta färgar och påverkar informanternas svar. Av den anledningen inkluderades 

även personer som tagit psykologexamen i studien, då dessa personer inte står under pågående 

betygsbedömning. Därför skulle de kunna uttala sig mer fritt om sina upplevelser av 

handledning. Totalt intervjuades tolv personer från Örebroområdet med omnejd, tre män och 

nio kvinnor (M=28,4 år Sd=4,1). Vid intervjutillfället var sex deltagare studenter och de 
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resterande sex hade vid intervjutillfället tagit psykologexamen någon gång mellan åren 2012 

och 2014. 

 

Procedur 

Ett e-postbrev (bilaga 1) skickades till de tilltänkta informanterna med information om studien 

och en förfrågan om att delta. Mailet skickades ut till hela klasser och slumpvis utvalda 

examinerade studenter. Deltagarkvoten fylldes snabbt då många ville ställa upp för en 

intervju. Innan intervjun startades informerades samtliga deltagare om studiens syfte och 

premisser. De informerades även om att intervjun skulle spelas in och beräknades ta 45-60 

minuter, att det var frivilligt att ställa upp och att de när som helst kunde avsluta sitt 

deltagande utan att ange anledning. Vidare informerades de om att all data skulle behandlas 

konfidentiellt och att datan skulle kodas, anonymiseras samt presenteras på gruppnivå. De 

fick kännedom om att studiens författare samt handledare var de enda med tillgång till 

materialet samt att all obearbetad data såsom ljudupptagningar skulle raderas efter studiens 

avslut. Därefter fick de ta ställning till om de ville delta och i sådana fall skriva på ett 

samtyckeskrav (bilaga 2). Informanterna fick även skriftlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt (bilaga 3). Tid och plats för intervjuerna fick informanterna själva 

bestämma. Tre deltagare intervjuades på kaféer; tre på Örebro universitet; fyra på 

Psykologmottagningen och två på respektive arbetsplats. 

Författarna till studien har följt Vetenskapsrådets regler gällande etiska övervägande, såsom 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 1990). 
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Intervjuerna  

För att fånga informanternas unika upplevelser av handledning under de kliniska momenten 

på psykologprogrammet valdes semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. En 

intervjuguide (bilaga 4) utvecklades och användes som stöd. Frågorna i intervjuguiden tillkom 

utifrån syftet med uppsatsen samt genom inspiration av tidigare gjorde intervjuguider. 

Intervjuguiden innehöll fyra huvudområden; “upplevelser”, “hjälpsamt”, “utvecklande/ej 

utvecklande” samt “den integrativa inriktningen”. Under varje huvudområde fanns förslag på 

underfrågor som till exempel “hur var det att gå i handledning?” och “är du nöjd med den 

handledning du har fått på Psykologmottagningen?” och “har du några positiva upplevelser 

från din handledning?” samt uppföljningsfrågor såsom “vad var det som gjorde att det blev en 

positiv upplevelse mer specifikt?” och “vad bidrog du själv med i detta sammanhang?”. Alla 

intervjuerna spelades in och transkriberades därefter ordagrant. Författarna till studien 

intervjuade sex informanter var. 

 

Analys 

En induktiv tematisk innehållsanalys (Langemar, 2008) påbörjades därefter där allt material 

analyserades gemensamt av, eller med insyn från, båda författarna. Hayes (2000) refererad i 

Langemar (2008) beskriver den induktiva tematiska analysen. Den innehåller följande sju 

punkter: (1) Materialet ska transkriberas och läsas ett flertal gånger för att författarna ska bli 

ordentligt bekanta med texten. Därefter (2) ska texten granskas för att koda sådant av vikt för 

syftet med studien. Därefter (3) grupperas koderna i teman, som sedan (4) minskas ner 

ytterligare. Därpå (5) görs en sista precisering av temana. Slutligen (6) sammanfattas varje 

tema och (7) utifrån detta skapas en modell.   
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Nedan visar figuren (figur 1) hur analysprocessen gått till. Figuren illustreras i form av ett 

timglas, där de sju stegen visar varje del i analysprocessen. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modellen är en illustration av alla stegen i analysprocessen, från de tolv intervjuerna 
till en modell.   

 

Under hela analysprocessen användes en Constant Comparative Method, vilket 

innebär att man ständigt under hela analysprocessen går tillbaka i materialet och jämför koder 

och teman för att på så vis undvika att förbise relevanta aspekter (Langemar, 2008). Efter att 

författarna vid upprepade tillfällen läst in sig på materialet för att få en övergripande bild 

påbörjades kodningsprocessen. Till hjälp under denna process användes dataprogrammet 

“Open Code” (Open Code 4.02, 2013) som har skapats av Umeå universitet för att underlätta 

analysen vid kvalitativa studier. Det översta steget i figuren (figur I) symboliserar de tolv 

intervjuer som gjorts. Steg två räknat uppifrån symboliserar fasen då författarna började 

markera meningsenheter, vilka benämns som koder. Författarna kodade först två intervjuer 

12 intervjuer 

Ca 800 koder 

57preliminära 
kategorier 

8 sub-
kategorier 

2 huvudkategorier 

1 kärnkategori 

1 modell 
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tillsammans för att få en synkroniserad bild av tillvägagångssättet. Författarna kom fram till 

ca 800 koder. Därefter delades materialet upp så att författarna kodade tre egna genomförda 

intervjuer samt två intervjuer genomförda av den andra författaren.  

Således genomfördes tematiseringen av materialet i fyra steg. Steg tre i figuren 

symboliserar den första tematiseringen. Den gjordes gemensamt av båda författarna genom att 

sådana koder som levererade samma budskap grupperades ihop, återigen för att få en 

synkroniserad bild av tillvägagångssättet. Sedan fortsatte respektive författare med den första 

tematiseringen av de redan tilldelade intervjuerna. Denna fas resulterade i 57 preliminära 

kategorier. 

Vid den andra tematiseringen arbetade författarna gemensamt med de framtagna 

kategorierna från den första tematiseringen. Tillsammans kom författarna fram till åtta 

subkategorier som sammanfattar innehållet i intervjumaterialet. Detta fullföljdes sedan av en 

tredje tematisering där två huvudkategorier framkom. Vardera huvudkategori innehöll fyra 

subkategorier. Slutligen lades de två huvudkategorierna ihop till en så kallad kärnkategori, 

som sammanfattar essensen i hela materialet. 

Under analysfasen växte en modell (figur 2) fram ur materialet. En 

kontrollintervju gjordes för att kontrollera mättnad av materialet samt att modellen var 

tillämpbar. Denna gjordes utifrån samma intervjuguide som användes vid tidigare intervjuer 

och transkriberades därefter ordagrant. Analysprocessen skiljde sig dock från hur de tidigare 

intervjuerna analyserades på så vis att kategoriseringen gjordes med hjälp av den modell som 

framkommit. Inga nya kategorier framkom och därför kan mättnad sägas ha uppnåtts 

(Langemar, 2008). 

För att säkerställa resultatet och öka trovärdigheten bjöd författarna in alla 

informanter till en så kallad “member checking”, vilket är en typ av informantåterkoppling 

(“respondent validation”) (Lacey & Luff, 2009). Inbjudan skickades via e-post (bilaga 5) 
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enskilt till var och en av informanterna, där deltagarna erbjöds att komma till ett möte för att 

få en presentation av studiens resultat. Vid detta tillfälle gavs informanterna möjlighet att 

komma med synpunkter på resultatet genom den framtagna modellen. Modellen 

representerade informanternas upplevelse och därför korrigerades modellen inte. 

 

Författarna till studien och forskningsprocessen 

För att minska risken av att färgas av befintlig forskning om handledning valde författarna att 

inte ta del av forskningsartiklar och annan litteratur i ämnet innan intervjuerna och 

analysprocessen var genomförd. För att ytterligare säkerställa resultatet och öka 

trovärdigheten, vilket är av betydande vikt vid kvalitativa studier (Morrow, 2005), diskuterade 

författarna vilka förföreställningar de hade innan analysen påbörjades. De diskuterade vad de 

trodde att de skulle finna i materialet för att på så vis redovisa eventuella bias. De 

förföreställningar som framkom under författarnas diskussion handlade om övergripande 

företeelser, såsom att handledningsupplevelsen skulle anges vara personligt utvecklande och 

att handledningsrelationen skulle ha en stor betydelse för hur studenten upplevde 

handledningen. Författarna diskuterade att handledning förmodligen skulle anges vara 

hjälpsam, trygg och högst nödvändig men även ansträngande och bitvis frustrerande. 

Författarna går i skrivande stund i termin 9 på psykologprogrammet vid Örebro universitet 

och har därför egna erfarenheter av handledning på Psykologmottagningen. Detta kan 

naturligtvis ha färgat resultatet. Dock har författarna under hela processen strävat efter att 

ständigt ha ett öppet förhållningssätt samt att ständigt reflektera över och göra konstanta 

jämförelser mellan de transkriberade intervjuerna och kategoriseringarna. 
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Resultat 

Analysen visade att de tolv informanternas svar kunde sammanfattas i kärnkategorin 

“positionering i relationer”. Denna kärnkategori består av två huvudkategorier, där den ena 

benämns “upplevelse av inflytande” (kategori 1). Den beskriver en handledningsprocess som 

studenterna kunnat påverka och som upplevts trygg och hjälpsam, vilket gjort dem nöjda med 

handledningen. Den andra huvudkategorin benämns “upplevelse av underlägsenhet” (kategori 

2). Den beskriver en handledningsprocess som upplevts påfrestande och utmanande, vilket 

bidragit till att studenterna varit missnöjda och frustrerade över handledningen. Kategori 1 

och 2 består i sin tur av fyra subkategorier vardera. Modellen (figur 2) sammanfattar hela 

resultatet och illustrerar hur studenter upplevt handledning.  

                            Kategori 1                 Kategori 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Modellen illustrerar hur kärnkategorin fångar essensen i de två huvudkategorierna. I 
huvudkategorierna illustreras även subkategorier, där antal informanter som berör respektive 
kategori anges (N=). 
 

Nedan beskrivs de två huvudkategorierna och subkategorierna. Avslutningsvis 

summeras de olika aspekterna i en sammanfattande tabell (tabell 1) i slutet av resultatdelen. 
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 Flexibilitet(N=12) 
 
 
 
 
 
Trygg gruppallians (N=12) 
 

Studentens utveckling (N=12) 

Att bli bedömd (N=12) 
 
Höga krav och  
otydliga instruktioner (N=11) 
 
 
 
 
               
 
              Olika terapiinriktning (N=10) 
 
Konkurrens (N=10) 
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Författarna har valt att benämna alla informanter som studenter, både de som är examinerade 

psykologer och de som i skrivande stund är studenter, på grund av att de var studenter vid 

själva handledningsperioden. Författarna valde också att benämna både studenter och 

handledare med feminint pronomen av anonymitetsskäl. 

                               
 
Kategori 1: Upplevelse av inflytande 
 
Analysen visade att studenterna har fått ett trygghets- och bekräftelsebehov tillgodosett av 

handledaren och handledningsgruppen. De beskrev även att de har uppskattat och varit glada 

för handledarrelationen. Framförallt på grund av handledarens förstående och empatiska 

förhållningssätt. De har också varit tillfreds med handledarens arbetssätt, både vad gäller 

konkreta tekniker samt även det teoretiska kunskapsutbytet. Vidare framkom en flexibilitet 

från både handledaren och studenten. Dels i förhållande till olika behov, dels till teknikfokus. 

Studenten har upplevt att flexibiliteten och öppenheten bidragit till att handledaren varit 

lyhörd för studentens egna förslag, vilket medverkat till en upplevelse av inflytande. 

Studenterna beskrev också olika aspekter av deras terapeutiska och personliga utveckling. 

Nedan beskrivs subkategorier till huvudkategori 1. 

 

Subkategori 1a: Ångestreglering 

Studenterna berättade att de känt sig stöttade och bekräftade, vilket har reglerat ångesten de 

känt inför att ha klient och handledning. Både handledare och resterande gruppmedlemmar 

har varit involverade i detta. En student uttryckte att “jag har fått stöd i jobbiga saker” och 

“när jag får stöttning gör det mig till en tryggare och säkrare terapeut”. I 

handledningssituationen har studenterna känt sig förstådda samt att de har haft förtroende för 

sin handledare och sina gruppmedlemmar. Handledaren har även varit duktig på att stämma 

av hur det har fungerat i handledningen och bemött studenterna väl när de ställt frågor. Tack 
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vare att studenterna vetat om att handledaren funnits i bakgrunden har de vågat ta ut 

svängarna i sina terapisessioner. De poängterade att de fått ta mycket ansvar själva, vilket har 

varit ovant och svårt men även nödvändigt. En student beskrev följande angående att utforska 

sin egen terapeutiska roll och att våga gör det med handledaren i ryggen: 

 

“Jag tycker att båda handledarna har gett mycket frihet under ansvar. 

Så man ska få hitta sin egen roll. Men jag har ändå litat på att de skulle 

sagt till om det var något som var helt galet eller så, att de alltid finns 

där och att man kan fråga är ju jättebra.” 

 

Studenterna beskrev också att det känns tryggt att fler än en har haft insyn i 

klientarbetet. En student skildrade det som att “man är inte ensam i det”. De berättade att de 

ser upp till sina handledare och ansåg att det var hjälpsamt när handledaren själv delade med 

sig av egna erfarenheter och lärdomar. En student beskrev sin handledares sätt att lära ut på 

följande sätt: 

 

“Jag vet inte om det är ett personlighetsdrag eller om handledaren är 

duktig på det hon gör, men handledaren fick en att känna sig sedd och 

förstådd och hade ett väldigt mjukt sätt, men kunde också vara pushig 

och så, ställde rätt frågor.” 

 

Att handledaren berörde de små tingen som nybörjarterapeuter bör ta hänsyn till, 

exempelvis hur de hälsar på en klient eller vad de säger i väntrummet, har ansetts hjälpsamt 

och uppskattats av studenterna. De beskrev att de har lärt sig att släppa på ambitionerna och 
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att vara mer närvarande. Många studenter beskrev att de har prestationskrav på sig själva och 

att det varit hjälpsamt att få höra att ta det lugnt. En student beskrev detta så här: 

 

“Man har någon idé om att handledningen skulle vara “gör si, gör så”... 

och “ändra det här”... och då tror jag att det var ganska stort att få 

höra liksom det här med att man ska sitta på händerna och ta det lugnt 

och liksom lägga bort teorier och tekniker och vara närvarande. Den 

grejen. För det är någonting som jag fortfarande tar med mig.” 

 

Samma student beskrev även: 

 

“... det är en sådan enkel grej och det kan man upprepa tusen gånger. 

Det tycker jag också är bra just i handledning av studenter, för det 

behöver dom ofta höra. Vi är för exalterade liksom.“  

 

Många handledare har varit bra på att hantera betygsbedömningen av 

studenterna och de har fått en tydlig struktur och haft tydliga ramar under handledningen. 

Studenterna har uppskattat detta eftersom det har skapat en förutsägbarhet och trygghet, i en 

värld som är ny och på många sätt otäck, samtidigt som den även upplevts som spännande och 

intressant. 

 

Subkategori 1b: Flexibilitet 

Den integrativa långtidshandledningen på psykologprogrammet har beskrivits av studenterna 

ofta varit mer färgad av den psykodynamiska skolan. Vissa studenter beskrev på olika sätt att 

det har varit ett försök till integrativ handledning men att de mest fått lärdom om den 



 

      
28 

 
terapiskola som handledaren själv tillhört. Ibland har det funnits en diskrepans mellan 

studenters och handledares terapipreferens, och även bland handledningsgruppens 

medlemmar. En del skildrar detta som konfliktfyllt, men de flesta beskriver det som något 

värdefullt att se problem ur olika ljus. Det har gett utrymme för intressanta diskussioner som 

varit givande och utvecklande. Studenterna beskrev att de har uppskattat att ha kunskap om 

flera olika terapimetoder och terapitekniker och att det känts tryggt att kunna växla 

däremellan. En student beskrev följande gällande terapiinriktning: 

 

“Jag tror att det är viktigt att ha flera verktyg i sin verktygslåda. Nej 

men det... att man har andra saker att ta till, för att det är olika sätt som 

passar olika personer. Så det tycker jag är en trygghet för mig i alla fall, 

att man har något annat att plocka fram om det första inte funkar.” 

 

Fastän handledaren och studenterna varit lagda åt olika terapiskolor, kunde de 

anamma varandras åsikter. Studenterna har upplevt att de kompletterat varandra väl. 

Studenterna och handledarna har även varit öppna och anpassningsbara i förhållande till vad 

som passat klienten bäst. En student beskrev det så här: 

 

“Jag är nog så där att jag är väldigt tacksam att jag läser integrativt och 

att vi läst alla delarna, lite mer åt transdiagnostik, att man kollar på 

mekanismer och hur man till exempel kan jobba med den här 

mekanismen bäst och så. Är det liksom PDT, då kör vi på det. Är det 

KBT, så kör vi på det liksom. Eller mer relationellt eller så. Att försöka 

se det mer på det viset. Jag tror inte jag skulle känna mig bekväm att 

bara vara i någon skola.” 
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En annan student uttryckte följande: 

 

“Jag tror att det var så att vi [jag och handledaren] pratade samma 

språk, samma termer, och att man kunde se på saker och ting från olika 

synvinklar, och att det var lätt att förflytta sig runt liksom, ”ja, men har 

du tänkt på det här sättet”... ”kan man tänka på något annat sätt”… och 

att det liksom gick att vrida och vända på det ganska mycket. Utan att 

man kände att man tappade bort sig på vägen eller så.”  

 

Studenterna beskriver sina handledarrelationer som anpassningsbara och flexibla. En student 

uttryckte det på följande sätt: 

 

“Handledaren var duktig på att göra anpassningar till eleven i fråga, i 

vilka frågor som ställdes, duktig på att anpassa sitt sätt till vem han eller 

hon pratade med...//… och det kanske var det, att det blev en personlig 

touch på handledningen, som gjorde att man kände sig sedd.“ 

 

De berättade även att de har upplevt tiden under handledningstillfällena som 

rättvist fördelad mellan gruppmedlemmarna. En student beskrev att “handledaren var noga 

med att alla fick tid”. Samtidigt har de uppgett att tidsfördelningen varit en källa till irritation, 

men att de ofta resonerade på så vis att tidsfördelningen kommer jämna ut sig i slutändan. 

Studenterna beskrev att de fått extra tid om det funnits svårigheter med klienten. Denna 

anpassningsbarhet har varit uppskattad hos studenterna. En student uttryckte följande 

angående hur tiden fördelats: 
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“ I gruppen har det alltid funnits en flexibilitet där olika personer har fått 

olika mycket tid beroende på vad man har med sig. Det har blivit så i 

vår grupp, att vi befunnit oss på olika ställen, och då är det vissa där, 

där det har kommit igång och flutit på och sedan så, till exempel då, som 

jag som fick byta klient mitt i, jag var tvungen att börja om från början 

då och därför kanske behövt lite mer tid...//...Jag tycker att det har 

funnits utrymme varje gång när man behövt det, att få det stöd man 

behöver i processen.” 

 

Subkategori 1c: Trygg gruppallians 

Studenterna beskrev att handledarna betonar att det är viktigt med ett öppet klimat och att de 

inte ska vara rädda för att visa sina misstag. Det viktigaste är att de som studenter får 

möjlighet att utvecklas och lära sig. De beskrev även att de blivit uppmuntrade att ständigt 

komma med egna reflektioner samt att det har varit ett icke dömande klimat. En student 

beskrev klimatet i handledningsgruppen på följande vis: 

 

“det har varit ett väldigt öppet klimat i gruppen och det tror jag att 

handledaren har arbetat väldigt aktivt för att, ja men hålla ganska högt i 

tak, att inte vara den som sitter inne på all kunskap, utan att i första 

hand engagera gruppen och vi som gruppdeltagare har fått gå in och 

komma med synpunkter och så... kring det dom andra haft med sig till 

handledningen och det har gjort att det har blivit en avslappnad 

stämning där, i alla fall har jag känt att man inte måste prestera eller 

komma med något smart att säga, utan att det har räckt med att man 
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liksom har varit där, man har lyssnat och man kan komma med 

reflektioner kring det som sagts.” 

 

Studenterna resonerade även om att gruppsammansättningen har haft en stor 

betydelse för hur handledningen blivit. De uppgav att de i stort sett varit nöjda med 

gruppsammansättningen, och att de sällan har känt att det har varit jobbigt att gå till 

handledningen. Även om gruppmedlemmarna inte delade liknande åsikter var det accepterat 

att uttrycka det och de kunde i stället lära av varandra. Handledning i grupp angavs som 

givande eftersom de både fick ta del av varandras terapier samt varandras teoretiska och 

praktiska infallsvinklar. På så sätt har gruppen känts integrativ. En student beskrev fördelen 

med att vara i grupp som följande: 

 

“Jag tycker det är så lätt att snöa in sig i sina egna sessioner och sin 

egen klient, speciellt när man bara hade en klient. Att djupdyka i all 

information. Jag tror att det är så lätt att hamna i ett spår och liksom 

fastna i det. Så där tror jag att det har varit bra att vi varit i en grupp 

och att olika personer har kommit med olika perspektiv som jag själv 

inte har tänkt på...//… att få insyn i tre andra klienter, som har ganska 

annorlunda problematik än min klient...//...man får lära sig hur de andra 

terapeuterna hanterar problem som uppstår i deras terapier.” 

 

Studenterna upplevde att gruppen har betytt väldigt mycket, just för att de delat 

så mycket tillsammans. Det är vidare mycket betydelsefullt för studenterna att ha ett öppet 

klimat i gruppen. Om de upplevt både öppenhet och trygghet i gruppen har de vågat visa sig 

sårbara. En student beskrev nedan hur de har arbetat tillsammans i gruppen med detta: 
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“vi har jobbat mycket i gruppen med att släppa den här 

duktighetsgrejen, att det inte handlar om att vi ska komma dit och visa 

superklipp, utan visa upp det som kanske till och med är lite svårt.” 

 

Subkategori 1d: Studentens utveckling 

Studenterna beskrev att de förväntat sig att handledningen skulle vara mer specifik och 

teoretisk, att de skulle bli detaljanalyserade och kritiserade för sitt sätt att föra sig. Många 

studenter beskrev att förväntningarna inte införlivades, utan att ett stort fokus låg på hur de 

själva upplevde terapin med klienten. En student beskrev sina förväntningar som följande: 

 

“Jag trodde det skulle vara mer teoretiskt. Alltså “tänk på hur du 

formulerar den här frågan eller tänk på ditt kroppsspråk”. Jag hade inte 

förstått att handledning handlar om… att en bra handledare liksom... 

ska fråga hur det blir för terapeuten.” 

 

Under handledningsprocessen framkom det att studenterna ändrat fokus från att 

mest koncentrera sig på klienten till att fokusera på sin egen terapeutiska förbättring. Men 

även att fokus kan ändras på andra sätt. Nedan beskriver en student hur hon har arbetat under 

handledningsprocessen: 

 

“ jag tror vi har övergått mer och mer till att fokusera på relationen och 

känslan. Från början skrev vi långa sessionsrapporter, där vi skrev 

väldigt detaljerat om vad som hände, vem sa vad och så. Och nu övar vi 

oss mer i att utgå från känslan, att prata om det vi faktiskt minns och 

inte bara det vi ser på videon.” 
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Momentet där handledaren och gruppen tittar på videoinspelningar av 

studenternas terapisessioner har beskrivits som mycket utvecklande. Samtidigt har 

studenterna uppgett att de känt sig väldigt sårbara när de visat videoinspelningar på sig själva 

i terapeutrollen. Det som varit utvecklande handlar om att få se hur man uppträder och vad i 

ens uppträdande som eventuellt bör tonas ner eller förstärkas. Studenterna beskrev även att 

det varit givande att få se resterande gruppmedlemmas videoinspelningar, för att man på så 

vis kunnat lära sig av varandra. En student beskrev detta moment på följande vis: 

 

“ I ett exponeringstillfälle med klienten så var jag så inne i allt som skulle 

göras, jag såg knappt klienten, såg jag sen, på filmen. Men det förstod 

jag ju inte då.  Och det var en väldigt bra grej att lyfta med gruppen, så 

de inte behövde göra samma sak. Det är väldigt givande att se sig själv 

och se alla egenheter man har för sig och kroppsspråk, minspel och 

allting. När man själv tror att man ser intresserad ut men man kanske 

istället ser arg ut. Alla de där grejerna, mycket småsaker som är svåra 

att sätta fingret på. Men just att det filmas är väldigt bra känner jag.” 

 

Studenterna upplever sig ha utvecklats, både professionellt och personligt. 

Handledning har hjälpt många studenter att komma en bit på vägen i sin roll som terapeut. En 

student beskrev på följande vis att hon utvecklats genom handledning: 

 

“ jag tycker verkligen jag har utvecklats, både som terapeut men även 

liksom lite mer på ett personligt plan så kunde jag känna att det var rent 

terapeutiskt ibland, även för mig. Men jag upplevde det som positivt. 

Jobbigt i och med att det blir personligt och man är tvungen att vara där 
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mycket som person. Men ja, det var verkligen övervägande positivt, hela 

erfarenheten.” 

 

Kategori 2: Upplevelse av underlägsenhet 

Studenterna har beskrivit att de befunnit sig i en sårbar situation under 

handledningsprocessen, vilket har hanterats av handledarna på olika sätt. Vissa handledare har 

varit förstående, andra förbiseende. Att studenterna blir bedömda vid de olika momenten har 

genomsyrat hela handledningen. För vissa har bedömningen och betygssättningen blivit 

mycket framträdande. Ofta har studenterna i samband med dessa situationer upplevt en 

ambivalens. Å ena sidan har de haft krav på sig att prestera väl, samtidigt som de å andra 

sidan upplevt att de ska vara öppna med svårigheter. Ambivalensen har återkommit i olika 

situationer som till exempel vid den muntliga, skriftliga och visuella återgivningen studenten 

gör vid varje handledningstillfälle samt vid de tillfällen studenten ger feedback till 

handledaren. Studenterna beskrev att de har blivit hämmade i de fall där risken varit stor för 

att bli bedömd negativt (få kritik, bli underkänd). Det framkom även att studenterna har 

upplevt att de har haft höga krav på sig samtidigt som de har fått otydliga instruktioner. 

Vidare har olika terapiinriktning mellan student och handledare kunnat leda till en bristande 

kommunikation mellan student och handledare. Slutligen framkom att studenterna har upplevt 

en konkurrens gentemot de andra gruppdeltagarna. Nedan beskrivs subkategorier till 

huvudkategori 2. 

 

Subkategori 2a: Att bli bedömd 

Analysen visade att studenterna har känt sig sårbara och utelämnade till handledaren eftersom 

de varken haft klienter i behandlingsarbete tidigare eller är bekanta med hur arbetet på 

Psykologmottagningen går till innan de väl kommit dit. De beskrev att de varit mycket 
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nervösa inför att börja med klientarbetet och haft funderingar på hur de kommer att vara som 

terapeuter, vilket belyses med följande citat:    

 

“Jag var lite nervös innan för hur det skulle vara, om det skulle vara 

mycket feedback, mycket kritik, kanske negativ kritik... komma dit och 

vara nervös och så…” 

 

I dessa situationer har handledarens bemötande varit av mycket stor betydelse 

för hur behandlingsarbetet kommer fortgå. Analysen visade att ju tryggare studenterna har 

känt sig med sin handledare och sin handledningsgrupp, desto mer öppna med sina 

svårigheter har de vågat vara. Studenterna har uppgett att det känts svårt att i början vågat 

vara öppen, både med det som varit lyckat i behandlingsarbetet men framförallt med det som 

varit mindre bra. Genom att de ändå vågat vara öppna, trots denna utsatthet, har studenterna 

bidragit till både sin egen men även gruppmedlemmarnas utveckling. En student beskrev detta 

så här: 

 

“Jag försökte orka vara ärlig och öppen, ja men vara där med mig som 

person liksom. Liksom våga blotta sig mer än vad jag hade förväntat 

mig att jag skulle behöva. Men det var då det blev bra, när man vågade 

dela saker med gruppen och med handledaren… som var, som jag 

upplevde, personliga. Så det var det största arbetet tror jag, att våga. 

För det faller sig inte helt naturligt för mig annars, speciellt inte i 

grupp”. 
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Ett par studenter har även berättat om påhopp och tillsägelser från handledaren 

vilket har gjort handledningen till en otrygg situation. Påhoppen och tillsägelserna stod, enligt 

studenterna, inte i rimlig proportion gentemot det fel som föranledde tillsägelserna. Följande 

citat åskådliggör hur det påverkade arbetssituationen: 

 

“ ...Ja det påverkade som så att jag blev jättenervös innan 

handledningen, jag sa så lite som möjligt. Jag tog inte upp svårigheterna 

jag hade, för att jag då var rädd att jag skulle få någon slags tillsägelse. 

Jag visade bara upp bra klipp till exempel… Jag hittade på frågor som 

var väldigt så där... lättbesvarade och inte så allvarliga och jag tog inte 

ut svängarna som terapeut så mycket… Alltså jag blev rigid i mig själv 

som terapeut och så där…” 

 

Analysen visade att ju mer otrygga studenterna har känt sig, desto mer har de 

framställt sitt klientarbete som framgångsrikt. Samtidigt har de brottats med sina svårigheter 

på egen hand. I samband med denna typ av situation upplevde studenterna en ambivalens. 

Detta framkom genom att de har känt skuld om att de avsiktligt kringgått att visa mindre 

lyckade avsnitt ur videoinspelningarna eftersom de i stor utsträckning själva fått välja vad de 

vill skriva i sessionsrapporten (en skriftlig sammanfattning av sessionen med klienten), vilka 

filmklipp de vill visa samt vad de vill säga på handledningen. De upplevde att de haft en 

möjlighet att framställa sig själva i ett bättre ljus. Några studenter berättade att det inte “känns 

bra att kunna komma undan” och att de vet att de borde välja något värre att berätta eller visa. 

Av olika anledningar ville de se bättre ut i handledarens och gruppens ögon och valde därför 

detta tillvägagångssätt. En student beskrev denna ambivalens på följande vis: 
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“Vi får visa när vi vill och det är ju ingen som vill visa… Jag tänker att 

jag skulle ha velat bli mer pushad, för jag vill ju visa film. Men jag 

tycker det är läskigt. Jag skulle behöva mer pushning.”  

 

Flera studenter har upplevt en rollkonflikt, där de å ena sidan varit tvungna att 

prestera för att godkännas, men å andra sidan borde varit öppna med sina svårigheter för att ha 

utvecklats som terapeuter. Denna motsättning hanterade handledare, enligt studenterna, på 

olika sätt. Vissa handledare har haft en förstående inställning till studentens sårbarhet medan 

det finns exempel på handledare som negligerat studentens sårbarhet och inriktade sig mer på 

att studenterna skulle prestera utan minsta fel. En student beskrev sårbarheten så här:   

 

“ ... det var inte högt i tak över huvud taget, man hade väldigt svårt att ta 

upp om man, ja jag vet inte, det kändes väldigt prestationsinriktat och 

om man tog upp någonting man tyckte var svårt så var det mer att 

handledaren la över det på en själv, så man fick inget stöd i att det var 

svårt, det var mer att “ja men det borde du ha fixat”...”  

 

Samma student berättade även följande: 

 

“Man är ju ganska sårbar när man visar att...//...så här jobbar jag. Så 

det är ju en sårbarhetssituation gentemot de andra i gruppen också, att 

så här jobbar jag, vad tycker ni om det? Ja då står man ju där, sårbar 

för deras kritik.” 

 

En annan student beskrev situationen så här: 
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“Nej, men som student sitter man ju i en jätteknivig sits, att man har den 

här… att handledaren ska godkänna en, och det är ju jättesvårt att 

kritisera en handledare då…” 

 

De flesta studenter har uppgett att de varit ganska säkra på att bli godkända 

vilket har visats genom att de inte behövt reflektera så mycket över betygsaspekten. De har 

känt sig tillräckligt trygga för att kunna koncentrera sig på sin klient istället för att enbart 

fokusera på sin egen prestation. Samtidigt har de ändå berättat att det funnits en underliggande 

oro för att bli underkänd, en student uttrycker till exempel att “tänk om man inte blir 

godkänd?”. Några studenter har beskrivit att deras handledare ofta påtalat att de genomgår 

moment som ska underkännas eller godkännas, vilket en student beskriver på följande vis: 

 

“ ...Det var jättejobbigt. Att det var liksom en faktor som var med hela 

tiden...//… och det bidrog ju ytterligare till att man drog sig för att ta 

upp saker som var svåra. Det var mer att man “ja, men det går jättebra” 

eller “jag har inget att ta upp”. Det vart så.” 

 

Handledarens makt framkom också i andra sammanhang, som när handledare 

och student haft olika uppfattning om till exempel terapins utformning. Några studenter 

beskrev att de varit mer intresserade av och förlitat sig mer på behandlingseffekter av KBT 

medan vissa handledare varit mer PDT-inriktade, vilket kan ha fått olika konsekvenser för 

studenten. Eller där ens sätt att vara skiljt sig från handledaren vilket påverkat 

behandlingsarbetet. ”Jag strävar framåt och handledaren försöker bromsa upp hela tiden...”. 

Följande citat från samma student belyser denna företeelse ytterligare:   
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“Jag skulle nog säga att jag går mer på handledarens åsikt, i och med 

att jag gjorde en sak förut som var lite emot handledarens vilja och jag 

tyckte inte att det kändes riktigt bra. Så nu försöker jag verkligen luta 

mig mot handledaren och lita på henne.” 

 

Vidare finns exempel på när studenter poängterat för handledaren att det man 

lärt sig under psykologprogrammets teoretiska del skiljer sig från det som handledaren lärt ut, 

vilket i dessa fall inte har accepterats av handledaren. En student beskrev följande: 

 

“ ...När man tog upp det, sa att jag tror att vi har lärt oss lite 

annorlunda, så var det liksom inte okej. Då skulle vi lära om oss, och det 

var ändå något som vi hade hållit på med i flera terminer [på 

universitetet] och då kan man känna liksom… Ska det vara så?” 

 

Subkategori 2b: Höga krav och otydliga instruktioner 

I analysen framkom att handledningen har varit en besvärlig och svår upplevelse för några 

studenter på grund av att handledningen präglats av otydlig information i kombination med 

höga krav på prestation. Studenterna har berättat att de fått bristfällig information om de 

uppgifter som ska utföras på Psykologmottagningen och att de sedan kritiserats för det arbete 

som de har utfört. En student uttrycker att “handledaren var inte tydlig med vilka krav hon 

hade”. Några studenter uppgav att de kompenserade handledarens brist på instruktioner och 

stöd genom att söka stöd från de andra studenterna i handledningsgruppen. Stödet har i dessa 

fall ofta handlat om att anordna extra möten som har haft samma form som 

handledningsmötena, fast utan handledaren. Handledningsgruppen har beskrivits som mycket 
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betydelsefull för den egna personen och i vissa fall för att ens klara av den egentliga 

handledningen. 

 

En student beskrev hur hon hanterade situationen så här: 

 

“Vi fick ha någon slags parallellhandledning och stödgrupp innan 

liksom... där man försökte liksom.. ”det här går bra, det här är inte hela 

världen”, man fick tona ner förväntningarna och kraven lite grand...” 

 

Gruppen har hjälpt varandra genom att bidra med stöd och medkännande och i 

andra fall för att konkretisera vad som sagts i handledningen, vilket följande citat påvisar: 

 

“ ...Vi hade en individuell handledning med varandra. Så det är ju det att 

gruppen, vi har ju kunnat stötta varandra väldigt mycket. Och det tror 

jag är väldigt bra för emellanåt har det känts som att gruppen har gjort 

mer än handledaren har gjort…” 

 

Några studenter har uttryckt att de hanterade situationen genom att de har blivit 

sina egna handledare och i så stor utsträckning som möjligt stöttat sig själva. Som en 

konsekvens av att man inte fått tillräckligt med stöd eller instruktioner, har flera studenter 

uttryckt önskemål om att handledaren skulle agera på ett annat sätt. Till exempel en önskan 

om mer stöd för att våga visa ofördelaktiga videoklipp på terapisessioner eller en längtan efter 

en mer integrativt influerad handledning. Handledningen har stundtals uppfattats som 

innehållslös och ospecifik av flera studenter, vilket har gjort det varit svårt att tillgodogjort sig 
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handledning. Detta omdöme har till största del handlat om den handledning som sträcker sig 

över tre terminer, den så kallade långtidshandledningen. En student belyser det så här: 

  

“Långtidshandledningen tyckte jag var väldigt ospecifik, det var väldigt 

luddigt…//... visst att det kunde komma reflekterande frågor, men det var 

väldigt okonkret…//... och visst jag förstår att man inte kan peka med 

hela handen “gör si, gör så” men jag hade ändå önskat att det var mer 

konkret… Jag skulle önska att handledaren kunde anstränga sig att vara 

tydligare, kanske mindre prat och mer kärna.” 

 

Subkategori 2c: Olika terapiinriktning 

Ett bristfälligt samspel mellan handledare och student har förekommit, där det främst funnits 

en svårighet att kommunicera. Studenterna har i dessa fall haft en annan terapipreferens än sin 

handledare eller en större kunskap om en terapiinriktning, och på så vis haft olika uttryck för 

att benämna företeelser. För en student var det mycket tydligt för både henne och gruppen att 

studenten och handledaren inte kunde kommunicera med varandra. Följande citat kommer 

från denna student: 

 

“Jag kände att jag inte riktigt fick ut det jag behövde… att vi 

[handledare och student] inte pratade samma språk… att jag kunde 

fråga en sak och så tyckte jag att jag fick ett helt annat svar…” 

 

Som ett led i kommunikationsproblemen har studenterna upplevt sig frustrerade 

och uttryckt att de inte fått den hjälpen de borde fått, vilket uttrycktes genom att “vi var i en 

svår situation och fick inte hjälp” och “fick inget stöd när det var svårt”. Vidare fanns tecken 
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på att studenterna uppvisade ett bristande förtroende för sin handledare i samband med den 

otillräckliga kommunikationsförmågan. Till exempel har några studenter uttryckt att “jag tror 

att handledaren är lite otrygg i rollen” och “handledaren var osäker”. Samtidigt har 

studenterna resonerat kring att de också haft en inverkan på kommunikationen, vilket en 

student beskrev så här: 

 

“Jag är en sådan person som lätt blir frustrerad liksom... Lite stressad 

om jag känner att jag inte har kontroll. Så där har jag ju absolut varit 

med och påverkat… Om jag hade varit lite mer lugn och sansad så 

kanske inte handledaren hade blivit stressad och så där…” 

 

Subkategori 2d: Konkurrens 

Analysen visade att studenterna har funderat mycket över den gruppkonstellation som de 

bildat tillsammans med sina klasskompisar. Exempelvis har det funnits ett tydligt inslag av 

jämförande där studenter haft en bild av sina gruppmedlemmar som mycket intellektuella och 

högpresterande medan de inte haft samma uppfattning om sig själva. Några studenter har 

berättat att det främst har framkallat prestationsångest och oro i början av behandlingsarbetet, 

men att det för de allra flesta har sjunkit undan ju mer de lärt känna varandra. Studenterna har 

dock berättat att det ibland kunde uppstå avundsjuka, och att det kunde göra en uppgiven. En 

student berättade om avundsjuka på följande sätt: 

 

“Det enda jag kan tycka har varit lite jobbigt, det är att jag upplever att 

jag fått en ganska svår klient, och jag kan se att jag blir lite avundsjuk 

på de andra som har lättare klienter. Om jag inte hade haft några att 

jämföra mig med, så hade jag ju inte vetat hur de andras terapier var 
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eller hur deras samarbete gick… Men det är inte som att jag släpper ut 

det i gruppen.” 

 

Gruppdynamiken har ibland präglats av en tävlingsstämning, där det varit en 

kamp om vem som har rätt och vem som har fel. Även detta har minskat ju mer 

gruppdeltagarna lärt känna varandra, men även tack vare att det lyfts upp till diskussion av 

deltagarna. En student berättade om vad hon ansåg bidrog till en förbättrad stämning: 

 

“Synliggöra det… därför att om inte jag hade gjort någonting, så hade 

det bara gått och bubblat inom mig, och så vill jag inte ha det. Och om 

jag är den enda som känner på det sättet, så måste jag ju reflektera över 

det, men jag måste ju veta det, så det måste ju tas upp.” 

 

Kärnkategori - Positionering i relationer 

Kärnkategorin sammanfattar hela resultatet där positionering i relationen är något som 

genomgående är närvarande i huvudkategorier såväl som subkategorier. Det som förenar 

huvudkategorierna handlar om hur handledare och studenterna handskas med de relationella 

positioneringar som kan uppstå i handledning kring praktisk och teoretisk kunskap men även 

kring den makt som handledaren besitter vad gäller att underkänna eller godkänna en student. 

Beroende på hur denna hierarki hanteras blir konsekvensen att studenten upplever att hon har 

mer eller mindre inflytande över sin terapeututbildning, vilket i sin tur gör att hon känner sig 

mer eller mindre nöjd med handledningen i stort. Upplevelse av inflytande (kategori 1) 

beskriver en handledningsrelation där studenten upplever ett inflytande över handledningen 

och terapeututbildningen. Hierarkin blir inte så framträdande för att relationerna präglas av att 

vara mogna och ömsesidiga. Detta trots att hierarkierna alltid är närvarande just för att 
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handledaren ska betygssätta studenten vid olika moment. Upplevelse av underlägsenhet 

(kategori 2) beskriver en handledningsrelation där studenten upplever en maktlöshet kring sin 

handledning och blir underlägsen för att kunna hantera detta. En konsekvens av detta sätt att 

positionera sig relationellt blir en känsla av missnöje över handledningen och sin 

terapeututbildning. Sammanfattningsvis har studenterna uppgett att de upplevt både positiva 

och negativa element i handledningen (sammanfattning i tabell 1 nedan). Handledningen har 

beskrivits som både tillfredställande och utvecklande. Studenterna har då känt sig trygga med 

sina handledare och handledningsgrupper, samt vågat visa sig sårbara och varit öppna med 

både svårigheter och framgångar. I dessa fall har studenterna kunnat utvecklas på ett 

terapeutiskt såväl som på ett personligt plan. Samtidigt har handledningen och 

handledarrelationen beskrivits som otrygg, utmanande och frustrerande, som till exempel när 

bedömningsaspekten blivit för framträdande och/eller handledaren inte uppvisat empati och 

förståelse för studentens sårbarhet. 

Upplevelse av inflytande: 
• Upplevt trygghet och bekräftelse 
• Upplevt en rättvis behandling 
• Varit nöjd över 

handledarrelationen 
• Att det varit ett öppet klimat  
• Handledaren har varit flexibel i 

förhållande till student och 
metod  

• Upplevt ett inflytande 
• Att studenten kunnat se fördelar 

med att vara i grupp  

Upplevelse av underlägsenhet: 
• Att bli uttalat bedömd i en sårbar situation 
• Rollkonflikter och ambivalens 
• Höga krav och otydlig information, vilket 

gjort att studenter försökt kompensera detta 
• Olika terapiinriktning, vilket kan leda till 

kommunikationssvårigheter  
• Upplevt en maktlöshet 
• Konkurrens i handledningsgruppen 

 

Tabell 1: Tabellen visar en summering av studenternas beskrivning av aspekter som bidragit 
till en upplevelse av inflytande eller underlägsenhet i handledning. 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur psykologstudenter upplever handledning under 

de kliniska momenten vid psykologprogrammet. Författarna intervjuade sex nuvarande 
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studenter och sex nyligen examinerade psykologer som genomgått basutbildningen i 

psykoterapi vid Örebro universitet. Intervjufokus var informanternas upplevelse av 

handledning. Studiens resultat visade att handledning tycks ha en stor betydelse för studenter 

eftersom de framhävde en utvecklande och tillfredsställande upplevelse av 

handledningsrelationerna och handledningsprocessen. Samtidigt har upplevelsen även 

beskrivits som frustrerande och utmanande. Detta ligger i linje med tidigare gjord forskning 

där bland andra Orlinsky et al, (2001) rapporterat om att handledning anses vara mycket 

betydelsefull för psykoterapeuter samtidigt som Carlsson et al, (2011), Gray et al, (2001), 

Ramos-Sanchez et al, (2002) och Strömme (2012) rapporterat om negativa och ibland även 

destruktiva handledningserfarenheter. I resultatet beskriver samtliga studenter alltså både 

positiva och negativa processer parallellt. Studenter kan ha upplevt både negativa och positiva 

aspekter inom en och samma handledningssession, i längre perioder under 

handledningsprocessen eller i långtids- respektive korttidshandledningen. Vid analysen 

framkom en kärnkategori som sammanfattar resultatet. Kärnkategorin benämndes 

positionering i relationer. Den beskrevs indirekt av informanterna genom att de på olika sätt 

berättade att de varit tvungna att förhålla sig till någon form av hierarki under sin 

handledningsupplevelse. Till exempel under resonemanget om att de anpassade sig till 

handledarens åsikter. Studenterna berättade om en mängd olika faktorer som färgade deras 

handledningsupplevelse. Det som till synes hade störst betydelse för deras upplevelse var just 

den relationella positioneringen på grund av att den i hög grad verkade påverka studenternas 

välmående. Här kommer huvudkategorierna in i bilden. I upplevelse av inflytande (kategori 1) 

verkar studenterna framförallt uppleva trygghet. Studenterna tycks få hjälp med 

ångestreglering och kan uttrycka sig fritt trots en sårbar ställning gentemot handledaren. Detta 

skulle kunna ses som ett uttryck för ett starkt känslomässigt band utifrån 

handledningsalliansens perspektiv (Bordin, 1983; Gunn & Pistole; 2012; Starr et al., 2012; 
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Veilleux et al., 2013). Vidare råder ingen eller liten maktkamp. Detta bidrar till att studenterna 

tycks uppleva att de, inom givna ramar, kan påverka sin terapeututbildning och göra den mer 

individuellt anpassad. Således finns indikationer på att handledare och studenter har kommit 

överens om mål och uppgifter. Sammantaget upplevs denna relation behaglig och 

tillfredsställande för studenterna och handledningsalliansen kan anses vara stark. I upplevelse 

av underlägsenhet förefaller studenten uppleva otrygghet, osäkerhet och avsaknad av 

inflytande. Det tycks föreligga en oklarhet kring mål och uppgift. En möjlig anledning kan 

vara att handledaren i dessa relationer inte har förankrat mål och uppgifter hos studenten. En 

upplevd maktlöshet alternativt maktkamp tycks uppstå, med öppna eller dolda konflikter som 

följd. Detta skulle kunna vara uttryck för ett svagt känslomässigt band. Studenterna tycks 

missnöjda över handledningsrelationerna och handledningsalliansen förefaller vara svag. I de 

fall studenterna upplever att till exempel betygsbedömningen blir för framträdande verkar 

resultatet i föreliggande studie tyda på att studenterna pressas att bli underlägsna sin 

handledare och sin handledningsgrupp. Studenterna framhåller då i hög grad endast det 

positiva med sitt arbete och avstår från att berätta om eventuella svårigheter. Motivet för 

studenten är helt enkelt att klara utbildningen och uppnå godkänt. Detta resultat ligger i linje 

med andra studier (Johnston & Milne, 2012; Ladany et al., 1996) som visat att studenter är 

mindre benägna att blottlägga svårigheter om handledningsalliansen är svag. Författarna till 

denna studie föreslår därför att handledarna bör vara uppmärksamma på situationer där 

studenten berättar “för” bra saker eller blir avståndstagande, då detta kan indikera på en 

upplevd underlägsenhet, vilket i sin tur skulle kunna tyda på en bristfällig handledning. Det är 

av vikt att handledaren i dessa fall kan bortse från sin egen prestige och istället sätta 

studenterna främst. Trots allt handlar detta om en utbildningssituation som är till för att 

förbereda morgondagens psykologer och psykoterapeuter inför det kommande yrkeslivet. 
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Handledningskontraktet, (Rönnestad & Skovholt, 2013) som tidigare nämnts i 

de fem handledarprinciperna, kan vara ett hjälpmedel för att stärka handledningsalliansen och 

förebygga konflikter och maktobalanser. Just överenskommelsen av mål och uppgift verkar 

ha en mycket stor inverkan på studentens upplevelse av, samt kvalitét på, 

terapeututbildningen. Genom att ett handledningskontrakt formuleras blir handledare och 

student tvungna att reflektera över vad de vill uppnå och hur detta ska åstadkommas. Om det 

inte görs, riskerar handledaren och studenten att arbeta mot två olika mål med två olika 

tillvägagångssätt, och således är det inte underligt om en bristande handledningsallians 

uppstår med konflikter som följd. 

Tidigare studier har visat att handledning kan upplevas negativt och destruktivt 

(Carlsson et al., 2011; Gray et al., 2001; Ramos-Sanchez et al., 2002; Rönnestad & Skovholt, 

2013; Skjerve el al., 2013; Skovholt & Rönnestad, 2003; Strömme, 2012) vilket ligger i linje 

med denna studie, där studenter beskrev sådana händelser i samband med handledning. 

Nelson & Friedlander (2001) menar att konflikter uppstår på grund av maktobalanser. 

Resultatet i föreliggande studie tycks överensstämma med detta resonemang. De 

psykoterapeuter som handleder psykologstudenter vid de kliniska momenten har en särskild 

makt över studenterna eftersom de är involverade i själva undervisningsprocessen och 

samtidigt betygssätter studenterna. Detta kan jämföras med lärarnas position på 

psykologprogrammets teoretiska moment. Där examineras studenterna genom anonyma 

tentamen i de allra flesta fall. Detta kan medföra en friare diskussion under själva 

undervisningsmomenten eftersom studenterna inte behöver vara oroliga över att det hon säger 

under en föreläsning påverkar hennes tentamensresultat och betyg. I dessa fall kan studenterna 

anses ha en större rörelsefrihet än under handledningssituationen. Hur handledare hanterar 

denna maktposition verkar enligt resultatet bidra till att studenterna upplever det tidigare 

nämnda inflytandet respektive underlägsenheten. Om handledaren hanterar maktpositionen på 
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ett destruktivt (skadligt) sätt verkar detta kosta en del obehag för studenten. Trots detta visade 

resultatet att studenterna ändå uppgett att den obehagliga situationen lärt dem något, vilket 

också Nelson & Friedlanders (2001) studie visade. Till exempel visade resultatet i 

föreliggande studie att studenternas erfarenhet av att våga ta upp svårigheter stärkte deras 

självförtroende. Dessa händelser ökade även medvetenheten om vad de inte uppskattar i 

handledning. Tack vare obehaget och den negativa erfarenheten, kommer de kunna identifiera 

liknande händelser och konstruktivt kritisera handledaren i framtiden. Att studenterna 

resonerar på detta vis indikerar att de tar ett stort ansvar för dessa händelser. Kanske ett för 

stort ansvar? Nelson & Friedlander (2001) menar att trots det ökade självförtroendet och 

medvetenheten kan konflikter och obehag skada studenternas välmående och påverka deras 

tillit till andra. Kanske kan det även påverka arbetet med klienten. Liksom Gray et al, (2001) 

och Nelson & Friedlander (2001) betonar författarna att handledare borde uppmärksamma 

negativa och destruktiva upplevelser mer eftersom en stor del av framgångsrik handledning 

handlar om att medvetandegöra och föra detta på tal. En hjälp för att kunna tala om negativa 

och destruktiva händelser är enligt Gray et al, (2001) att se dem som naturliga i handledning. 

Det skulle kunna vara så att, i upplevelse av inflytande, ser handledaren negativa händelser 

och konflikter som något naturligt. Kanske just därför hanterar hon detta omgående och 

smärtfritt. Handledaren i upplevelse av underlägsenhet skulle däremot kunna se eventuella 

konflikter som skamfulla och/eller ett misslyckande. Konflikter kanske ses som ett “bevis” på 

att hon misslyckats som handledare eller med handledningen i stort. Detta skulle kunna bero 

på att handledaren i denna relation har höga krav på såväl studenten som på sig själv. Gray et 

al, (2001) menar att om konflikter ses som naturliga kan de lättare diskuteras, vilket skulle 

kunna underlätta utveckling hos alla inblandade. Dessutom skulle handledningsalliansen 

förmodligen stärkas. 
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Rönnestad & Skovholt (2013) föreslår att studenter och handledare borde ta 

regelbundna “time-outs” där handledningsrelation, allians och studentens läroprocess 

diskuteras. Beroende på vad som framkommer kan de då korrigera eventuella brister och lyfta 

fram styrkor hos varandra. Fokus bör alltså vara på student och handledare och mindre på 

klienten. Denna “time-out” kan ses som ett oerhört värdefullt tillfälle att få reflektera och 

stärka handledningsalliansen. På Psykologmottagningen förekommer i dag en 

halvtidsutvärdering och utvärdering i slutet av varje termin. Till dessa utvärderingar hör ett 

formulär. Psykologmottagningens utvärdering kan anses mer formell medan Rönnestad & 

Skovholts (2013) “time-out” verkar vara mer informell. Som ett led i att förbättra 

handledningsupplevelsen och processen menar författarna till denna studie att en “time-out” i 

Rönnestads och Skovholts (2013) bemärkelse skulle kunna integreras i 

Psykologmottagningens utvärdering. Ett förslag från författarna är således att formulären 

omarbetas så att de även täcker in och betonar handledningsrelationen och alliansen. Detta 

skulle kunna underlätta för studenter och handledare att diskutera mer fritt angående de 

relationella aspekterna. 

 

Dialektik 

Resultatet indikerar, i likhet med tidigare studier (Veilleux et al., 2013), att det i 

handledningssituationer finns en dialektik mellan trygghet och utmaning. Denna spänning bör 

också finnas för att en terapeutisk utvecklings ska kunna ske. En medvetenhet om dialektiska 

spänningar i handledning är betydelsefullt för att handledaren ska kunna klara av hanteringen 

av detta. Utifrån resultatet och huvudkategorin upplevelse av underlägsenhet skulle man 

kunna hävda att handledaren misslyckats med att balansera den dialektiska vågskålen. Den 

underlägsna studentens handledare verkar främja förändring men misslyckas med att erbjuda 

det stöd som passar studenten. Det kan även tolkas som att handledaren misslyckats med att 
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balansera utmaning och trygghet, med ett för stort fokus på prestation. Det finns till exempel 

indikationer på att handledaren inte lyckats skapa ett öppet klimat, eftersom det i flera 

intervjuer framkommit att studenterna haft en egen handledning parallellt med den 

“egentliga” handledningen. Studenterna har upplevt att svårigheter inte varit möjliga att ta upp 

med handledare, vilket kan anses destruktivt för studenternas terapeututveckling. Det är 

allmänt känt att reflektion (dvs. självkännedom och agens) är grundläggande för arbetet med 

psykoterapi (Starr et al., 2012). Rönnestad & Skovholt (2013) och Starr et al, (2012) betonar 

att handledaren, inom ramen för handledningsalliansen, bör skapa ett klimat som uppmuntrar 

till reflektion. I likhet med Haugaard Jacobsen & Tanggaard (2009) indikerar resultatet i 

föreliggande studie att studenter har mer eller mindre svårt för reflektion. Mognad och 

erfarenhet verkar påverka möjligheten att omvandla händelser till reflektion. Ladany et al, 

(1996) ställer sig frågan om vilka effekterna blir, när de med minst handledningsexpertis i 

vissa fall är de som ger mest handledning. Detta syftar alltså till den nämnda 

parallellhandledningen, där studenterna själva handleder varandra vid sidan av den egentliga 

handledningen. Resultatet i föreliggande studie indikerar att det upplevs väldigt frustrerande 

att behöva ta till en sådan typ av handledning. Parallellhandledning tycks således vara mer 

ångestdämpande än utvecklande. Resultatet kan vidare tolkas som att just handledarens 

öppenhet för reflektion över konflikter och mindre lyckade händelser är oerhört betydelsefull 

för studenternas utveckling. Reflektion är något som de innerligt verkar önskar sysselsätta sig 

med. Om de inte får chans och hjälp till reflektion verkar studenternas utvecklingsmöjligheter 

och tillfredställelse över handledningen överlag minska. 

I denna och andra studier (Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 2009; Henderson et 

al., 1999; Strömme, 2012) har det framkommit att studenter upplever en hjälplöshet och 

ångest inför och under den nya situationen som terapeut. Detta verkar handledaren i 

upplevelse av underlägsenhet glömt eller förbisett att ta hänsyn till när de har gett för kraftig 
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eller negativ feedback på bekostnad av den goda relationen. Strömmes (2012) resultat visade 

att handledare tenderade att överskatta alliansen, vilket även verkar vara fallet i denna studies 

resultat. Framförallt i upplevelse av underlägsenhet. Den underlägsna studentens handledare 

verkar mer fokuserad på sig själv som handledare och klienten, än studenten. Som exempel på 

detta visade resultatet att handledaren i vissa fall inte varit öppen för det som studenterna lärt 

sig på universitetet utan framhärdade det som handledaren själv menade var riktigt. I dessa 

fall hade det förmodligen varit mer hjälpsamt att diskutera detta. På så vis hade handledaren 

balanserat spänningen mellan handledarens kunskap och studentens kunskap på ett bättre sätt. 

Angående upplevelse av inflytande skulle man sammanfattningsvis kunna säga att 

handledaren lyckats balansera polariteterna på ett mer framgångsrikt sätt. Om det ändå 

uppstått en konflikt har hon i dessa situationer varit mer öppen för att själv ändra på sig då 

studenten kommit med feedback eller förslag om förändring. 

Tabell 1 kan ses som ett förslag till att beskriva hur eller varför upplevelse av 

inflytande eller upplevelse av underlägsenhet uppkommer. Författarna menar att ett överskott 

av de olika beståndsdelarna i respektive tabell förefaller leda till antingen upplevelse av 

inflytande eller upplevelse av underlägsenhet. Som författarna redan varit inne på verkar 

överenskommelse om mål och uppgifter samt det känslomässiga bandet 

(handledningsalliansen) spela in i denna process. Handledarens hantering av makt, den 

dialektiska spänningen samt studentens erfarenhet, mognad och förmåga till reflektion tycks 

också vara av betydelse. Vilken relationell position studenter intar skulle därför kunna ses 

som en konsekvens av handledningsalliansens kvalitét, hanteringen av makt och den 

dialektiska spänningen samt studentens egenskaper. 
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Grupprocesser 

I resultatet av denna studie framkom att grupprocesser är något som ständigt är närvarande i 

grupphandledning. Gruppens betydelse verkar således vara av stor vikt. Framförallt diskuteras 

en känsla av gemenskap, att studenterna inte är ensamma i en sårbar situation utan 

tillsammans reflekterar kring det som känns svårt. Resultatet påvisade positiva aspekter kring 

att få ta del av gruppmedlemmars terapeutiska utveckling, där de kan hjälpas åt att handleda 

varandra och komma framåt, vilket även Skjerve et al, (2013) påpekat. I denna studie 

framkom dock att grupphandledning även kan vara en källa till frustration. Studenterna har i 

dessa fall uppskattat när någon fört konflikter eller processer på tal, vilket då har lett till 

konfliktlösning. Detta ligger i linje med Ögren & Sundin (2008) som påpekat att studenter 

uppskattar när grupprocesser uppmärksammas. Haugaard Jacobsen & Tanggaard (2009) 

menar att gruppdeltagarna kanske bör diskutera arbetsalliansen i gruppen mer i förebyggande 

syfte. Detta skulle då underlätta beaktandet av individuella skillnader bland gruppdeltagarna. 

Syftet är att maximera grupphandledningens fördelar istället för att göra detta till en 

risksituation för konflikter. 

En skillnad författarna upptäckt jämfört med tidigare forskning är att konkurrens 

och jämförelse inte verkar ha diskuterats så som föreliggande studie gjort. Trots 

grupphandledningens positiva betydelse för studenten har grupphandledning också en 

baksida, såsom avundsjuka och konkurrens. Avundsjuka och konkurrens skulle kunna vara en 

motivator för att vilja utvecklas mer och bli en bättre terapeut. De kan dock också bidra till 

besvikelse och en känsla av att inte räcka till samt eventuellt späda på de föreställningar man 

har om de andra gruppmedlemmarna. Vikten av att samtala om olika slags grupprocesser 

poängteras av författarna till denna studie. Ett förslag är att diskutera grupprocesser ur ett 

metaperspektiv, att våga lyfta den subjektiva blicken till en mer objektiv sådan. På så vis kan 

avundsjuka och konkurrens förhoppningsvis hanteras på ett konstruktivt sätt. 
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Metoddiskussion 

Vilka informanter som valde att delta i föreliggande studie kan diskuteras. Fanns det 

exempelvis någon som ville delta men inte kunde på grund av alltför jobbiga upplevelser? 

Eller lockades informanter med särskilt jobbiga upplevelser att delta för att få bearbeta sina 

tankar och känslor? Författarna skulle kunna ha använt sig av ett strategiskt urval för att 

inhämta ännu mer unika upplevelser. Detta hade kunnat berika resultatet ytterligare. Det som 

dock talar för ett representativt urval är resultatets jämförbarhet och likhet med tidigare 

studier (Carlsson et al, 2011; Gray et al 2001; Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 2009; 

Orlinsky et al., 2001; 2005; Ramos-Sanchez et al., 2002; Skjerve et al., 2013; Strömme, 2012; 

Veilleux et al., 2013). Eventuella begränsningar med informanternas medelålder kan vara att 

resultatet inte kan generaliseras till yngre eller äldre nybörjarterapeuter. Detta kan dock 

jämföras med Carlsson et al, (2011) där informanterna var äldre och mer erfarna än 

informanterna i denna studie. De rapporterade handledningen som en givande men även 

omskakande del av utbildningen, vilket talar för att resultatet från föreliggande studie skulle 

kunna generaliseras till åtminstone äldre nybörjarterapeuter. En möjlig brist avseende 

intervjuerna är att författarna inte är vana intervjuare och kan ha reagerat på olika sätt när 

informanten har berättat något. Detta kan ha påverkat utfallet av vad denne fortsatte att 

berätta. Författarnas förförståelse kan även ha bidragit till att informanterna styrts i någon 

riktning eller förbisett saker som varit av relevans. För att minska inflytandet av intervjuarens 

oerfarenhet och förförståelse har intervjuerna utförts efter samma semistrukturerade 

intervjuguide. Informanterna har då getts möjlighet att själva formulera sina egna 

uppfattningar. Trots detta kan informanterna ha påverkats utav intervjuaren på grund av olika 

anledningar. Till exempel det faktum att intervjuerna spelades in. De kan ha blivit nervösa 

inför inspelningen eller valt sina ord med lite för stor omsorg. Vissa informanter vågade 

kanske inte berätta om extra känsliga upplevelser på grund av den samtidiga 
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beroendeställningen till handledaren och deltagandet i studien. Genom att informanter som 

redan tagit examen också inkluderades i studien, vilka således inte haft någon 

beroendeställning till handledare att ta hänsyn till, har denna aspekt kontrollerats för. 

Författarna strävade även efter att i största möjliga mån göra intervjun till en bekväm 

upplevelse genom att betona att informanternas uppgifter skulle anonymiseras och presenteras 

på gruppnivå samt att de fick avbryta sin medverkan vid vilken tidpunkt som helst. 

Med hänsyn till den kvalitativa generaliserbarheten (Langemar, 2008) gjordes en 

kontrollintervju för att kontrollera resultatets applicerbarhet på populationen, men även för att 

förstärka trovärdigheten i analysen och modellen. Under kontrollintervjun framkom inget nytt 

material som till exempel nya kategorier. Därför kan mättnad i materialet sägas ha 

uppnåtts.  Kontrollintervjun kan även ses om en replikerad intervju, vilket kan relateras till 

replikerbarkriteriet (Langemar, 2008) som syftar till att uppnå en så hög validitet som möjligt. 

En metodologisk svårighet med induktiv tematisk analys kan vara att metodvalet förutsätter 

att analysen utförs mycket detaljerat, vilket kan göra det svårt att se saker och ting ur ett större 

sammanhang. Författarna har strävat efter att ha en induktiv ansats med både närhet och 

distans till materialet för att på så sätt kunna ta till sig materialet på olika nivåer. Dock är det 

svårt att göra en helt induktiv analys, då den stundtals blir deduktiv i den bemärkelsen att man 

aldrig kommer ifrån sin förförståelse. Författarna har dock gjort tolkningar med en 

eftertänksamhet och har diskuterat dessa med deras handledare för att minska risken för 

nonchalanta tolkningar. Intervjumaterialet består av en stor textmassa, vilket kan medföra en 

risk att författarna valt bort information som varit angelägen att belysa. För att minska risken 

för att exkludera relevanta delar ur materialet, har författarna i enlighet med en Constant 

Comparative Method ständigt dubbelkollat materialet och hela tiden jämfört datan. För att 

begränsa eventuell påverkan av tidigare gjord forskning och för att vara så fria som möjliga i 

sina tolkningar har författarna inte tagit del av relevant litteratur innan resultatet analyserades. 
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Naturligtvis finns dock fortfarande en felmarginal där intressanta fynd kan ha missats eller att 

mindre intressanta fynd övervärderats. Resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut om 

författarna intervjuat fler studenter och även handledare. Basutbildningen i psykoterapi under 

handledning sker parallellt med den övriga utbildningen på psykologprogrammet med 

teoretiska kurser och egenterapi. Dessutom har studenten ett privatliv. Således finns det 

naturligtvis utomstående faktorer som kan påverka handledningsupplevelsen. Därför bör 

resultatet tolkas med försiktighet, då andra upplevelser och analyser också kan finnas som 

påverkar och breddar bilden. Författarna har själva gått i handledning på 

Psykologmottagningen. Detta kan ha medfört att författarna vinklat resultatet åt något håll. 

Mest troligt i ett mer positivt ordalag eftersom handledarna och studenterna mer eller mindre 

är författarnas kollegor. För att begränsa inverkan av detta och för att ytterligare stärka 

validiteten och trovärdigheten i studien har författarna tagit hänsyn till instämmandekriteriet 

genom att en så kallad “member checking” genomfördes. Informanterna bjöds då in till ett 

möte för att få en presentation av resultatet. Informanterna kände igen sig i 

resultatbeskrivningen och inga korrigeringar gjordes efter denna “member checking”.  Vidare 

kan en metodologisk brist med studien anses vara att analysen enbart bygger på intervjuer 

som gjorts med studenter som går eller nyligen har gått på psykologprogrammet vid ett 

universitet i Sverige. Därmed skulle resultatet eventuellt sett annorlunda ut om studenter vid 

ett annat universitet intervjuats. Dock stämmer resultatet överens med vad tidigare forskning 

har visat (Carlsson et al., 2011; Gray et al., 2001; Haugaard Jacobsen & Tanggaard, 2009; 

Orlinsky et al., 2001; 2005; Ramos-Sanchez et al., 2002; Skjerve et al., 2013; Strömme, 2012; 

Veilleux et al., 2013). Studien har alltså god samstämmighet med tidigare studier och därför 

kan resultatet anses tillämpligt även på andra universitet. 
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Förslag till framtida forskning  

I denna studie har författarna enbart fokuserat på hur studenter upplever handledning. Förslag 

till framtida forskning kan vara att koncentrera sig på hur både handledare och studenter 

upplever handledning. Syftet kan då vara att få en helhetsbild över hur alla inblandade parter 

upplever handledningssituationen. Det vore även givande att ytterligare utforska gruppens 

betydelse och process. Grupphandledning verkar påverka studenterna både positivt och 

negativt och det hade varit mycket intressant att utöka kunskapen kring detta område.    

Denna studie har inte tagit hänsyn till hur informanterna upplevt handledning i olika faser, 

alltså i början, mitten och slutet. Upplevelsen kan ha skiljt sig åt däremellan. Detta är något 

som framtida forskning skulle kunna handla om. Förslagsvis i en longitudinell studie med 

exempelvis upprepade mätningar varje termin. Eventuellt kan andra mätmetoder användas i 

kombination med intervjuer. Exempelvis kan självskattningsformulär användas för att 

jämföras med intervjuerna samt formulär som mäter ökade färdigheter och 

konceptualiseringsförmåga. 

 

Slutsatser 

Författarna menar att handledare och studenter bör vara medvetna om de positioneringar i 

relationer, vilka kan ses som maktskillnader, som tycks förekomma. En öppenhet för 

reflektion kring positioneringar i relationer rekommenderas. Det bör det finnas ett forum inom 

handledningssituationens ramar för att diskutera relationer och grupprocesser, framförallt i 

realtid, men även ur ett metaperspektiv för att efteråt kunna reflektera över utfallet. Detta 

skulle kunna vara en del i att stärka alliansen mellan handledare och gruppdeltagarna samt en 

del i att stärka studentens förmåga till terapeutisk utveckling. 
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Bilaga 1  
 
Hej!  
 
Vi är två psykologstudenter som nu i vår ska skriva examensuppsats och vi söker deltagare till 
en intervju. Intervjun kommer att handla om dina upplevelser av handledning under de 
kliniska momenten på psykologprogrammet. Intervjun kommer att ta ca 45 min och vi skulle 
vara så tacksamma om just du vill ställa upp. Vi är flexibla med tid och plats och kan anpassa 
oss efter dina önskemål så det inte blir ett stort projekt för dig. Vår tanke är att göra 
intervjuerna snarast möjligt. Vi kommer behandla all data konfidentiellt och svaren kommer 
inte att kunna spåras till enskilda individer. Om ni har några frågor som ni vill ha svar på 
innan ni tackar ja, så tveka inte att höra av er till oss.  
 
Hör av er så snart som möjligt!   
 
 
Mvh Emma Arokiam (emma.arokiam@gmail.com, 0768-658916) och Magdalena Ludvigsson 
(magdalena.ludvigsson@gmail.com, 0736-189298)  
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Bilaga 2  
 
Samtycke 
Till deltagande i denna studie av studentterapeuters och nyligen examinerade psykologers 
upplevelse av handledning under de kliniska momenten på psykologprogrammet vid Örebro 
Universitet. 
Jag har muntligen 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 anledning kan avbryta 
deltagandet i studien. 
 
Genom min underskrift samtycker jag till 
-          Att delta i studien 
-          Att min intervju används som data i Arokiams och Ludvigssons studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
Underskrift deltagare och datum                                                                                              
  
 
----------------------------------------------------- 
Namnförtydligande 
 
 
 
Jag har informerat om intervjuns syfte och genomförande samt om förvaring av 
intervjumaterialet. 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
Underskrift projektansvarig och datum  
 
 
---------------------------------------------------- 
Namnförtydligande 
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Bilaga 3  
 
Skriftlig information  till deltagare i studien av studentterapeuters och nyligen examinerade 
psykologers upplevelse av handledning under de kliniska momenten på psykologprogrammet 
vid Örebro Universitet. 
 
Information om uppsatsen 
 

- Kvalitativ metod 
- Individuella intervjuer (ca 45 min) 
- Undersöka upplevelse av handledning under de kliniska momenten på 

psykologprogrammet vid Örebro Universitet. 
- Vi riktar oss till er som går i den senare delen av psykologprogrammet och er 

som nyligen tagit examen från psykologprogrammet 
- Studien är av intresse både för oss, psykologmottagningen och institutionen på 

Örebro Universitet. 
- Resultaten kommer att avidentifieras i uppsatsen 

 
Studiens genomförande 
Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och kommer att spelas in (bandspelare eller 
motsvarande) och kommer därefter att transkriberas. 
 
Frivillighet och sekretess 
Att delta i denna studie är frivilligt och du kan avbryta deltagandet när som helst utan att 
behöva ange någon anledning. Intervjumaterialet kommer att kodas och avidentifieras och 
behandlas konfidentiellt. 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. Resultatet kommer att redovisas på gruppnivå skriftligt i form av en 
examensuppsats vid psykologprogrammet vid Örebro Universitet. 
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Bilaga 4 

 
Intervjuguide 

Ingångsfråga 
“Vi är intresserande av hur studentterapeuter och nyligen examinerade psykologer från 
psykologprogrammet vid Örebro Universitet upplever/upplevde handledningen under de 
kliniska momenten på utbildningen. Kan du berätta om dina erfarenheter av det? 
Fråga studentterapeuten om ett minne för att komma igång. Därefter kan man fråga om ett 
positivt eller negativt minne beroende på vad de började berätta om. 
Vad tänker du på när du tänker tillbaka på din handledning? 
Hur var ditt första möte med handledaren? Eller den första perioden? 
 
Områden 
 

1. Upplevelser 
 

a) Hur är/var det att gå i handledning? 
Vad hade du för förväntningar innan? 
Var det som du hade förväntat dig? 
Var det något du blev förvånad över? (att det var på ett visst sätt) 
Är du nöjd med den handledning du har/har fått på Psykologmottagningen? 
Är det något du saknar från din handledare eller handledningsgrupp? 
Vad är har du uppskattat mest från din handledning? 
Vad har du uppskattat minst från din handledning? 
 
b) Har du några positiva upplevelser från din handledning? 
Vad var det som gjorde att det blev en positiv upplevelse mer specifikt? 
Vad bidrog du själv med i detta sammanhang? 
Har du några andra idéer om varför det blev så? 
Hur blev du bemött av handledare? 
Hur blev du bemött av klasskamraterna? 
 
c) Har du några negativa upplevelser från din handledning? 
Vad var det som gjorde att det blev en negativ upplevelse? 
Vad bidrog du själv med i detta sammanhang? 
Har du några andra idéer om varför det blev så? 
Hur blev du bemött av handledaren? 
Hur blev du bemött av klasskamraterna? 
 

2. Hjälpsamt  
 

a) Hur hjälpsam upplevde du din handledning? 
Vad studenten har för egna idéer om varför det var så. Hjälpsamt/ej hjälpsamt? 
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Var det något som underlätta för dig? 
Tror du att du hade kunnat klara dig utan handledning? 
Skulle du säga att din handledning har varit en “traumatisk” eller “harmonisk” upplevelse? 
Hur har det varit att vara i grupp med klasskamrater? 
 

3. Utvecklande/ ej utvecklande 
 

a) Beskriv ett handledningstillfälle som kändes utvecklande 
Vad fungerade bra/dåligt? Hur gick det till? 
Vad gjorde du för att bidra till att det skulle bli utvecklande? 
Vad tror du din handledare bidrog med för att det skulle kännas utvecklande? 
 
b) Beskriv ett handledningstillfälle som har känts stagnerande 
Vad fungerade bra/dåligt? hur gick det till? 
På vilket sätt bidrog du till att det kändes stagnerande? 
Vad tror du din handledare bidrog med för att det skulle kännas stagnerande? 
 

4. Den integrativa inriktningen 
 

Har du haft en integrativ handledning, och i så fall på vilket sätt? 
Hur har det påverkat dina upplevelser? 
 

5. Avslutningsvis 
 

Har du några övriga frågor som du vill lyfta fram, som vi har missat? 
- hur tycker du det här har varit? 
- var det något som var extra  lätt/svårt? 
 
Var uppmärksam på och följ upp: 
- Områdena behöver inte tas i tur och ordning, utan detta kan växla. Det viktiga är att vara 
följsam med informanten. 
- Om relationen kommer på tal. Fråga då vad relationen har gjort för att handledningen har 
upplevts som hjälpsam, så att det inte blir tomma beskrivningar.   
- Samsyn respektive skilda åsikter om hur psykoterapi ska bedrivas 
 
Intervjuaren måste också förstå att hon själv måste ställa uppföljande och klarifierande frågor 
för att ständigt skapa en fördjupning i materialet. 
Vad? Hur kommer det sig? Hur? Hur tänkte/kände/gjorde du då? Vad innebär det för dig? 
 
Man kan be om en specifik händelse för att klarifiera upplevelsen. 
- Kan du beskriva en händelse där detta har hänt? 
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Bilaga 5 
 
Hej! 
Det har nu gått en tid sedan du intervjuades för vår studie om psykologstudenters upplevelse 
av handledning. 
 
För att säkerställa resultatet och öka trovärdigheten av vår studie inbjuds du till vår Member 
Checking tisdagen den 6/5 kl. 16.00 på Örebro Universitet. Under denna träff presenteras 
resultatet på gruppnivå, och citat kan förekomma men är då anonymiserade. Deltagarna får ge 
sina synpunkter på resultatet, om man till exempel känner igen sig i det som beskrivs eller inte 
känner igen sig. 
 
Vi bjuder på fika! 
 
Vi återkommer med information om exakt plats när vi vet hur många vi blir, så att vi kan boka 
en passande lokal. Hör av dig senast fredagen 25/4 om du vill komma. 
 
Det skulle betyda oerhört mycket för oss om du vill komma och ta del av vårt resultat och ge 
oss dina synpunkter. Vi vill också förtydliga att detta kommer ske i grupp, så att man är 
medveten om att man inte är anonym inför de som kommer. I mån av tid kan vi erbjuda 
individuella member checkings. 
 
Om du har några frågor är det bara att höra av dig via mail eller telefon! 
 
 
Varma hälsningar, 
Magdalena Ludvigsson tel 073-6189298 magdalena.ludvigsson@gmail.com 
Emma Arokiam tel 076-8658916 emma.arokiam@gmail.com 
 
 

 


