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Sammanfattning 
Handledning kan vara både god och dålig men det är oklart i vilken                         
utsträckning det förekommer. Denna studie har undersökt hur vanligt                 
förekommande exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning är             
bland psykolog och psykoterapeutstudenter som bedriver terapi under               
handledning. 304 studenter från 18 lärosäten deltog i en enkätstudie                   
gällande nuvarande och tidigare handledningsrelationer. Studien           
indikerar att många (70.1%) någon gång upplevt exceptionell och                 
otillräcklig handledning (66.1%). Det är även vanligt förekommande               
att ha upplevt skadlig handledning (15.5%). Förekomsten av               
exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning i nuvarande relation               
är i nivå med tidigare studier men den totala förekomsten är lägre,                       
vilket kan förklaras med att deltagarna i studien var mindre erfarna än                       
i tidigare studier.  
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Abstract 
Supervision has the potential to be good or bad, though the prevalence                       
is uncertain. This study examined how common exceptional, harmful                 
and inadequate supervision is among psychologist and psychotherapist               
students, pursuing therapy under supervision. 304 students from 18                 
universities took part in a survey that examined current and former                     
supervision relationships. Many (70.1%) has, at some point,               
experienced exceptional supervision, as well as inadequate supervision               
(66.1%). It is also common to have experienced harmful supervision                   
(15.5%). The levels of exceptional, harmful and inadequate supervision                 
in the current relationship is in line with previous studies, but the                       
overall incidence is lower, which can be explained by that the study                       
participants were less experienced than in previous studies. 
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Introduktion 

Klinisk handledning är ett vida uppskattat fenomen bland psykoterapeuter och 

psykologer (Orlinsky, Rønnestad, & Society for Psychotherapy Research, 2005) och innebär, 

för studentterapeuten, en möjlighet att utveckla sin kompetens och lägga grunden för sin 

yrkesidentitet (Bernard & Goodyear 2014; Carlsson, 2012; Carlsson, Norberg, Sandell, & 

Schubert, 2011; Rønnestad & Skovholt, 2013; Watkins, 1997). Forskning har visat att 

handledning upplevs som en av de tre mest inflytelserika komponenterna i den terapeutiska 

utvecklingen och bidragande till en positiv utvecklingsspiral (Orlinsky et al. 2005; Rønnestad 

& Skovholt, 2013; Skovholt, 2012). 

I bästa fall erbjuder handledningen en trygg bas där den handledde upplever att den 

kan känna tillhörighet och vara öppen med sina svårigheter (Watkins, 1997; Rønnestad & 

Skovholt, 2013). Handledning innebär dock för den handledde en sårbar situation, då den inte 

bara konfronteras med patientarbete, utan även får sin terapeutiska förmåga bedömd och sin 

lämplighet som terapeut prövad (Bernard & Goodyear, 2014; Rønnestad & Skovholt, 2013). 

Trots att handledning generellt är uppskattat och ses som ett viktigt inslag i den professionella 

utvecklingen har senare forskning påvisat en risk för att handledning, istället för att bidra till 

en positiv utveckling, ibland kan ha negativ effekt och till och med vara skadlig (Ellis, 2001; 

Ellis, 2010; Ellis, Berger, Hanus, Ayala, Swords & Siembor, 2014; Ellis, Creaner, Hutman, & 

Timulak, 2015; Gray, Ladany, Walker & Ancis, 2001; Mehr, Ladany, & Caskie, 2015; 

Orlinsky et al., 2005; Rønnestad & Skovholt, 2013; Strømme, 2014). Konsekvenserna av 

dålig och skadlig handledning är inte väl beforskat men Ellis (2001) menar att effekterna 

förmodligen kan liknas vid effekterna av dålig och skadlig terapi, vilket talar för relevansen i 

att undersöka fenomenet. 
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Handledning 

Handledning vid psykoterapi är en verksamhet med en historia som sträcker sig 

tillbaka till Freud i början av 1900talet (Watkins, 2015) och har sedan början av 1920talet 

varit en formell del i utbildningen av terapeuter. Fältet har enligt Watkins (2015) präglats av 

tre processer de senaste 50 åren: en demokratisering av relationen mellan handledare och 

handledd; handledare patologiserar idag handledda i mindre utsträckning än tidigare; mer 

uppmärksamhet har riktas mot att skillnader och särskilda behov som handlededda har 

påverkar handledningssituationen. Klinisk handledning ingår som en obligatorisk del i 

utbildning av psykologer och psykoterapeuter; alla institutioner som erbjuder utbildning i 

utförande av psykoterapi har någon form av klinisk handledning (Watkins, 1997).  

Enligt Watkins (1997) har klinisk handledning fyra syften: att säkra att patienter får 

bra vård; att terapeuten inte gör skada; att terapeuten har godtagbar terapeutisk förmåga samt 

att de som saknar tillräcklig förmåga hindras från att fortsätta utan någon slags åtgärd. 

Bernard och Goodyear (2014) definierar klinisk handledning som en intervention av en, 

vanligtvis, mer erfaren kliniker till en mindre erfaren kliniker. Relationen, i 

utbildningssammanhang, är utvärderande och hierarkisk, sträcker sig över tid, och har tre 

syften: att förbättra det professionella fungerandet hos den handledde; övervaka kvalitén på 

den handleddes arbete; bestämma huruvida den handledde har förmåga nog att fortsätta inom 

området. 

Klinisk handledning är en komplex process som inte bara fokuserar på att den 

handledde ska lära sig tekniker och utveckla förmågor genom praktisk tillämpning, utan även 

en process i vilken handledaren behöver säkra klientens vård, samtidigt som den försöker 

skapa en optimal miljö för den handleddes lärande och utveckling (Ladany, 2007; Rønnestad 

& Skovholt, 2013; Watkins, 1997; Ögren & Sundin, 2009). Handledning beskrivs som en 
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relationell process och det är i denna relation det möjliggörs för den handledde att utvecklas 

(Milne, 2009; Veilleux, Sandeen & Levensky, 2014, Bernard & Goodyear, 2014). Ett sätt att 

förstå komplexiteten i handledning och handledningsrelationen föreslås av Veilleux et al. 

(2014) som beskriver dialektiska svårigheter i handledning, där olika mål kan stå i konflikt 

med varandra, exempelvis att väga den handleddes utveckling mot att säkra bästa möjliga 

vård för patienten. 

Terapeutens utveckling 

Rønnestad och Skovholt (2013) har formulerat en utvecklingsmodell uppdelad i fem 

faser: nybörjarstudent; avancerad student; professionell novis; erfaren professionell och 

senior professionell. I början av sin utbildning befinner sig den framtida terapeuten i en fas 

Rønnestad och Skovholt (2013) benämner som Nybörjarstudent. I denna fas ska terapeuten 

möta kriterier för konceptuell kunskap och visa på en tillräcklig förmåga att bedriva terapi, 

samtidigt som den behöver hantera de emotionella aspekterna av att träffa en klient för första 

gången. Rønnestad och Skovholt (2013) visar att handledning är en huvudsaklig källa till 

inflytande på den terapeutiska utvecklingen i denna fas. När nybörjarstudenten sedan övergår 

till avancerad student blir handledningen än mer inflytelserik då studenten generellt 

investerar mer energi i det terapeutiska arbetet. Samtidigt ökar nivån av konflikt i 

handledningen då den avancerade studenten eftersträvar en högre nivå av autonomitet.  

När terapeuten är klar med sin utbildning går denne in i sin professionella roll, vilken 

av Rønnestad och Skovholt (2013), benämns som professionell novis. Terapeuten har just 

påbörjat sin professionella karriär och i denna fas upplevs enligt skattningar handledning som 

det mest inflytelserika för terapeutens utveckling, oavsett teoretisk inriktning (Orlinsky et al., 

2005). 
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Kopplat till denna modell har Orlinsky et al. (2005) utvecklat en cyklisk modell över 

psykoterapeutens utveckling. Denna modell utgår från två utvecklingsaspekter, nuvarande 

utveckling och karriärsutveckling. Dessa utvecklingsaspekter påverkar huruvida terapeuten 

befinner sig i en upplevd utveckling och går in i ett “healing involvement” i sitt terapeutiska 

arbete eller befinner sig i en upplevd stagnation och går in i ett “stressful involvement” i sitt 

terapeutiska arbete. Orlinsky et al. (2005) fann att ungefär en femtedel av alla terapeuter 

upplevde professionell stagnation och att handledning är en viktig faktor i att bryta en negativ 

utveckling. 

Rønnestad och Skovholt (2013) menar att terapihandledning bör vara 

utvecklingskänslig. Med detta menar de bland annat att kunskap om professionell utveckling 

ska speglas i handledning; närmare bestämt att det är upp till handledaren att skapa en 

“hållande miljö” för den handledde och balansera utmaning efter den handleddes behov. I 

likhet med Rønnestad och Skovholt (2013) menar Barret och Barber (2005) att handledning 

bör vara utvecklingskänslig och hävdar att många av de negativa upplevelserna handledda har 

i handledning beror på att handledaren inte är uppmärksam på den handleddes utveckling.  

Handledningsrelationen 

Synen på handledningsrelationen varierar mellan olika teoretiska inriktningar. Den 

kan exempelvis ses som en grundläggande möjlighet till att utvecklas i terapeutisk förmåga 

(Dewald, 1997) eller en brygga för att lära ut teknik och metod (Liese & Beck, 1997). Detta 

leder till att den tillskrivs olika emfas, såsom grunden i handledning eller en medierande 

faktor, men att den fyller en central funktion i handledning (Bernard & Goodyear, 2014; 

Goodyear, 2014; Milne, 2009; Watkins, 1997). Ellis (2010) påstår att god handledning inte 

handlar om att använda rätt teori eller teknik, utan att god handledning handlar om relationen 

mellan handledare och handledd.  
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Bordins (1983) modell över handledningsalliansen inbegriper överensstämmelse om 

mål, uppgifter och det emotionella band som utvecklas mellan handledare och handledd. 

Denna modell ger endast en bild över handledningsalliansen, medan senare forskning 

(Ladany, LehrmanWaterman, Molinaro & Wolgast, 1999a; Ellis, 2010; Ellis et al., 2014; 

Bambling & King, 2014; Ögren & Sundin, 2009) även påvisat sådant som etiskt agerande, 

handledarstil och interpersonell förmåga påverkar hur relationen upplevs (Rønnestad & 

Skovholt, 2013; Orlinsky et al., 2005). 

Ellis (2010) har påvisat att teoretiska modeller över handledning saknat två aspekter; 

handledningsrelationen och emotionell medvetenhet hos handledaren. Detta är i led med 

Ladany et al. (1999a) som påvisade att handledarens etiska agerande, något som saknas i de 

flesta modeller, i stor utsträckning påverkade handledningsalliansen och den handleddes 

upplevelse av handledningen. Ladany et al. (1999a) resonerade att handledningsrelationen 

påverkar i vilken utsträckning handledningen gör nytta för handledd och patient. Senare 

forskning har bekräftat handledningsalliansens betydelse för handledningens funktion och 

resultat (Mehr et al., 2015; Ladany, Ellis, & Friedlander, 1999b). 

Alliansen i handledning kan liknas vid den terapeutiska alliansen i psykoterapi 

(Lewis, Scott, & Hendricks, 2014; Ladany, et al., 1999b; Safran & Muran, 2003), exempelvis 

gällande behovet av att etablera ramar och tydliga mål med kontakten (Moga & Cabaniss, 

2014) såväl som vad som behöver ske då konflikter uppstår i relationen (Milne, 2009).  

En god handledningsallians, likt en god terapeutisk allians har kopplats till 

behandlingsresultat (Wampold & Imel, 2015), kopplats till en mängd positiva mått som: lägre 

nivå av stress, lägre nivåer av utbrändhet, högre tillfredsställelse med arbete, ökat 

självförtroende, ökad tillfredsställelse med handledning (Watkins, 2015), ökad nivå av att 

vara självutlämnande i handledning (Webb & Wheeler, 1998), lägre ångest hos handledda 
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(Mehr et al., 2015). En lägre nivå av allians i handledning är kopplat till inte bara lägre nivåer 

av ovanstående, utan även mer frekventa negativa upplevelser i handledningen, ökad andel 

rollkonflikter samt undvikande anknytning hos handledda (Watkins, 2015) och Goodyear 

(2014) resonerar att handledningsalliansen även påverkar huruvida den handledde kommer att 

uppleva skadlig och otillräcklig handledning. 

Grupphandledning 

Handledning i grupp, den vanligaste formen av handledning av terapeutstudenter i 

Sverige (Ögren & Sundin, 2009), liknar i sitt syfte individuell handledning men skiljer sig åt i 

att flera handledda regelbundet möts i en grupp, tillsammans med en handledare, där de 

handledda tar hjälp av handledaren samt varandra för att uppnå målen med handledningen 

(Bernard & Goodyear, 2014). 

Wampold och Holloway (1997) påvisade att det fanns ett stort behov av att utforska 

grupphandledning för att kunna yttra sig om dess effekt. Sedan dess har det varit fortsatt 

sparsamt med forskning specifikt kring formatet. Bernard & Goodyear (2014) fastslår dock i 

en summering av forskningsläget att fördelarna överväger de eventuella nackdelarna av 

grupphandledning, vilket styrks av Skjerve, Reichelt, Nielsen, Grova och Torgersen (2013). 

Grupphandledning kan ha mycket att erbjuda under förutsättningen att handledaren är 

kompetent nog att klara av dynamiken som uppstår i en grupp (Ögren, Boëthius, & Sundin, 

2014). Ögren och Sundin (2009) fann att grupphandledning medför en ökad klinisk 

kompetens, men också att handledare upplevde det som mer ansträngande att ha 

grupphandledning än individuell handledning. Många terapeuter i grupphandledning ser på 

gruppen som en resurs, där de kan diskutera handledningen och stötta varandra, vilket blir 

särskilt relevant när handledningen upplevs som negativ (Jacobsen & Tanggaard, 2009).  
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Ögren och Sundin (2009) visade på en inkongruens mellan handledarens och den 

handleddes upplevelse, där handledaren upplevde sig ta itu med interpersonella frågor i högre 

utsträckning än de handledda upplevde. Denna inkongruens återkommer i Strømme (2010), 

som fann att handledare inledningsvis överskattar alliansen i handledningen och underskattar 

de handleddas osäkerhet. Liknande inkongruens fanns i Ögren et al. (2014) där handledare 

skattade handledningsklimatet som mer positivt än de handledda. Även om klimatet i 

handledningsgruppen initialt kan vara obekvämt och nervöst blir de flesta grupper mer 

bekväma över tid (Ögren et al., 2014) och gruppen blir ofta väldigt betydande för de 

handledda (Boëthius & Ögren, 2001).  

Resultat av handledning 

Handledning är som tidigare nämnt ett centralt moment i utbildningen och 

utvecklingen till verksam terapeut inom psykoterapi (Watkins, 1997). Det finns svårigheter 

kopplat till att bedriva god handledning, exempelvis de utvecklingsmässiga anpassningar som 

behöver ske för att handledningen skall matchas mot den handledde (Rønnestad & Skovholt, 

2013; Barret & Barber, 2005) eller de särskilda utmaningar som grupphandledning medför 

(Bernard & Goodyear, 2014; Ögren et al., 2014).  

Forskning har visat att handledning är vida uppskattat och generellt sett leder till en 

positiv utveckling (Orlinsky et al., 2005; Goodyear, 2014; Skovholt, 2012; Ögren & Sundin, 

2009; Wheeler & Richards, 2007) men på senare tid har forskning även visat att förhållandet 

är mer komplext och att handledning kan ha en negativ inverkan (Arokiam & Ludvigsson, 

2014; Cabaniss, Glick & Roose, 2001; Carlsson et al., 2011; Orlinsky et al., 2005; Rønnestad 

& Skovholt, 2013; Strømme, 2014) eller vara direkt skadlig (Ellis et al., 2014).  

Handledd. Wheeler och Richards (2007) sammanfattade att forskning om 

handledning ditintills visat att handledning påverkar den handleddes självmedvetenhet, 
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färdighet och tilltro till egen förmåga men att denna inverkan skiftade beroende på hur pass 

frekvent handledningen var. Ladany et al. (1999b) visade att ett starkare emotionellt band 

mellan handledare och handledd påverkade den handleddes nöjdhet med handledningen. 

En starkare handledningsallians är kopplat till en lägre nivå av ångest hos de 

handledda, samt en ökad villighet att vara avslöjande i handledningen (Mehr et al., 2015). 

Denna villighet att vara självavslöjande i handledningen är enligt Ladany, Hill, Colbert och 

Nutt (1996) grundläggande för en lyckad handledning, vilket bekräftas av Spence, Fox, 

Goldin & Daiches (2014). RamosSanchez et al. (2002) påvisade även att negativa 

handledningserfarenheter var kopplade till en sämre handledningsallians. 

Kannan och Levitt (2015) fann att studenter som kände sig stöttade av sina handledare 

upplevde det enklare att visa upp sina svårigheter gällande kliniskt arbete i handledning samt 

att lära sig av de misstagen. I motsats till dessa fynd, fann Strømme och Gullestad (2012) inte 

att villigheten till självavslöjande påverkade lärandeprocessen. Ladany et al., (1999a) fann att 

den handleddes nöjdhet med handledningen, och handledningsalliansen, påverkades negativt 

om handledaren bröt mot etiska riktlinjer. 

I och med att handledningen har ett starkare inflytande i den avancerade studentfasen, 

än i senare faser, riskerar negativa erfarenheter att få allvarligare konsekvenser och resultera i 

en dubbel traumatisering (Rønnestad och Skovholt, 2013). Dubbel traumatisering uppstår då 

studentterapeuten upplever ett stressande engagemang samtidigt som den erfar konflikter med 

sin handledaren (Orlinsky et al., 2005). Handledningen belyses av Rønnestad och Skovholt 

(2013) inte bara som en risk att orsaka eller förstärka ett stressande engagemang utan som en 

av de viktigaste möjligheterna att, i tid, begränsa konsekvenserna av ett sådant engagemang.  

Patient. Det finns inte idag tillräckligt med forskning för att empiriskt besvara frågan 

om handledning leder till bättre behandling för patienten (Watkins, 2011; Wheeler & 
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Richards, 2007). En indikation ges dock av Bambling, King, Raue, Schweitzer & Lambert 

(2006) som fann att handledning kontra ingen handledning, vid en behandling för depression, 

medförde lägre avhopp från behandlingen, bättre allians mellan patient och terapeut, lägre 

nivåer av depressivitet samt högre patientnöjdhet med behandlingen. De gjorde dock ingen 

skillnad på kvalitén på handledningen utan fann detta samband överlag, vilket är en god 

indikation för handledning generellt. 

I kontrast till detta visade KahlPopp (2014) att handledarens fokus i handledningen 

kraftigt påverkade terapeutens beteende i nästkommande terapisession på ett sätt som varken 

patient eller terapeut upplevde som hjälpsamt.  

Etik 

Under den behandling psykolog och psykoterapeutstudenter utför är handledaren 

juridiskt ansvarig för den vård patienten får (Patientsäkerhetslag 2010:659). Detta innebär att 

de dialektiska utmaningarna i handledning (Veilleux et al., 2014) inte bara är av etisk 

karaktär, utan även har en juridisk dimension, vilket påverkar relation och maktförhållande 

mellan handledare och handledd. Handledaren har framför sig ett svårnavigerat fält där 

många faktorer, etiska som juridiska, måste hållas i beaktande men där gränsdragningar inte 

alltid är självklara. I en studie av Ladany et al. (1999a), om handledarens etiska agerande, 

kunde de visa på att handledares brott mot yrkesetiska riktlinjer både var vanligt 

förekommande och att dessa brott skadade alliansen med den handledde och den handleddes 

tillfredsställelse med handledningen.  

Cabaniss et al. (2001) fann att många handledda höll tillbaka uttryck för negativa 

åsikter i handledningen, eller till annan personal, för att inte uppfattas som bråkmakare. De 

fann även att tre fjärdedelar av alla handledda var av uppfattningen att det fanns ett stigma 

från mottagningens sida kopplat till att byta handledare, medan samma uppfattning enbart 
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fanns hos en fjärdedel av handledarna. Detta tydliggör svårigheten i den maktbalans 

handledaren och den handledde står inför, där handledaren måste säkra patientens vård, 

utvärdera den handledde och samtidigt skapa ett utvecklande klimat där den handledde vågar 

öppna sig om sina svagheter (Spence et al., 2014). 

Ellis (2001) påpekar behovet av att kartlägga dålig och skadlig handledning med en 

enkel anledning, nämligen att skadlig handledning bryter mot psykologens och terapeutens 

grundläggande etiska riktlinje; att inte skada (Sverne Arvill, Hjelm, Johnsson, & Sääf, 2015). 

Att kartlägga skadlig handledning ger yrkeskåren en möjlighet att arbeta förebyggande och 

även att ta hand om dem som skadats samt att identifiera handledare som ofta skadar de 

handledda (Ellis, 2001). 

Ramverk över exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning. 

Handledning är ett uppskattat inslag i utbildningen av terapeuter och verkar påverka 

psykoterapeutisk behandling till det bättre. Dock framkommer ett problem i forskningsfältet 

kring skadlig, dålig, och god handledning: det saknas ett ramverk för att undersöka och 

besvara frågan om hur vanligt förekommande god, skadlig eller negativ handledning är (Ellis 

et al., 2014). 

Ellis (2001) föreslog ett ramverk över dålig och skadlig handledning, vilken 

omarbetades och testades (Ellis et al., 2014) och replikerades (Ellis et al., 2015), där en 

amerikansk och irländsk population jämfördes mot varande. Ellis et al. (2014) utarbetade en 

lista på 36 de facto (DF) kriterier (se Tabell 4), vilka beskrev handledarbeteenden som kunde 

anses göra skada (DFSH ; de facto skadlig handledning) eller indikerade en otillräcklig 1

handledning (DFOH; de facto otillräcklig handledning), samt en självidentifierad dimension 

(SI) vilken täcker över skadlig (SISH) samt otillräcklig (SIOH) handledning. Förekomsten av 

1 Författarnas översättning 
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exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning undersöktes i två studier, dels i Irland samt 

i USA, med ett urval på 300363 handledda (Ellis et al., 2014, Ellis et al., 2015). 

Studierna visade att över 60% själva identifierar att de någon gång mottagit 

otillräcklig handledning och mellan 7090% har haft de facto otillräcklig handledning. Mellan 

2030% rapporterar att de mottagit skadlig handledning medan de facto skadlig handledning 

förekommer i 2540% av populationerna. I Ellis et al. (2015) inkluderades även 

självidentifierad exceptionell (SIEH), med vilket avsågs en väldigt god eller mycket givande 

handledning, och mellan 5772% har någon gång under sin karriär mottagit exceptionell 

handledning. 

Syfte 

Som det framgår av den presenterade forskningen är otillräcklig och skadlig 

handledning ett fenomen med allt från ringa till potentiellt allvarliga konsekvenser. 

Internationell forskning visar att det är ett relativt vanligt förekommande problem, men även 

att exceptionell handledning är ett vanligt förekommande fenomen. Då handledning är ett 

obligatoriskt moment i psykolog och psykoterapeutbildning (Watkins, 1997; Ögren & 

Sundin, 2009) framstår det som i högsta grad relevant och som en etisk skyldighet att 

undersöka handledning, i alla dess aspekter; god, otillräcklig eller skadlig (Ellis, 2001). I 

Sverige har ännu inget försök att undersöka förekomsten av exceptionell, otillräcklig och 

skadlig handledning skett.  

Med utgångspunkt i Ellis et al. (2014) ramverk avser studien att undersöka 

förekomsten av exceptionell, otillräcklig och skadlig handledning i en svensk 

studentpopulation. Ramverket innehåller en självidentifierad del för exceptionell, skadlig och 

otillräcklig handledning i nuvarande handledningsrelation samt andra handledningsrelationer. 

Utöver detta innehåller ramverket 36 de factokriterier, vilka utgör exempel på skadlig och 
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otillräcklig handledning. Hitintills finns inte de factokriterier framtagna för exceptionell 

handledning (Ellis et al., 2015). 

Studien syfte är alltså: (a) att översätta Ellis et al. (2014) ramverk över exceptionell, 

skadlig och otillräcklig handledning till svenska; (b), undersöka förekomsten av exceptionell, 

otillräcklig och skadlig handledning på en svensk population bestående av psykolog och 

psykoterapeutstudenter som bedriver terapi under handledning; (c), att jämföra studiens 

resultat med tidigare studier; (d), att undersöka faktorer såsom kön, ålder och erfarenhet 

samvarierar med upplevelsen av exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning; (e), att 

jämföra förekomsten av exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning mellan studieorter 

med hög eller låg svarsfrekvens, för att öka generaliserbarheten i resultaten. 

Utöver ovan nämnda syften är vår förhoppning att denna studie i framtiden ska kunna 

bidra till möjligheten att på ett mer strukturerat sätt forska kring förekomst av, orsaker till och 

konsekvenser av exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning.  

Metod 

Procedur 

Kontext. I studien inkluderades studenter som under februari och mars 2016 gick på 

ett psykologprogram eller en psykoterapeututbildning där de bedrev terapi under 

handledning. Psykologstudenter befinner sig på en grundläggande utbildningsnivå i 

psykoterapi och som ett obligatoriskt moment i utbildningen bedriver de psykoterapi under 

handledning. Momentet pågår under 18 månader och innehåller 120 timmar handledning. 

Psykoterapeutstudenter befinner sig på en avancerad utbildningsnivå med handledning 

kopplat till patientarbete minst 150 timmar över 30 månader. 
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Urval. Totalt 22 lärosäten, med rätt att examinera  psykoterapeuter (n = 12) och 2

psykologer (n = 10), kontaktades per mail (ett exkluderades då de saknade studenter i kliniska 

moment). Av dessa återkopplade 19 lärosäten (9 psykoterapeututbildningar och 10 

psykologprogram) varav ett valde att inte medverka (se figur 1 för översikt).  

 

Figur 1. Flödesschema över kontakt med lärosäten samt svarsfrekvens. Okänd svarsfrekvens 

avser deltagare från studieorter med okänd mängd studenter som bedrev terapi under 

handledning. 

 

2 http://www.uka.se/utbildningskvalitet/sokblandexamenstillstand.html 
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Utskick. Studenter på 18 lärosäten inkluderades, varav 14 lärosäten (6 

psykoterapeututbildningar och 8 psykologutbildningar) nåddes med ett mail om studien. Ett 

lärosäte nåddes endast genom ett dokument på läroplattform och tre endast genom 

studentföreningars facebookgrupp. Samtliga utskick innehöll en kort beskrivning av studien 

samt en länk till enkäten. Efter drygt en vecka skickades en påminnelse om enkäten ut till 

samtliga lärosäten. 

En kort beskrivning om studien samt länk till enkäten delades även i nationella 

grupper för psykologstudenter och psykologer på Facebook samt i en facebookgrupp 

tillhörande psykologstudenter vid Örebro Universitet. 

Vi var även ute i de klasser som för närvarande bedriver terapi under handledning vid 

Örebro Universitet och informerade om studien och enkäten. 

Etik. Ingen betalning eller belöning utdelades för deltagande i enkäten. Ingen 

identifierande information eftersöktes utöver ålder, kön och studieort, men då denna 

information potentiellt kan vara identifierande presenteras resultaten endast på gruppnivå. I 

alla utskick och i enkäten informerades om studiens syfte och frågeställning, att deltagande 

var frivilligt och att uppgifterna behandlades konfidentiellt. Samtliga frågor var frivilliga att 

svara på. 

I utskick och enkät delgavs även mailadresser till författare samt handledare för 

eventuella frågeställningar kring studien. 

Deltagare. Totalt 305 psykolog och psykoterapeutstudenter svarade på enkäten. En 

svarande exkluderades på grund av att all demografisk data saknades och urvalet bestod 

därefter av 304 deltagare. Se tabell 1 för demografi. 
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Tabell 1 

Demografi över samtliga deltagare (N = 304) 

  % / M    % / M 
Ålder (SD)  32.15 (9.04)  Antal patienter per vecka (SD)  3.99 (6.39) 
Kön    Handledares kön   
Kvinnor  74%  Kvinnor  61.8% 
Män  25.66%  Män  37.5% 
Annat  0.33%  Annat  0.7% 

Utbildning    Handledares grundutbildning   
Psykologstudenter  76%  Psykolog  81.6% 
Psykoterapeutstudenter  24%  Socionom  13.5% 

Inriktningar    Sjuksköterska  1% 
Humanistisk/Existentiell  0.3%  Läkare  0.3% 
Integrativ/Eklektisk  16.1%  Annat  1.6% 
KBT (ACT, DBT o. dyl)  48%  Vet ej  2% 
Psykodynamisk/Psykoanalytisk  32.2%  Handledares inriktning   
Annat/vet ej  3.3%  Humanistisk/Existentiell  0.3% 

Grupp / individuell handledning  98.4% / 6.6%  Integrativ/Eklektisk  2.6% 
Tid av handledning per vecka (SD)  2.1 (.77)  KBT (ACT, DBT o. dyl)  52.3% 
Tid av terapi per vecka (SD)  3.54 (5.65)  Psykodynamisk/Psykoanalytisk  40.5% 
Tid med klientarbete    Annat/vet ej  4.2% 
03 månader  11.8%  Tid i nuvarande handledning   
36 månader  18.8%  03 månader  21.4% 
612 månader  23.0%  36 månader  28.6% 
1218 månader  20.7%  612 månader  29.9% 
18 månader eller mer  27.3%  12 månader eller mer  20.1% 

 

Svarsfrekvens. Av de 18 inkluderade lärosätena kunde vi bekräfta att studenterna 

nåddes av ett första mail om studien på 14 lärosäten och vi bedömde att vi hade möjlighet 

beräkna bortfall på dessa. Enligt denna beräkning var antalet svaranden på helgruppsnivå 

24.44% där de olika utbildningsinstitutionerna hade en svarsfrekvens från 3.67% upp till 

70.83%.  

För att göra beräkningar baserat på svarsfrekvens delades deltagarna upp i två 

grupper; högre än 50% svarsfrekvens (hög svarsfrekvens, n = 79) och lägre än 50% 

svarsfrekvens, där även de studenter från studieorter med okänd svarsfrekvens inkluderades 
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(låg svarsfrekvens, n = 225).  Samtliga i gruppen med hög svarsfrekvens var 

psykologstudenter. Gruppen med hög svarsfrekvens var i genomsnitt yngre (M = 28.77, SD = 

5.25) än den andra gruppen (M = 33.33, SD = 9.83), t(253.94) = 5.17, p < .001, och de 

bedrev även mindre antal timmar terapi per vecka (hög svarsfrekvens: M = 1.25, SD = .52; 

låg svarsfrekvens: M = 4.35, SD = 6.37), t(231.21) = 7.21, p < .001. De skilde sig även åt i 

antal timmar handledning per vecka, där gruppen med hög svarsfrekvens hade mer 

handledning per vecka (M = 2.33, SD = .97) än gruppen med låg svarsfrekvens (M = 2.02, 

SD = .67), t(100.95) = 2.6, p = .011. Grupperna skilde sig även signifikant åt på variabeln tid 

av bedriven terapi där gruppen med låg svarsfrekvens (M = 3.39, SD = 2.436) i genomsnitt 

bedrivit terapi under längre tid än de i gruppen med hög svarsfrekvens (M = 1.59, SD = 

1.098), t(281.199) = 8.799, p > .001. 

Det återfanns ingen signifikant skillnad gällande kön, X2 (1, N = 303) = .010, p = 

.920, eller tid i nuvarande handledning, X2 (3, N = 304) = .778, p = .855. Fler i gruppen med 

hög svarsfrekvens (32.9%) svarade att de identifierade sin teoretiska inriktning som 

integrativ/eklektisk än de i gruppen med låg svarsfrekvens (11.1%), och färre (15.8%) 

identifierade den som psykodynamisk/psykoanalytisk (39.6%), X2 (2, N = 293) = 25.656, p < 

.001, Cramers v = .296, p < .001.  

Instrument 

Skadlig och otillräcklig handledning. Ellis et al. (2014) utformade ett ramverk över 

otillräcklig och skadlig handledning i vilket de först utarbetade 10 kriterier, baserat på 

tidigare litteratur, över minimalt tillräcklig klinisk handledning. Utifrån detta definierades att 

otillräcklig klinisk handledning (OH) sker när handledaren är oförmögen eller ovillig att möta 

kriterierna för minimalt tillräcklig klinisk handledning; förbättra den handleddes 

professionella fungerande; övervaka kvaliteten på de professionella tjänster som erbjuds till 
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den handleddes klienter eller att fungera som en portvakt till professionen (Ellis et al., 2014). 

Skadlig klinisk handledning (SH) definierades som handlingar, vilka resulterar i psykologisk, 

känslomässig och/eller fysisk skada eller trauma hos den handledde (Ellis et al., 2014). Enligt 

ramverket kan otillräcklig och skadlig handledning både vara en pågående situation eller ett 

enstaka tillfälle. 

Ellis et al. (2014) betonar att skadlig handledning bör skiljas från fall där en handledd 

kämpat med svåra problem i handledning eller handledaren gett smärtsam men nödvändig 

feedback för den handleddes professionella utveckling, och belyser att det är viktigt att 

differentiera skadlig handledning från handledarbeteenden som syftar till den handleddes 

bästa. 

De factodeskriptorer. För att fånga upp subjektiva och objektiva aspekter i 

ramverket differentierades mellan självidentifierad (SI) och de facto (DF), skadlig eller 

otillräcklig handledning (Ellis et al., 2014).  

Utifrån definitionen av minimalt tillräcklig, skadlig och otillräcklig handledning 

formulerades 50 deskriptorer av beteenden kopplat till otillräcklig och skadlig handledning 

(Ellis et al., 2014). Dessa deskriptorer fick sedan värderas av 34 experter på handledning 

vilket resulterade i 16 deskriptorer för de facto otillräcklig handledning samt 21 deskriptorer 

för de facto skadlig handledning (se tabell 4).  

Deskriptorerna presenteras med en likertskala (17), där deltagarna får skatta hur väl 

påståendet stämmer med deras handledningsrelation. För att avgöra om ett kriterium för de 

facto otillräcklig eller skadlig handledning är uppnått eller ej, rekommenderar Ellis et al. 

(2014) att om en deskriptor skattas som ≥ 5, skall kriteriet betraktas som uppfyllt. Ifall 

deskriptorn är omvänd, bör en skattning på ≤ 3 räknas som att kriteriet är uppfyllt. Enligt 
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ramverket är en handledning som innehåller endast en incident av skadlig eller otillräcklig 

handledning är per definition de facto skadlig eller otillräcklig. 

På grund av allvarlighetsgraden i fyra deskriptorer (fysiskt hotfull, sexuellt intim, 

sexuell relation och tagit droger tillsammans) och deras skadliga effekter rekommenderar 

Ellis et al. (2014) att de klassificeras som skadliga vid en skattning på 2 eller högre. 

Exkludering av två deskriptorer från DFSH. Av de kvalitativa svaren i denna studie 

framkom att två begrepp var svåra att förstå, exploatering samt dubbla roller och det 

framkom även att de reverserade måtten upplevdes som svåra att besvara. Förekomsten i de 

två deskriptorer som skattats reverserat är dubbelt till fyrdubbelt högre än det innan högsta 

värdet (Känner skuld, genans, skam eller klander). Skattningarna på dessa två deskriptorer 

avvek från de sammanlagda skattningarna på DFSH (n = 304, M = 1.42, SD = .68) där 

deskriptorn Undviker exploaterande dubbla roller (M = 3.22, SD = 2.61) och befann sig 2.65 

standardavvikelser från det totala medelvärdet och deskriptorn Säker från exploatering (M = 

2.24, SD = 2.06) befann sig 1.21 standardavvikelser från det totala medelvärdet.  

Då dessa två deskriptorer var de enda att skattas reverserat, innehöll begrepp som i de 

kvalitativa svaren flaggats som svårförståeliga och avvek markant i förekomst samt hur de 

skattades valde vi att exkludera dem från den totala förekomsten. För att minimera risken för 

typ2fel, men på bekostnad av en ökad risk för typ1fel, exkluderades deskriptorerna 

undviker exploaterande dubbla roller och säker från exploatering. 

Exceptionell handledning. I Ellis et al. (2014) studie varken presenterades eller 

operationaliserades exceptionell handledning. I Ellis et al. (2015) presenterades resultat om 

exceptionell handledning, vilka baserades på självidentifierad upplevelse då de factokriterier 

saknades. Exceptionell handledning saknar de factodeskriptorer men definieras av Ellis et al. 

(2015) som en djuplodande, kraftfull och inspirerade handledning. 
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Översättning av ramverket över skadlig och otillräcklig handledning. Vi, 

författarna, översatte den enkät som använts av Ellis et al. (2015) för att undersöka 

självidentifierad exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning och översatte sedan de 

factodeskriptorer som utarbetats i Ellis et al. (2014), enligt en tväröversättningsprocess 

(Aegisdottir, Gerstein, & Cinarbas, 2008). Dessa två delar översattes sedan tillbaka till 

engelska av en psykologstudent på avancerad nivå med svenska som modersmål och 

engelskakunskaper på avancerad nivå. När översättningar inte blev identisk inleddes en 

diskussion med fil. dr. inom psykologi kring innebörden i begreppen och innebörden i 

frågeställningarna. Utifrån denna diskussion omarbetades översättningen tills centrala 

begrepp överensstämde, i sin grundläggande innebörd, mellan engelska och svenska. 

Enkäten. Den enkät som användes i studien (se bilaga 6) bestod av 103 frågor 

fördelade över fyra delar. I enkätens första del efterfrågades demografiska variabler om 

deltagaren samt dennes handledare. Enkätens andra del bestod av översättningen av Ellis et 

al. (2015) enkät för självidentifierad handledning, där deltagaren tillfrågades om de upplevt 

exceptionell, otillräcklig eller skadlig handledning i nuvarande eller annan 

handledningsrelation. För att kunna bedöma detta hade de till sin hjälp definitionen av 

exceptionell (handledning som gett en "wow"upplevelse, en djuplodande, kraftfull, 

inspirerade handledning), otillräcklig (att klinisk handledning helt enkelt inte ges; 

handledaren är oförmögen eller ovillig att höja ditt professionella fungerande; övervakar 

inte kvaliteten på de professionella tjänsterna som dina klienter erbjuds; ger inte minimalt 

tillräcklig klinisk handledning som krävs för din profession; handledaren bryter mot etiska 

normer) och skadlig (handledningsmetoder som resulterar i psykologisk, känslomässig, 

och/eller fysisk skada eller trauma för dig; du skadades genuint på något sätt av 

handledarens beteenden eller passivitet/overksamhet) klinisk handledning. Dessa frågor 
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följdes, vid ett jakande svar, upp med frågor där deltagaren fick skatta, på en likertskala 

(17), i vilken utsträckning handledningen upplevts exceptionell, otillräcklig eller skadlig för 

den handledde samt i vilken utsträckning handledningen påverkat klienter och andra frågor 

kring handledningens konsekvenser. Den tredje delen av enkäten innehöll de 

factodeskriptorer för skadlig och otillräcklig handledning baserade i översättningen av Ellis 

et al. (2014). Dessa deskriptorer fick deltagaren skatta, på en likertskala (17), hur pass väl 

de stämde in på nuvarande handledare. Den sista delen bestod av två frågor i fritextformat där 

deltagaren fick bidra med åsikter om huruvida någonting saknats i enkäten samt varför de valt 

att svara på enkäten. 

Innan enkäten användes i studien testades den av åtta psykologstudenter med hänsyn 

till läsbarhet, begreppsförståelse, tid för genomförande samt design.  

Operationalisering av förekomsten av exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning. 

Likt Ellis et al. (2015) operationaliserade vi förekomsten av otillräcklig och skadlig 

handledning på följande sätt (se tabell 2): (a) självidentifierad nuvarande; (b) självidentifierad 

annan; (c) självidentfierad total (a + b); (d) de facto; (e) självidentifierad nuvarande samt de 

facto (a + d); (f) total förekomst (c + d). Förekomsten av exceptionell handledning 

operationaliserades på tre sätt: (a) självidentifierad nuvarande; (b) självidentifierad annan; (c) 

självidentifierad total (a + b). Detta medför totalt 15 kriterier som beskriver förekomsten av 

exceptionell, otillräcklig och skadlig handledning (se tabell 2 för översikt).  

I studien betraktades “vet ej” samt saknade svar som nejsvar, det medför en minskad 

risk för typ 1fel, på bekostnad av en ökad risk för typ 2fel. 
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Tabell 2:  

Operationalisering av exceptionell, otillräcklig och skadlig handledning 

  Exceptionell  Otillräcklig  Skadlig 

Självidentifierad nuvarande  
(SI nu) 

SIEH nu  SIOH nu  SISH nu 

Självidentifierad annan  
(SI annan) 

SIEH annan  SIOH annan  SISH annan 

Självidentifierad total  
(SI total) 

SIEH nu + 
SIEH annan 

SIOH nu + 
SIOH annan 

SISH nu + 
SISH annan 

De facto (DF)    DFOH  DFSH 

Nuvarande total 
(DF + SI nu)  

  DFOH + SIOH nu  DFSH + SISH nu 

Förekomst total 
(DF + SI total) 

  DFOH + 
SIOH nu + annan 

DFSH + 
SISH nu + annan 

 

Kvalitativa svar.  

Av antalet deltagare besvarade 53.6% (n = 163) fritextfrågan: “Varför valde du att 

delta?”. Genom en tematisk analys (Langemar, 2008) av fritextsvaren framkom fyra teman: 

viktigt ämne (n = 85); hjälpa till (n = 55); ej nöjd med handledning (n = 32); nöjd med 

handledning (n = 7), av vilka ett svar kunde innefatta mer än ett tema. 

Resultat 

Förekomst av exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning 

Självidentifierad exceptionell handledning (SIEH). Nästan hälften av alla deltagare 

(42.1%, n = 128) identifierade att de upplevt exceptionell handledning med sin nuvarande 

handledare. Nära hälften av dessa (44.9%, n = 57) upplevde att en klient gynnats av den 

exceptionella handledningen, 41.0% (n = 52) upplevde att två eller fler klienter gynnats och 

14.2% (n = 18) upplevde inte att någon klient gynnats eller visste inte. De skattade den 
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exceptionella handledningen som mycket välgörande för både dem (M = 5.87, Mdn = 6, SD 

= 0.85, n = 126) och för deras klienter (M = 5.18, Mdn = 5, SD = 1.10, n = 127). 

Hälften av alla deltagare (n = 152) har upplevt exceptionell handledning med en 

annan handledare än deras nuvarande. De skattade den exceptionella handledningen med en 

annan handledare som mycket välgörande för dem (M = 5.76, Mdn = 6, SD = 0.94, n = 149) 

och deras klienter (M = 5.19, Mdn = 5, SD = 1.21, n = 149). 

Totalt, räknat med både nuvarande och annan handledare, har 70.1% (n = 213) 

upplevt exceptionell handledning och 67 (22.0%) har upplevt både med nuvarande 

handledare och med annan handledare. 

 
Figur 2.  Exceptionell handledning: andelen deltagare som själva identifierat sin nuvarande 

och/eller tidigare handledning som exceptionell. 

 

Självidentifierad otillräcklig handledning (SIOH). Nästan en av fyra (23.4%, n = 

71) identifierade sin nuvarande handledning som otillräcklig. 80.3% av dem (n = 57)  uppgav 

att ingen klient skadats på grund av denna handledning, 8.5% (n = 6) uppgav att de inte visste 

och 11.3% (n = 8) upplevde att en klient skadats. De som upplevde sin nuvarande 

handledning som otillräcklig skattade denna som delvis otillräcklig (M = 4.04, Mdn = 4, SD 

= 1.2) för dem själva och svagt otillräcklig (M = 2.32, Mdn = 2 SD = 1.23) för deras klienter. 

38.8% (n =118) har upplevt otillräcklig handledning med annan handledare och de 

skattade handledningen som delvis otillräcklig för dem (M = 4.57, Mdn = 5, SD = 1.40) och 

svagt skadlig för deras klienter (M = 2.32, Mdn = 2, SD = 1.51). 
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Totalt uppgav drygt hälften (52.3%, n = 159) att de någon gång i sin karriär upplevt 

otillräcklig handledning och 10.1% (n = 30) har upplevt otillräcklig handledning i både 

nuvarande och annan handledning. 

 

Figur 3. Otillräcklig handledning: andelen deltagare som själva identifierat sin nuvarande 

och/eller tidigare handledning som otillräcklig. 

 

Självidentifierad skadlig handledning (SISH). 7.2% (n = 22) identifierade sin 

nuvarande handledning som skadlig och en tredjedel av dessa (n = 8) uppgav att den skadliga 

handledning var ett tillfälle medan resterande (n = 14) uppgav att det var en pågående 

situation (se tabell 3). De skattade att denna handledning varit delvis skadligt för dem (M = 

4.27, Mdn = 4, SD = 1.28) och svagt skadlig för deras klienter (M = 2.59, Mdn = 2, SD = 

1.47). 

9.5% av alla deltagare (n = 29) uppgav att de upplevt skadlig handledning med annan 

handledare. I större delen av fallen (71.4%, n = 20) handlade om en pågående situation och i 

resterande fall (28.6%, n = 8) handlade det om ett tillfälle. De skattade handledningen som 

delvis skadlig för dem själva (M = 4.64, Mdn = 5, SD = 1.68) och svagt skadlig för deras 

klienter (M = 2.61, Mdn = 2.5, SD = 1.32).  

Sammanräknat har totalt 15.8% (n = 48) upplevt skadlig handledning, antingen i 

nuvarande eller i någon annan handledning och endast tre deltagare (1.0%) har upplevt 

skadlig handledning både i nuvarande och en annan handledning. 
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Figur 4. Skadlig handledning: andelen deltagare som själva identifierat sin nuvarande 

och/eller tidigare handledning som skadlig. 

 

Tabell 3 

Sammanställning över de som identifierat sin handledning som skadlig 

Nuvarande skadlig handledning (N = 22)  Annan skadlig handledning (N = 29) 
  %  n  M  SD  Mdn  %*  n  M  SD  Mdn 
Pågående  63.7%  14        71.4%  20       
En situation  36.3%   8        28.6%  8       
Antal skadade klienter                     

0  63.6%  14                 
1  13.6%  3                 
2  4.5%  1                 
Vet ej  18.2%  4                 

Hur skadlig för                     
student      4.27  1.28  4      4.64  1.68  5 
patient      2.59  1.47  2      2.61  1.32  2.5 

Berättat om handledning för:           
kamrater/kollegor  90.9%  20                 
nuv. handledare  68.2%  15                 
utbildningsasnv.  36.3%  8                 
någon annan  36.3%  8                 
annan handl.  27.3%  6                 

Försökt lösa      4.77  1.82  5           
Framgångsrikt löst      2.45  1.44  2           
Antal handledda skadade av handledare  Innan      Efter   

0  4.5%  1        7.2%  2    7.2%  2 
1  0%  0        10.7%  3    3.6%  1 
2  13.6%  3        10.7%  3    3.6%  1 
3  4.5%  1        0.0%  0    0.0%  0 
fem eller fler  4.5%  1        14.3%  4    10.7%  3 
vet ej  72.7%  16        60.7%  15    75.0%  21 

Personal/ledning medvetna om skadlig handledning           
innan  9.1%  2        10.3%  3       
vid  22.7%  5        20.7%  6       
efter  40.9%  9        34.5%  10       
inte alls  50%  11        62.1%  5       
vet ej            46.4%  13       

Not. * n = antal 
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Självidentifierad exceptionell och otillräcklig eller skadlig handledning. Av de 

som identifierat sin nuvarande handledning som otillräcklig (n = 71) hade 87.3% (n = 62) 

även identifierat samma handledning som exceptionell. Vidare har mer än hälften (54.5%, n 

= 12) av de som identifierat sin nuvarande handledningsrelation som skadlig även identifierat 

denna handledning som exceptionell. Av de som identifierat sin nuvarande handledning som 

skadlig (n = 22) identifierar 81.8% (n = 18) samma handledning som otillräcklig. 

De facto otillräcklig handledning (DFOH). 47.7% (n = 145) uppfyllde minst en 

deskriptor och 24.7% (n = 75) uppfyllde två eller fler (M = 2.69, Mdn = 2, SD = 2.46). Den 

vanligast förekommande deskriptorn var att handledaren aldrig observerat sessioner (16.4%, 

n = 50) (se tabell 4). 

De facto skadlig handledning (DFSH). 14.1% (n = 43) uppfyllde åtminstone en 

deskriptor och 8.9% (n = 27) uppfyllde två eller fler (M = 3.98, Mdn = 2, SD = 4.00). Den 

vanligast förekommande skadliga deskriptorn var att den handledde kände skuld, genans och 

klander av handledningen (8.2%, n = 25) (se tabell 4). 

Tabell 4  

De facto deskriptorer samt förekomst baserat på hela urvalet (N = 304) 

De facto otillräcklig handledning (DFOH) Resultat  De facto skadlig handledning (DFSH)  Resultat 

Aldrig observerat sessioner  16.4%  Känner skuld, genans, skam eller klander  8.2% 
Spenderar aldrig tid på att förbättra 
färdigheter  15.5%  Kränkt känsla av säkerhet  5.9% 

Ingen utvärderande feedback  11.8%  Offentligt förödmjukad  4.9% 
Ouppmärksam om interpersonella processer  10.2%  Är elak  4.9% 
Inte gett tillräcklig handledning kopplat till 
klienter  9.9%  Skadad av overksamhet  3.9% 

Handledningen är slöseri med tid  9.2%  Handledning är skadlig  3.6% 
Ouppmärksam om kulturell bakgrund  8.9%  Traumatiserad av handledning  3.3% 
Vet inte vad som ska göras  7.6%  Utvärderingar är viktimiserande  3.3% 
Träffas inte en timme per vecka  7.6%  Diskriminerande mot mig  3.0% 
Handleder min handledare  5.9%  Skadad av handledarens handlingar  2.6% 
Använder inte samtycke eller kontrakt  4.9%  Känner mig exploaterad  2.6% 
Vägrar ta upp problem  4.6%  Handledarens dubbla roller var skadliga  2.3% 
Inget intresse i kulturell bakgrund  4.3%  Patologiserar mig  2.3% 
Inte engagerad  4.3%  Är aggressiv och kränkande  1.3% 
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Beter sig oetiskt  3.9%  Har varit sexuellt intim  1.3% 
Diskuterar inte svårigheter med klienter  3.3%  Använde droger tillsammans  1% 
    Handledare sexuellt olämplig  0.7% 
    Hotade mig fysiskt  0.7% 
    Har en sexuell relation  0.3% 
    Säker från exploatering (R)*  16.8% 
    Undviker exploaterande dubbla roller (R)*  29.6% 
Not. * = exkluderade deskriptorer 

 

Otillräcklig handledning, nuvarande relation. Sammantaget (SIOH nu + DFOH) 

hade hälften av alla deltagare (50.7%, n = 154) en nuvarande handledning som var 

otillräcklig (se figur 5). Endast nio hade en handledning som de själva uppfattade som 

otillräcklig men som inte var de facto otillräcklig. 

Skadlig handledning, nuvarande relation. Sammantaget (SISH nu + DFSH) 

uppfyller 15.5% (n = 47) kriteriet för skadlig handledning i sin nuvarande 

handledningsrelation (se figur 5). Endast 4 deltagare identifierade sin handledning som 

skadlig, men som enligt de facto ej var det. 

Otillräcklig och skadlig handledning totalt. Den totala förekomsten (OH total) 

indikerar 66.1% (n = 201) mottagit otillräcklig handledning vid något tillfälle (se tabell 5) 

och att 22.7% (n = 67) vid något tillfälle mottagit skadlig handledning. 
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Figur 5. Nuvarande otillräcklig/skadlig handledning: gruppfördelning över otillräcklig och 

skadlig handledning som visar i vilken utsträckning deltagarna uppfyller kriterier för de facto 

och/eller självidentifierad. 

 

Tabell 5 

Jämförelse med tidigare resultat 

  Ellis et al. (2014)  Ellis et al. (2015) (Irland)  Ellis et al. (2015) (USA)  Denna studie 

SIOH nu  24.6%  13.1%  20.9%   23.4% 

SIOH total  61.4%   66.2%  66.4%    52.3% 

DFOH  90.1%  79.2%  69.5%   47.7% 

OH nu  93.1%  81.0%  75.0%  50.7% 

OH total  96.3%  92.4%  86.4%  66.1% 

SISH nu  12.4%  6.9%  5.4%  7.2% 

SISH total  36.2%  22.8%  24.8%  15.8% 

DFSH  28.1%  40.3%  25.2%  14.1% 

SH nu  35.3%  41.1%  24.8%  15.5% 

SH total  50.9%  51.7%  39.7%  22.7% 

SIEH nu    51.0%  55.0%  42.1% 

SIEH total    72.5%  57.0%  70.1% 

Not. Presentation av procentuell förekomst i denna studie jämfört med tidigare studier som 

undersökt förekomsten av exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning. 
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Inomgruppsjämförelser 

Kön.  Inga signifikanta skillnader återfanns mellan män (n = 78) och kvinnor (n = 

225) gällande den totala förekomsten av: exceptionell handledning, X2 (1, N = 303) = 1.93, p 

= .165; skadlig handledning, X2 (1, N = 303) = .150, p = .698; otillräcklig handledning, X2 (1, 

N = 304) = .951, p = .330. 

Ålder. Ett ttest på nuvarande handledning (SI + DF) visade inte på en signifikant 

skillnad i ålder mellan de som mottog: exceptionell handledning (n = 128, M = 32.17, SD = 

9.45) jämfört med de som inte gjorde det (n = 176, M = 32.13, SD = 8.83), t(302) = .039, p = 

.969; otillräcklig handledning (n = 154, M = 31.84, SD = 8.93) jämfört med de som inte 

gjorde det (n = 150, M = 32.46, SD = 9.25), t(302) = .59, p = .555; skadlig handledning (n = 

47, M = 30.96, SD = 7.22) jämfört med de som inte gjorde det (n = 257, M = 32.37, SD = 

9.38), t(77.413) = 1.169, p = .246. 

Tid i nuvarande handledning. Chitvåtest visade på en signifikant relation mellan 

tid i nuvarande handledningsrelation och förekomsten av exceptionell handledning (se figur 

6), där förekomsten ökar ju längre tid relationen pågått, X2 (3, N = 304) = 12.434, p = .006, 

med en liten effekt, v = .202.  

En signifikant relation framkom även gällande otillräcklig handledning: de facto, X2 

(3, N = 304) = 9.65, p = .022, v = .178; självidentifierad nuvarande, X2 (3, N = 304) = 16.02, p 

= .001, v = .23, där otillräcklig handledning var vanligast förekommande i 

handledningsrelationer som varat 36 månader, med små effekter.  

Denna trend syntes inte gällande förekomsten av skadlig handledning: 

självidentifierad nuvarande, X2 (3, N = 304) = 2.843, p = .417; de facto, X2 (3, N = 304) = 

1.352, p = .717, vilket indikerar att skadlig handledning inte är mer vanligt förekommande ju 

längre tid handledningsrelationen pågått. 
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Figur 6. Förekomst efter tid i handledningsrelation: andelen deltagare som uppfyller kriteriet 

för exceptionell, skadlig eller otillräcklig handledning grupperat efter tid i 

handledningsrelationen. * p < 05. 

 

Erfarenhet. Chitvåtest indikerade signifikanta skillnader mellan grupperna, baserat 

på hur länge de handledda bedrivit terapi, gällande förekomsten av: exceptionell annan 

handledning, X2 (3, N = 301) = 52,997, p < .001, v = .420; otillräcklig annan handledning, X2 

(3, N = 301) = 30.769, p < .001, v = .320; skadlig annan handledning, X2 (3, N = 301) = 

24.031, p < .001, v = .283. Resultaten indikerar att de som bedrivit terapi längst är mer 

sannolika att uppleva exceptionell, skadlig eller otillräcklig handledning med annan 

handledare än deras nuvarande.  

En signifikant skillnad återfanns mellan grupperna gällande nuvarande exceptionell 

handledning, X2 (3, N = 301) = 11.676, p < .05, v = .197, men inte gällande nuvarande: 

självidentifierad otillräcklig, X2 (3, N = 301) = 6.381, p = .094, v = .146; de facto otillräcklig 

X2 (3, N = 301) = .339, p = .953, v = .034. Inga signifikanta skillnader uppträdde i nuvarande: 
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självidentifierad skadlig, X2 (3, N = 301) = .35, p = .951; de facto skadlig, X2 (3, N = 301) = 

.24, p = .972. 

 

Figur 7. Förekomst grupperat efter erfarenhet: andelen deltagare som uppfyller kriterier för 

exceptionell, skadlig eller otillräcklig handledning grupperat efter erfarenhet av 

psykoterapeutiskt arbete. * p < .05; ** p < .001. 

 

Matchning av teoretisk inriktning. Chitvåtest genomfördes på samtliga kriterier 

för nuvarande handledning, mellan grupperna matchar (n = 240: KBT = 134; PDT = 94; 

integrativ/eklektisk = 8) och matchar ej (n = 64). Inga signifikanta skillnader i förekomst 

återfanns gällande: nuvarande exceptionell handledning, X2 (1, N = 304) = .308, p = .579; 

nuvarande skadlig handledning totalt, X2 (1, N = 304) = .671, p = .413; nuvarande otillräcklig 

handledning totalt, X2 (1, N = 304) = 1.66, p = .198. Detta indikerar att matchning av teoretisk 

inriktning mellan handledd och handledare inte har en statistisk signifikant relation med 

förekomsten av exceptionell, skadlig eller otillräcklig handledning i nuvarande 

handledningsrelation. 
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Delas gruppen som matchar upp i de tre ovan nämnda inriktningarna uppstår 

skillnader upp i förekomsten av nuvarande otillräcklig handledning totalt, X2 (3, N = 304) = 

7.63, p = .054, v = .16, och nuvarande exceptionell handledning totalt, X2 (3, N = 304) = 7.15, 

p = .067, v = .15, men inte gällande nuvarande skadlig handledning totalt, X2 (3, N = 304) 

=.904, p = .825, v = .055. Inga av dessa skillnader var statiskt signifikanta på en 

signifikansnivå av .05 (se figur 8). Skillnaderna indikerar att när den teoretiska inriktningen 

inte matchar, eller matchar i psykodynamisk/psykoanalytisk inriktning, förekommer en högre 

grad av otillräcklig handledning. Det förekommer även en högre grad av exceptionell 

handledningnär integrativ/eklektisk teoretisk inriktning matchar. 

 

Figur 8. Förekomst grupperat efter matchning: andelen deltagare som uppfyller kriterier, 

grupperat efter huruvida den teoretiska inriktningen matchar i KBT, PDT, Integrativ eller ej, 

mellan handledare och handledd. Ingen statistisk signifikant skillnad påvisades. 

 

Handledares grundutbildning. Chitvåtest påvisade att det inte fanns signifikanta 

skillnader mellan handledare vars grundutbildning identifierats som psykologer (n = 248), 

socionomer (n = 41) eller annan (läkare: n = 1; sjuksköterska: n = 3; annan: n = 5; vet ej: n = 
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2), gällande nuvarande: exceptionell handledning, X2 (2, N = 302) = .175, p = .916; 

självidentifierad otillräcklig handledning, X2 (2, N = 302) = 1.728, p = .421; de facto 

otillräcklig handledning, X2 (2, N = 302) = 1.017, p = .601; självidentifierad skadlig 

handledning, X2 (2, N = 302) = .004, p = .998; de facto skadlig handledning, X2 (2, N = 302) = 

1.124, p = .570. Sammantaget ter sig inte handledarens grundutbildning ha en statistiskt 

signifikant relation med förekomsten av exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning. 

Psykolog och psykoterapeutstudenter. Ett ttest indikerar att 

psykoterapeutstudenter (M = 2.68, SD = .90) i snitt bedrivit terapi under längre tid än 

psykologstudenter (M = 1.02, SD = .93), t(123.242) = 13.487, p < .001. 

Gällande upplevelser av annan handledning än den nuvarande skiljer grupperna sig 

signifikant åt: fler psykoterapeutstudenter har upplevt exceptionell annan handledning än 

psykologstudenter, X2 (1, N = 304) = 43.284, p < .001, v = .377; fler psykoterapeutstudenter 

har upplevt otillräcklig annan handledning än psykologstudenter, X2 (1, N = 304) = 58.095, p 

< .001, v = .437; och fler psykoterapeutstudenter har upplevt skadlig annan handledning än 

psykologstudenter, X2 (1, N = 304) = 21.042, p < .001, v = .263 (se figur 9). 

En jämförelse mellan psykolog och psykoterapeutstudenter återfann inga signifikanta 

skillnader gällande förekomsten av: nuvarande exceptionell handledning, X2 (1, N = 304) = 

.379, p = .538; nuvarande otillräcklig handledning totalt, X2 (1, N = 304) = .294, p = .588; 

nuvarande skadlig handledning totalt, X2 (1, N = 304) = .721, p = .396.  
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Figur 9. Förekomst grupperat efter utbildning: förekomst av exceptionell, otillräcklig och 

skadlig handledning, grupperat efter utbildning (psykolog eller psykoterapeutstudent. * p < 

.05. 

 

Analyser baserade på svarsfrekvens.  Gruppen hög svarsfrekvens bestod enbart av 

psykologstudenter och skilde sig signifikant åt i tid av bedriven terapi (se resultat ovan). Av 

detta skäl utfördes enbart analyser på nuvarande handledning. 

Inga statistisk signifikanta skillnader återfanns mellan grupperna i upplevelsen av: 

nuvarande exceptionell handledning, X2 (1, N = 304) = 1.275, p = .259; nuvarande otillräcklig 

handledning totalt, X2 (1, N = 304) = .066, p = .798; nuvarande skadlig handledning totalt, X2 

(1, N = 304) = .006, p = .938. 

Diskussion 

Huvudsakliga fynd 

Denna studie har, i en svensk population bestående av psykolog och 

psykoterapeutstudenter, visat på förekomsten av exceptionell, skadlig och otillräcklig 

handledning och hur denna handledning upplevs påverka den handledde och dennes 

terapeutiska arbete. Studien stärker tesen om att handledning är givande (Orlinsky et al., 
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2005; Rønnestad & Skovholt, 2013; Wheeler & Richards, 2007) men påvisar även att 

handledda upplever sig fara illa av den handledning de mottager. 

Utöver detta har även samvarierande faktorer, såsom tiden i handledningsrelationen, 

erfarenhet och teoretisk matchning mellan handledare och handledd, undersökts och bidragit 

till en tydligare bild av förekomstens natur. 

Exceptionell handledning 

Studiens resultat påvisar att exceptionell handledning är vanligt förekommande både i 

nuvarande och annan handledningsrelation och att exceptionell handledning har ett starkt 

inflytande på den handleddes klientarbete. Sett till tidigare forskning (Ellis et al., 2015) är det 

i denna studie något lägre nivåer av exceptionell handledning i nuvarande handledning men i 

den totala förekomsten liknande nivåer. I Ellis et al. (2015) var den genomsnittliga tiden i 

nuvarande handledningsrelation längre än i denna studie, vars resultat indikerar att ju längre 

handledningsrelationen pågått desto mer vanligt förekommande är exceptionell handledning. 

Detta skulle kunna förklara den lägre förekomsten av nuvarande exceptionell handledning i 

denna studie. 

Otillräcklig handledning 

Nästan hälften av alla deltagare uppfyllde kriteriet för de facto otillräcklig 

handledning, vilket är avsevärt fler än de som själva identifierade sin handledning som 

otillräcklig. Detta är enlighet med tidigare studier (Ellis et al., 2014; Ellis et al., 2015) där de 

factodeskriptorerna verkar vara ett känsligare instrument än den självidentifierade 

skattningen.  

Otillräcklig handledning förekom i jämförbara nivåer med tidigare studier (Ellis et al., 

2014; Ellis et al., 2015) när det gällde självidentifierad handledning men förekom i lägre 

nivåer gällande de facto otillräcklig handledning. Detta ledde till att den totala förekomsten 
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av otillräcklig handledning blev jämförelsevis lägre. Enligt resultaten i denna studie verkar 

negativa konsekvenser av otillräcklig handledning till stor del begränsas till den handledde 

och inte påverka arbetet med klienter i samma utsträckning. 

Denna studie tyder på att de facto otillräcklig handledning är mindre vanligt 

förekommande bland psykolog och psykoterapeutstudenter i Sverige, än urvalet i tidigare 

studier (Ellis et al, 2014; Ellis et al., 2015), men de tre vanligast förekommande 

deskriptorerna indikerar att handledare för psykolog och psykoterapeutstudenter ofta brister i 

utvecklandet av den handleddes färdigheter. Den vanligast förekommande deskriptorn var att 

handledaren inte observerade den handleddes sessioner. Denna deskriptor är även bland de 

vanligast förekommande i Ellis et al. (2014) och Ellis et al., (2015).  

Studien påvisar även en koppling där ju längre studenten bedrivit terapi, desto högre 

är förekomsten av otillräcklig handledning med annan handledare, dock framkom att 

erfarenheten inte påverkade förekomsten av otillräcklig handledning i nuvarande relation. 

Skadlig handledning 

Skadlig handledning är ett vanligt förekommande problem i Sverige, då nästan en av 

fyra vid något tillfälle mottagit skadlig handledning och en av sex befinner sig för närvarande 

i en handledningsrelation som är skadlig. Förekomsten är lägre än tidigare studier (Ellis et al., 

2014; Ellis et al., 2015) men denna diskrepans kan till viss del förklaras på samma sätt som 

vid otillräcklig handledning; deltagarna i denna studie hade bedrivit terapi under kortare tid 

och därmed inte erfarit skadlig handledning med andra handledare i samma utsträckning. Det 

är även en markant skillnad gällande hur många som uppfyller kriteriet för de facto skadlig 

handledning, vilket även förklarar en del av skillnaden i total förekomst. 

Likt otillräcklig handledning tenderar skadlig handledning att påverka den handledde i 

större utsträckning än dennes klienter. Detta indikerar igen att den handledde kan fungera likt 
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en buffer som begränsar den skadliga och otillräckliga handledningens konsekvenser för det 

terapeutiska arbetet. 

Terapeutens utveckling 

Variationer i förekomst över tid. Förekomsten av exceptionell, skadlig eller 

otillräcklig handledning bör öka med tiden i handledningsrelationen; är handledning vid 

tillfälle ett otillräcklig eller skadlig kommer den även vid tillfälle två vara det, och därmed 

bör förekomsten avstanna eller öka kumulativt. Resultaten i denna studie indikerar dock att 

förekomsten av exceptionell handledning ökar kumulativt medan skadlig och otillräcklig 

handledning följer ett annat mönster. 

En första förklaring till varför resultatet avviker från det förväntade mönstret kan vara 

att många av de studenter som upplevt otillräcklig eller skadlig handledning byter handledare 

vid ett visst skede, i detta fall kring sex månader. I ljuset av Cabaniss et al. (2001) fynd, 

framstår denna förklaring som mindre sannolik, då de fann att 25% önskade att byta 

handledare, men att endast 4% genomförde ett byte. Detta förklarades med att det hos både 

handledare och handledda fanns ett stigma kopplat till att byta handledare. Liknande denna 

förklaring skulle handledarens portvaktsfunktion (Bernard & Goodyear, 2014) kunna förklara 

en del av resultatet, där de som inte har en tillräcklig terapeutisk kompetens gallras ut efter en 

viss tid i handledningen. En sådan tendens skulle i sådana fall synas i antalet avhopp från 

utbildningarna. 

En andra förklaring kan vara att kohorteffekter påverkat studiens fynd (Kazdin, 2013). 

I detta fall skulle en sådan förklaring innebära att studenter som befunnit sig i sin nuvarande 

handledning i 3  6 månader, och upplevt otillräcklig och skadlig handledning, haft en högre 

tendens att svara på enkäten.  
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En tredje eventuell förklaring kan vara att de handledda skattar handledningen, även 

historiskt, utefter det nuvarande klimatet i handledningen. Denna förklaring stöds delvis av 

att fyra olika mått (SIOH, DFOH, SISH och DFSH) följer ett liknande mönster. Detta skulle 

alltså innebära att den handledde, även om hen upplevt otillräcklig eller skadlig handledning, 

med tiden är mindre benägen att retrospektivt betrakta sin handledning som otillräcklig eller 

skadlig. Denna förklaring skulle även kunna innebära att skadlig eller otillräcklig 

handledning är ett fenomen som, likt den terapeutiska relationen, kan repareras (Safran & 

Muran, 2003). 

Handledda som befunnit sig i handledningsrelationen 3  6 månader har med bas i 

denna förklaring en period av handledning som kan upplevas som, i sammanhanget, mer 

otillräcklig och skadlig än tidigare och senare. Detta skulle kunna förklaras med att 

handleddas behov utvecklas och förändras över tid, och att handledningen, vid denna 

tidpunkt, inte är anpassad efter den handleddes behov och utveckling i tillräckligt hög grad 

(Barret & Barber, 2005; Goodyear, 2014; Rønnestad & Skovholt, 2013). 

Handledningsrelationen 

Handledning handlar inte om teori. Enligt resultaten i denna studie har matchning 

av teoretisk inriktning mellan handledare och handledd inte en statistiskt signifikant relation 

med förekomsten av exceptionell, skadlig eller otillräcklig handledning. Detta fynd skulle 

kunna förklaras med att handledare, oavsett teoretisk inriktning, i lika stor utsträckning 

arbetar med gruppens interaktion (Ögren & Sundin, 2009) och stärker Ellis (2010) tes om att 

handledning i första hand inte handlar om teori och teknik, utan om relationen mellan 

handledare och handledd. Forskning kring teoretisk matchning och handledningsrelationen 

saknas i stor utsträckning än idag, i synnerhet gällande exceptionell, skadlig eller otillräcklig 
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handledning. Denna studie ger dock en indikation på att relationen mellan handledare och 

handledd är viktigare än den teoretiska inriktning de har. 

En komplex relation. Goodyear (2014) hävdar att handledningsrelationen påverkar i 

vilken grad otillräcklig eller skadlig handledning förekommer. Denna studie har inte mätt 

upplevelsen av relationen, per sé, dock påvisar resultaten en komplexitet i relationen då det 

framkommer att många av de som upplevt sin handledning som otillräcklig eller skadlig även 

upplevt handledningen som exceptionell.  

I tidigare forskning finns antaganden, och fynd, om att den nuvarande 

handledningsalliansen försämras av negativa handledningsupplevelser (Ellis & Ladany, 1997; 

RamosSanchez et al., 2002). Skulle detta antagande och fynd stämma borde skadlig 

handledning försämra handledningsalliansen, vilket i den nuvarande handledningsrelationen 

bör innebära en lägre förekomst av exceptionell handledning bland dem som upplevt skadlig 

eller otillräcklig handledning i densamma. Resultaten av denna studie indikerar att de som 

upplevt skadlig eller otillräcklig handledning, upplever exceptionell handledning i liknande 

utsträckning som de som inte delar dessa upplevelser. 

Ladany (2007) kategoriserar handledare som inkompetenta, neutrala och kompetenta, 

vilket för studenter resulterar i en tillräcklig utbildning i 44% av fallen och utomordentlig i 

endast 11% av fallen. Våra fynd talar för att Ladanys indelning av handledare är alldeles för 

förenklad, då majoriteten av de handledda upplevt exceptionell handledning och då en och 

samma handledningsrelation kan vara både exceptionell och skadlig eller otillräcklig. 

Relevansen i att föra diskussionen kring handledares och handleddas kompetens kvarstår, då 

det fanns de som endast upplevt sin nuvarande handledning som antingen skadlig eller 

otillräcklig. Diskussionen tjänar, enligt våra resultat, däremot inte på denna kategoriska 

indelning av kompetens. 
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Nuvarande och annan relation. Endast ett fåtal av deltagarna har upplevt 

exceptionell, otillräcklig eller skadlig handledning i både nuvarande och annan handledning. 

Detta indikerar att upplevelserna kommer ur relationen mellan handledare och handledd 

snarare än den handleddes benägenhet till en viss upplevelse. Att det skulle finnas vissa 

egenskaper hos handledda som gör dem mer benägna att uppleva exceptionell, otillräcklig 

eller skadlig handledning framstår i ljuset av dessa resultat som mindre sannolik. 

Denna studies resultat har inte kunnat påvisa några samvarierande faktorer till skadlig 

handledning i nuvarande relation. I ljuset av detta ickefynd samt resterande fynd framstår 

varje handledningsrelation som unik och den skadliga eller otillräckliga handledningen 

baseras i handledarens eventuella förmåga att möta den handleddes behov (Barret & Barber, 

2005). Den handledare som är kompetent nog kommer kunna anpassa handledningen till 

dennes behov och därmed säkra att handledningen inte gör den handledde skada. 

Etik 

Handledd, handledare och verksamheten. Litteraturen kring handledning pekar i 

första hand på handledaren som ansvarig för att skapa en trygg miljö med möjlighet för 

lärande och utveckling för den handledde (Bernard & Goodyear, 2014; Rønnestad & 

Skovholt, 2013, Rønnestad & Reichelt, 2011, Watkins, 1997) och blir därmed ytterst ansvarig 

för att god handledning ges. Utöver handledaren har även verksamheten, vari handledningen 

bedrivs, ett visst ansvar för att förhindra och åtgärda eventuell skadlig och otillräcklig 

handledning (Rønnestad & Reichelt. 2011). 

Ett oroande fynd är att i hälften av fallen, av självidentifierad nuvarande skadlig 

handledning, kände personal eller ledning i verksamheten inte till att denna skadliga 

handledning förekom, inte ens i efterhand. Resultaten visar att den handledde inte är passiv 

då hen i stor utsträckning tagit upp den skadliga handledningen med gällande handledare. 
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Varken då personal kände till eller inte kände till den skadliga handledningen har situationen, 

enligt den handledde, lösts tillfredsställande. Denna studie har inte undersökt vilka insatser 

som faktiskt implementerats, dock ger den grund för att ifrågasätta i vilken utsträckning 

verksamhetsansvariga undersöker förekomsten av skadlig handledning samt vilka insatser 

som använts för att försöka lösa situationen. 

I den terapeutiska relationen kan reparerade relationsbrott stärka relationen och 

resultatet av terapin (Safran & Muran, 2003) men klienten har, då situationen inte lösts 

framgångsrikt, möjlighet att sluta gå i terapi eller byta terapeut. Denna möjlighet saknas för 

den handledde då handledning är ett obligatoriskt moment och att byta handledare upplevs 

ofta som ett stigma bland handledda och handledare (Cabaniss et al., 2001).  

Ett positivt fynd är att exceptionell handledning upplevs påverka klienten i högre 

utsträckning än skadlig och otillräcklig handledning. Detta bekräftar den övervägande 

positiva effekt handledning har (Orlinsky et al., 2005; Wheeler & Richards, 2007). 

Ytterligare ett positivt fynd är att den handledde, i alla fallen av självidentifierad nuvarande 

skadlig handledning, pratar med någon om den skadliga handledning; i inget av fallen av 

skadlig handledning förefaller studenten stå helt ensam, utan verkar ta stöd av studiekamrater 

och kollegor.  

Handledarens möjlighet att handleda. Denna studie indikerar, i likhet med 

KahlPopp (2014), att otillräcklig och skadlig handledning kan ha negativ påverkan i den 

handleddes terapi, men även att den handledde, enligt sin egen upplevelse, begränsar 

konsekvenser av otillräcklig och skadlig handledning till sig själv och inte till klienten. Detta 

kan innebära att handledarens möjlighet att påverka klientarbetet blir mindre inom ramen för 

en handledning som, av den handledde, upplevs som skadlig eller otillräcklig. En sådan 

situation framstår som extra problematisk om den handledde bedriver dålig eller skadlig 
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terapi och har en handledningsrelation som innebär att hen inte anammar handledarens råd. 

Det kan i slutändan leda till en ökad utsatthet för klienten då handledarens möjlighet att säkra 

klientens vård blir än mindre. 

Detta är ytterligare indikation på relevansen i att observera sessioner. Att observera 

sessioner kompletterar den handleddes upplevelse av vad som sker i terapin och ger 

därigenom en möjlighet för handledaren att stärka goda terapeutbeteenden (Ellis, 2010; 

Bernard & Goodyear; 2014) och kan även stärka rättssäkerheten för klienten. Med detta i 

åtanke framgår det som bekymmersamt att 16.8% av studiens deltagare skattar att deras 

handledare aldrig observerat sessioner. 

Enkätens påverkan. I uppföljningsintervjuer visade Cabaniss et al. (2001) att deras 

studie om handledning påverkat de handleddas syn på sin handledning och 

handledningsrelation. De visade att många deltagare hade nedtonat sina negativa svar, att de 

känt sig stärkta av att fylla i enkäten samt att byte av handledare blev mer vanligt 

förekommande än innan. Detta påvisar delvis nödvändigheten i och de positiva effekterna av 

att utvärdera handledning (Bernard & Goodyear, 2014; Milne, 2009; Rønnestad & Skovholt, 

2013) och lyfter även frågan, som idag inte kan besvaras, om huruvida denna enkät haft 

liknande influenser. 

Metoddiskussion 

I denna studie har ett flertal metoder använts för att nå ut till så många potentiella 

deltagare som möjligt, som omfattas av de uppställda inklusionskriterierna. Studenterna har 

nåtts av mail vidarebefodrade av institutionerna, direkta utskick från författarna, inlägg i 

sociala medier samt klassrumsbesök. Detta, kombinerat med att information gällande antalet 

studenter som bedriver klinisk terapi under handledning inte var tillgänglig från samtliga 

utbildningsorter, innebär att det inte är möjligt veta exakt hur många som nåtts, eller inte, av 
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utskicken. Det finns en risk att de som exempelvis rekryterats genom sociala medier svarat på 

annat sätt än de som nåtts genom mail. De kvalitativa resultaten ger en indikation om att 

negativa upplevelser i handledning kan ha medfört en ökad drivkraft att delta i denna studie 

vilket därmed gett ett mer negativt resultat än om hela populationen hade svarat. Huruvida 

denna skillnad uppstår på grund av faktiska skillnader i upplevelser, drivkraft till att delta i 

studien eller i benägenhet i att svara på studiens kvalitativa frågor har inte varit föremål för 

denna studie att avgöra. 

Ingen ansats att jämföra resultat mellan olika institutioner förekom, av två 

anledningar: det huvudsakliga syftet var att undersöka förekomsten nationellt samt att det inte 

kunde garanteras att tillräckligt många från var institution deltog för att jämförelserna skulle 

ge en korrekt bild. Detta innebär dessvärre att denna studie inte kan utesluta att det finns 

högre eller lägre förekomst vid de enskilda institutionerna och huruvida en sådan effekt haft 

en inverkan på resultatet i sin helhet. 

Ramverket. Inledningsvis framgick att två deskriptorer, säker från exploatering och 

undviker exploaterande dubbla roller, enligt våra kvalitativa resultat var svåra att förstå för 

deltagarna. Detta kan bero på att den översättning som utfördes till denna studie var 

bristfällig, alternativt att begreppen är tolkningsbara. I Ellis et al. (2014) var de vanligast 

förekommande deskriptorerna de exkluderade, vilket indikerar att dessa deskriptorer antingen 

är vanligare förekommande eller att en reverserad skattning bidragit till en ökad nivå av 

falska positiva svar. Det förefaller troligt att resultaten på dessa deskriptorer skulle skilja sig 

åt vid en ickereverserad skattning då exempelvis deskriptorn känner mig exploaterad, med en 

förekomst på 2.6%, till viss del fångar upp motsatsen till säker från exploatering. Utifrån 

denna diskussion föreslår vi att deskriptorerna i framtiden inte skattas reverserat. 
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Självidentifierad vs. de facto. Då handledningsrelationen har ett inflytande på hur 

handledningen upplevs (Goodyear, 2014; Wheeler & Richards, 2007) och handledda har en 

tendens att tona ned negativa handledningsupplevelser (Cabaniss et al., 2001) kan vi inte 

förvänta oss att självidentifierad otillräcklig eller skadlig handledning förekommer i samma 

utsträckning som motsvarande de facto. Ramverket är ännu inte psykometriskt kontrollerat 

(Ellis et al., 2014; Ellis et al., 2015) med hänsyn till reliabilitet och validitet, något som 

behövs för framtida studier. Att exempelvis de factodeskriptorerna över skadlig handling 

faktiskt beskriver skadlig handlending är dock problematiskt att kontrollera psykometriskt då 

det inte går att anta att, exempelvis ett skadligt handledarbeteende ökar sannolikheten för 

flera skadliga handledarbeteenden. Begreppsvaliditeten för de facto otillräcklig samt de facto 

skadlig handledning anses vara stark då den bekräftats av 34 handledningsexperter (Ellis et 

al., 2014). Validiteten för de factodeskriptorerna stärks även då i stort sett alla av de som 

identifierat sin nuvarande handledning som otillräcklig eller skadlig även uppfyllde kriteriet 

för de facto otillräcklig eller skadlig handledning. 

Relevansen av att dela upp ramverket i självidentifierad och de facto blir tydligare då 

det i denna studie förekom att en handledare hade en sexuell relation med den handledde, 

vilket i Ellis et al. (2014) skattades som en av de mest skadliga deskriptorerna, men inte 

indentifierades som skadligt av den handledde. 

Styrkor och svagheter 

Enbart en sida av handledningsdyaden. Svagheter i denna studie är att endast en 

del av i handledningsrelationen ingått i studien samt att den saknat observationer. Tidigare 

forskning (Cabaniss et al., 2001; Strømme & Gullestad, 2012; Ögren & Sundin, 2009) har 

påvisat att handledare och handledd skiljer sig åt i upplevelsen av handledningen och 

handledningsrelationen. Med hänsyn till den påverkan som handledningsalliansen (Goodyear, 



DEN KLINISKA HANDLEDNINGENS GODA, ONDA OCH FULA SIDA 48 

2014; Ellis, 2010; Mehr et al., 2015), tillsammans med nuvarande upplevelse, möjligtvis har 

på hur handledda uppfattar sin handledning, bör handledaren och handledningsgruppen bidra 

för en mer nyanserad bild av handledningen.  

Denna studie bygger på mått som grundar sig i den handleddes upplevelse, vilken 

eventuellt påverkas av ovanstående faktorer. Dock antar vi att de factodeskriptorna minskar 

den subjektiva upplevelsens inflytande på variation i förekomst. Detta styrks av att den 

självupplevda förekomsten av skadlig och otillräcklig handledning har en kraftigare varians, 

än förekomsten av de facto otilläcklig och skadlig handledning, över tiden i nuvarande 

handledningsrelation. 

Svarsfrekvens. Svarsfrekvensen skiftade mellan olika institutioner men var över lag 

låg. Denna svaghet reducerades till viss del genom att statistiska jämförelser mellan 

grupperna med hög och låg svarsfrekvens genomfördes, vilka indikerade att grupperna 

liknade varandra i förekomst av allt utöver upplevelser i andra handledningsrelationer. En 

styrka med denna studie är att svarsfrekvens beräknats, något tidigare studier ej försökt och i 

dem lyfts som en svaghet (Ellis et al., 2014; Ellis et al., 2015). 

De facto deskriptorer. De beteenden och upplevelser som avspeglas i de facto 

deskriptorerna är inte normerade av svenska experter och sparsamt använda internationellt 

(Ellis et al., 2014; Ellis et al., 2015). En möjlig brist med att använda dem för att bedöma 

förekomsten av otillräcklig och skadlig handledning kan vara att de inte är anpassade för 

svenska förhållanden och att sådana kan krävas. Resultatet i denna studie har påvisat att 

deskriptorerna förekommer under svenska förhållanden och att resultaten till stor del liknar 

tidigare studiers fynd. Detta ger en indikation på användbarheten av Ellis et al. (2014; Ellis et 

al., 2015) ramverk för exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning även under svenska 

förhållanden. 
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Framtida forskning 

Denna studie har, utöver att påvisa att exceptionell, skadlig och otillräcklig 

handledning sker i Sverige, även visat att denna förekomst varierar över tid i 

handledningsrelationen. Denna studie kan inte ge en definitiv förklaring till variansen, dock 

skulle den trend eller utveckling som påvisats kunna vara ett föremål för framtida studier. I 

den sparsamma forskning som finns kring dålig eller god handledning saknas longitudinella 

studier; få har följt handledningsrelationen över tid (exempelvis Bambling et al., 2006; 

Strømme & Gullestad, 2012; Ögren & Sundin, 2009) och de få som har följt handledning 

över tid har inte undersökt relationens utveckling. Detta skulle även ge möjlighet att 

undersöka och tydliggöra vilka konsekvenser skadlig handledning har för den handledde. 

Många studier pekar på att handledningsalliansen har en inverkan på upplevelsen av 

handledningen (Ladany et al., 1999b; Mehr et al., 2015; Watkins, 2015; Webb & Wheeler, 

1998) och Goodyear (2014) hävdar även att det kan påverka upplevelsen av skadlig och 

otillräcklig handledning. Denna studie har dock visat att exceptionell, otillräcklig och skadlig 

handledning kan samexistera i en och samma handledningsrelation. Sambandet mellan 

handledningsallians och upplevelse av exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning 

behöver utforskas närmre, då sambandet mellan dem enligt denna studie verkar vara mer 

komplext än tidigare antaget. 

Denna studie har även enbart fokuserat på en sida av dyaden; den handledde. Detta 

gäller även tidigare studier (Ellis et al., 2014; Ellis et al., 2015) och är en genomgående 

svaghet som kan åtgärdas genom att involvera handledaren i undersökningen. Det är 

problematiskt om handledaren själv får skatta huruvida den bedrivit exceptionell, skadlig 

eller otillräcklig handledning, dock finns möjligheten att, likt Ellis et al. (2014) efterfråga 

huruvida handledaren tillämpar de factodeskriptorer. 
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Implikationer 

Denna studie är en av många som bekräftar att handledning är vida uppskattat, att det 

är vanligt förekommande med god handledning, samt att handledning upplevs, av handledda, 

påverka klienter positivt i stor utsträckning. Detta talar för handledningens generellt positiva 

inverkan. Studien ger stöd för att påstå att många har en god handledning: det finns ett utbrett 

användande av kontrakt; handledare är kulturellt medvetna; handledare arbetar på att 

förbättra den handleddes förmåga. Det går inte alltid att garantera att alla har extraordinära 

handledningsupplevelser, men att nio av tio upplever att handledningen inte är ett slöseri med 

tid, talar för att den större andelen av handledda åtminstone har en tillräcklig handledning.  

Som yrkeskårer har psykoterapeuter och psykologer i sina grundläggande etiska 

förhållningssätt att inte skada. Vad studien tyvärr påvisat är att studenter ibland far illa i sin 

handledning. För att kunna arbeta förebyggande behöver vi för det första ha en förståelse för 

fenomenet och dess utbredning men fram till idag har vi, under svenska förhållanden, inte 

haft en tydlig bild över hur pass vanligt förekommande det är med varken exceptionell, 

otillräcklig eller skadlig handledning. Ska psykologer och psykoterapeuter bedriva 

handledning i enlighet med etiska riktlinjer bör denna studies resultat inte ignoreras. Följden 

av studien bör vara att handledare, och de verksamheter där handledning bedrivs, undersöker 

förekomsten av skadlig och otillräcklig handledning samt ser över de eventuella insatser de 

hitintills tillämpat när skadlig eller otillräcklig handledning förekommit.  

Vi hoppas att denna studie avstigmatiserar samtalet om handledning, i alla dess 

former, och att den därigenom ökar möjligheterna till positiva handledningsupplevelser. 
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Bilaga 1: Beskrivning av studie om exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning 

En studie om förekomsten av otillräcklig och skadlig handledning 

Många psykoterapeuter beskriver handledning som en av de mest betydande elementen i 

deras professionella utveckling (Orlinsky, Botermans & Rønnestad, 2001). Handledningen är en 

möjlighet för studenten att växa i psykoterapeutisk förmåga, kunskap och är även en plats där den 

framtida psykoterapeuten grundlägger sin yrkesidentitet. I handledning befinner sig terapeuten dock 

ofta i en sårbar situation och senare forskning har visat att handledningen istället för att bidra 

positivt till utveckling ibland kan ha negativ effekt och till och med vara skadlig (Ellis et al., 2014). 

Syftet med denna studie är att, genom en kortare webbenkät, kartlägga förekomsten av exceptionell, 

skadlig och otillräcklig handledning bland psykolog och psykoterapeutstudenter i de kliniska 

utbildningsmomenten. 

Flertalet studier har undersökt handledningens relevans och betydelse för såväl 

yrkesverksamma som studenter, denna studie är dock unik i sitt slag då den är den första att 

undersöka hur stor förekomsten av otillräcklig och skadlig handledning är bland psykolog och 

psykoterapeutstudenter i Sverige och skulle därför ge ett viktigt bidrag till kunskapen om 

handledningens roll och bidrag till den professionella utvecklingen. 

Resultaten av denna studie kommer att presenteras på gruppnivå, där de enskilda 

studenterna garanteras anonymitet, i en examensuppsats vid Örebro Universitet, mot slutet av 

VT2016, samt publiceras genom DIVA. 

 

Fredrik Karlsson, Psykologstudent, termin 10, Örebro Universitet, frekah111@studentmail.oru.se 

Per Lood Stark, Psykologstudent, termin 10, Örebro Universitet, perlov111@studentmail.oru.se 

Jan Carlsson, Fil. dr., Leg. Psykolog/Psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, Lektor i 

klinisk psykologi vid Örebro Universitet, jan.carlsson@oru.se 
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Bilaga 2: Mail till institutioner 

Hej! 
Vi är två psykologstudenter på Örebro Universitet som påbörjat vårt examensarbete. I 

detta kommer vi att genomföra en studie där vi undersöker förekomsten av skadlig och 
otillräcklig handledning bland psykolog och psykoterapeutstudenter (se nedan för närmare 
beskrivning). Vi hoppas att detta är någonting ni både finner intressant och vill hjälpa oss att 
nå ut till era studenter med! 

Vi hör av oss i skrivande stund för att undersöka möjligheterna till att skicka mail till 
samtliga studenter på ert lärosäte inskrivna på de kurser som innebär utförande av 
psykoterapi under handledning, samt veta hur många de är. Förhoppningsvis har vi vänt oss 
till rätt person angående detta, men om så inte är fallet; kan ni hänvisa oss till rätt person? 

Finns det möjlighet att få tillgång till studenternas mailadresser, eller kan ett mail 
vidarebefodras till berörda parter? Just nu siktar vi mot att skicka ut enkäten i mitten av 
februari. 

Vill du veta mer om vår studie finns en kortare beskrivning bifogat till detta mail. 
 

Med vänliga hälsningar, 
Fredrik Karlsson, Psykologstudent, Örebro Universitet 
Per Lood Stark, Psykologstudent, Örebro Universitet 
Jan Carlsson, Handledare, Leg. Psykolog/Psykoterapeut, Örebro Universitet 



Bilaga 3: Mail till studenter 

Hej, kära medstudent! 

 

Vi vänder oss till dig i egenskap av att du just nu går en klinisk kurs, på psykolog 

eller psykoterapeutprogram, där du utför terapi under handledning. 

Handledning är en obligatorisk del i terapiutbildning som ofta är mycket uppskattat 

hos studenten men som också riskerar att bli en utsatt situation för den som handleds. Vår 

studie ämnar att undersöka förekomsten av exceptionell, skadlig och otillräcklig 

handledning. Detta har aldrig tidigare gjorts under svenska förhållanden, varför din 

medverkan är extra viktig! 

Enkäten tar mellan 5 och 15 minuter att svara på och deltagande är frivilligt och du är 

som deltagare anonym. Vi som genomför studien är psykologstudenter vid Örebro universitet 

och studien är en del av vårt examensarbete. 

 

Enkäten går bra att fylla i på dator, smartphone eller platta, och nås på 

https://handledning.typeform.com/to/Gyai6O 

 

Vid frågor angående studien och/eller området, kontakta gärna oss på 

frekah111@studentmail.oru.se eller perlov111@studentmail.oru.se 

 

Fredrik Karlsson, Psykologstudent, termin 10, Örebro Universitet 

Per Lood Stark, Psykologstudent, termin 10, Örebro Universitet 

Jan Carlsson, Fil. dr., Leg. Psykolog/Psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, 

Lektor i klinisk psykologi vid Örebro Universitet 

 



Bilaga 4: Påminnelse till institutioner 

Rubrik: Påminnelse om studie om exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning 
 
Hej igen! 
 
Tack så jättemycket för all hjälp vi fått av er att nå ut till era studenter om vår studie om exceptionell, 
skadlig och otillräcklig handledning! Vi har fått in en del svar och hoppas på mer! Om ni har 
möjlighet skulle vi önska att ni skickar ut en påminnelse (som vi formulerat nedan), då vi stänger 
enkäten nästa vecka. 
 
Tack alla ni som redan svarat på vår enkät om exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning! Era 
svar är ovärderliga! 
Till er som inte hunnit eller glömt svara kommer här en påminnelse: 
 
Enkäten går bra att fylla i på dator, smartphone eller platta, och nås på 
https://handledning.typeform.com/to/Gyai6O 
 
Enkäten är öppen till den 4 mars. 
 
Har ni frågor, vänd er till frekah111@studentmail.oru.se eller perlov111@studentmail.oru.se. 
 
Nedan följer den information som kom med vårt första utskick  
 
“Hej, kära medstudent! 
 
Vi vänder oss till dig i egenskap av att du just nu går en klinisk kurs, på psykolog eller 
psykoterapeutprogram, där du utför terapi under handledning. 
Handledning är en obligatorisk del i terapiutbildning som ofta är mycket uppskattat hos studenten 
men som också riskerar att bli en utsatt situation för den som handleds.  
Vår studie ämnar att undersöka förekomsten av exceptionell, skadlig och otillräcklig handledning. 
Detta har aldrig tidigare undersökts under svenska förhållanden, varför din medverkan är extra 
viktig! 
Enkäten tar mellan 5 och 10 minuter att svara på och deltagande är frivilligt och du är som deltagare 
anonym.  
Vi som genomför studien är psykologstudenter vid Örebro universitet och studien är en del av vårt 
examensarbete. 
 
Enkäten går bra att fylla i på dator, smartphone eller platta, och nås på 
https://handledning.typeform.com/to/Gyai6O 
 
Vid frågor angående studien och/eller området, kontakta gärna oss på frekah111@studentmail.oru.se 
eller perlov111@studentmail.oru.se” 
 
Fredrik Karlsson, Psykologstudent, termin 10, Örebro Universitet 
Per Lood Stark, Psykologstudent, termin 10, Örebro Universitet 
Jan Carlsson, Fil. dr., Leg. Psykolog/Psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, Lektor i 
klinisk psykologi vid Örebro Universitet 



Bilaga 5: Facebookinlägg 

Facebookinlägg: 
 
Är du student vid ett psykolog eller psykoterapeutprogram och utför under denna termin 
terapi under handledning? Delta då i vår studie om förekomsten av exceptionell, skadlig och 
skadlig handledning! Denna studie är unik då det är den enda som undersöker detta, under 
svenska förhållanden, och din medverkan är därför extra viktig! Enkäten tar mellan 5 och 10 
minuter att fylla i och deltagandet är självklart frivilligt och anonymt. 
https://handledning.typeform.com/to/Gyai6O 



Ja Nej

#

Kvinna Man Annat

1-10

KBT (ACT/DBT el. dyl) Psykodynamisk/psykoanalytisk Humanistisk/existentiell

Integrativ/eklektisk Annat Vet ej

0-3 månader 3-6 månader 6-12 månader 12-18 månader

18-24 månader 24-30 månader 30-36 månader 37 månader eller mer

#

#

#

Kvinna Man Annat Vet ej

Psykolog Socionom Sjuksköterska Läkare

Beteendevetare Präst Sjukgymnast Annat

Vet ej

KBT (ACT/DBT el. dyl) Psykodynamisk/psykoanalytisk Humanistisk/existentiell

Integrativ/eklektisk Annat Vet ej

Grupp Individuell Annan

0-3 månader 3-6 månader 6-12 månader 12-18 månader

18-24 månader 24-30 månader 30-36 månader 37 månader eller mer

#

Ja Nej Vet ej Vill ej svara

1-7

1-7

Ingen 1 2 3

Demografi
Bedriver du för närvarande terapi under handledning på ett psykolog- eller psykoterapeutprogram?

Ålder?

Kön?

Utbildningsort?

Utbildningsort (psykolog/psykoterapeut)

Vilken termin på din utbildning går du?

Vilken är din huvudsakliga psykoterapeutiska teoretiska inriktning?

Hur länge har du bedrivit klinisk psykoterapi?

Hur många timmar terapi per vecka utför du?

Hur många patienter per vecka träffar du?

Din handledares ålder (ungefär)?

Din handledares kön?

Din handledares grundutbildning?

Vilken är din handledares huvudsakliga teoretiska inriktning?

Vilken form har din nuvarande handledning

Hur länge har din nuvarande handledning pågått?

Hur många timmar handledning per vecka har du?

Självidentifierad handledningsupplevelse
Har du någonsin upplevt exceptionell klinisk handledning med din nuvarande handledare?

Hur välgörande har denna exceptionella handledning varit för dig?

Hur välgörande har denna exceptionella handledning varit för en eller flera av dina klienter?

Hur många av dina klienter har gynnats av den exceptionella handledningen?

Bilaga 6: Frågeformuläret

1



4 5 eller fler Vet ej

Ja Nej Vet ej Vill ej svara

1-7

1-7

Ingen 1 2 3

4 5 eller fler Vet ej

Ja Nej Vet ej Vill ej svara

Pågående Ett tillfälle

1-7

1-7

Ingen 1 2 3

4 5 eller fler Vet ej

Din nuvarande kliniska handledare Utbildningsansvarig Annan handledare

Kamrater/Kollegor Ingen Annan

1-7

1-7

Ingen 1 2 3

4 5 eller fler Vet ej

Ingen 1 2 3

4 5 eller fler Vet ej

Före din upplevelse Vid din upplevelse Efter din upplevelse

Inte alls Vet ej

Ja Nej Vet ej Vill ej svara

1-7

1-7

Ja Nej Vet ej Vill ej svara

1-7

Har du upplevt otillräcklig klinisk handledning med din nuvarande handledare?

Hur otillräcklig är handledningen som du får?

Hur skadlig är den otillräckliga handledningen för en eller flera av dina klienter?

Hur många av dina klienter har skadats till följd av att du fått otillräcklig klinisk handledning?

Har du upplevt klinisk handledning med din nuvarande handledare som varit skadlig för dig?

Var den skadliga upplevelsen en session eller incident eller en pågående situation?

Hur skadlig var upplevelsen för dig?

Hur skadlig var den skadliga handledningsupplevelsen varit för en eller flera av dina klienter?

Hur många av dina klienter har skadats till följd av den skadliga handledningen du fått?

Har du diskuterat den skadliga handledningen med

I vilken utsträckning har du försökt lösa denna situation med din nuvarande handledare

I vilken utsträckning har detta problem med din handledare blivit framgångsrikt löst?

Såvitt du vet, hur många andra handledda har denna handledare skadat innan dig?

Såvitt du vet, hur många andra handledda har denna handledare skadat efter dig?

Var personal/ledning medvetna om de skadliga upplevelserna?

Har du någonsin haft en exceptionell erfarenhet i klinisk handledning med andra handledare?

Hur välgörande var denna andra exceptionella handledning för dig?

Hur välgörande har denna andra exceptionella handledning varit för en eller flera av dina klienter?

Har du upplevt otillräcklig klinisk handledning med andra handledare?

Hur otillräcklig var den andra otillräckliga handledning som du fick?

Hur skadlig var den andra otillräckliga handledningen för en eller flera av klienter?
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1-7

Ja Nej Vet ej Vill ej svara

Pågående Ett tillfälle

1-7

1-7

Ingen 1 2 3

4 5 eller fler Vet ej

Ingen 1 2 3

4 5 eller fler Vet ej

Före din upplevelse Vid din upplevelse Efter din upplevelse

Inte alls Vet ej

Har du upplevt skadlig klinisk handledning med andra handledare?

Var den skadliga upplevelsen en session eller incident eller en pågående situation?

Hur skadlig var den andra skadliga handledningsupplevelsen för dig?

Hur skadlig var den andra skadliga handledningsupplevelsen för en eller flera av dina klienter?

Såvitt du vet, hur många andra handledda har denna handledare skadat innan dig?

Såvitt du vet, hur många andra handledda har denna handledare skadat efter dig?

Var personal/ledning medvetna om de skadliga upplevelserna?

De facto otillräcklig handledning
Handledaren är ouppmärksam om kulturell bakgrund

Likert-skattning 1-7

Vi träffas i genomsnitt mindre än en timme per vecka

Handledaren vägrar ta upp problem

Jag handleder min handledare

Handledaren vet inte vad som ska göras

Vi diskuterar inte svårigheter kopplat till klienter

Handledaren har aldrig observerat terapisessioner

Handledaren är ouppmärksam om interpersonella processer

Handledare använder inte samtycke eller kontrakt

Handledaren beter sig oetiskt

Handledaren är inte engagerad

Handledningen är ett slöseri med tid

Jag får ingen utvärderande feedback

Handledaren har inget intresse i kulturell bakgrund

Vi spenderar ingen tid på att förbättra färdigheter

Handledaren har inte gett tillräcklig handledning kopplat till klienter

De facto skadlig handledning
Jag har traumatiserats av handledningen

Likert-skattning 1-7

Handledarens dubbla roller var skadliga

Handledaren är sexuellt olämplig

Handledningen är skadlig

Jag skadas av handledarens overksamhet

Jag känner mig exploaterad

Handledaren är elak

Handledarens utvärderingarna är viktimiserande

Min känsla av säkerhet kränks

Handledaren har varit fysiskt hotfull

Jag känner skuld, genans, skam eller klander av handledningen

Handledaren förödmjukar mig offentligt
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Handledaren diskriminerar mig

Vi har en sexuell relation

Handledaren patologiserar mig

Handledaren undviker exploaterande dubbla roller

Jag känner mig säker från exploatering

Handledaren har varit sexuellt intim

Vi har använt droger tillsammans (inkl. alkohol)

Handledaren är aggressiv och kränkande

Jag har tagit skada av handledarens handlingar

Fritextsvar
Var det någonting du upplevde saknades i enkäten?

Skulle du vilja skriva några ord om varför du valt att vara med i studien?
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